
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Itapiranga 

Edital de Processo Seletivo o nº 08/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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
Sobre         a         técnica         de         Riva-Rocci         para         medição         da
pressão         sanguínea,         analise         as         afirmativas:

I.A         insuflação         do         manguito         deve         ser         feita         com         a
válvula         bidirecional         fechada.

II.A         medida         é         feita         na         artéria         aorta.

III.Durante         a         desinsuflação         do         manguito,         o         último
som         de         Korotkoff         coincide         com         a         pressão         sistólica.

Está(ão)         CORRETA(S)         a(s)         afirmativa(s):

(A) I         e         II,         apenas.

(B) I,         II         e         III.

(C) I         e         III,         apenas.

(D) I,         apenas.

Questão 02
Os         exames         neurológicos         constituem         da         avaliação
de         diversos         aspectos         do         indivíduo,         como,         por
exemplo,         a         coleta         da         história         pregressa,
características         motoras,         características         sensitivas,
dentre         outros.

PORQUE

Mesmo         com         essa         avaliação         80-90%         dos
diagnósticos         são         realizados         mediante         a         realização
de         exames         computadorizados.

Analisando         as         afirmativas         acima,         conclui-se         que:

(A) A         primeira         afirmação         é         falsa,         e         a         segunda         é
verdadeira.

(B) As         duas         afirmações         são         verdadeiras         e         a
segunda         justifica         a         primeira.

(C) As         duas         afirmações         são         verdadeiras         e         a
segunda         mão         justifica         a         primeira.

(D) A         primeira         afirmação         é         verdadeira         e         a         segunda
é         falsa.

Questão 03
Em         relação         ao         Acidente         Vascular         Encefálico
Isquêmico         (AVEI),         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Pode         ocorrer         devido         à         formação         de         um         ateroma
nos         vasos         sanguíneos         do         cérebro.

(B) É         responsável         por         cerca         de         80%         dos         casos         de

Acidente         Vascular         Cerebral.

(C) Caracteriza-se         por         um         rompimento         dos         vasos
sanguíneos         dentro         ou         ao         redor         do         cérebro.

(D) Entre         os         sintomas         podemos         encontrar         dores         de
cabeça         muito         fortes         e         perda         de         força         em         um
dos         lados         do         corpo.

Questão 04
Sobre         Acidente         Vascular         Encefálico         (AVE),         marque
alternativa         CORRETA:

(A) No         AVE         hemorrágico,         a         oclusão         de         um         vaso
sanguíneo         interrompendo         o         fluxo         de         sangue         a
uma         região         específica         do         cérebro         interfere         com
as         funções         neurológicas         dependentes         daquela
região         e         produz         sintomatologia         ou         déficits
característicos.

(B) Os         fatores         de         risco         que         o         paciente         apresenta
são:         diabetes,         hipertensão         e         idade         avançada,
somente.

(C) A         falta         de         oxigênio         e         nutrientes         na         região
afetada         pelo         AVE         isquêmico         não         pode         levar         à
morte         neuronal,         sendo         fundamental         o
reconhecimento         do         verdadeiro         mecanismo         de
lesão.

(D) Os         sinais         de         AVE         isquêmico         acontecem         de
forma         lenta         e         são         combinados:         fraqueza         ou
adormecimento         em         apenas         um         lado         do         corpo,
dificuldade         para         falar         ou         entender         coisas
simples,         engoli,         andar         e         enxergar,         tontura,
perda         da         força         da         musculatura,         dor         de         cabeça
intensa         e         perda         da         coordenação         motora.

Questão 05
Em         relação         a         gênese         do         envelhecimento         cutâneo
encontramos         as         seguintes         características,
EXCETO:

(A) O         envelhecimento         intrínseco         é         esperado.         Pode
ser         retardado,         mas         nunca         parado.

(B) A         redução         do         turgor         da         pele         está         relacionada         à
diminuição         da         adesão         dermato-epidérmica.

(C) Dobras         e         rugas         gravitacionais,         com         alteração
dermoepidérmica         e         do         tecido         subcutâneo.

(D) O         envelhecimento         o         extrínseco         ou
fotoenvelhecimento         ocorre         por         exposição
contínua,         abusiva         aos         raios         solares.

Questão 06
Homem,         54         anos,         apresentou         fraqueza         no
hemicorpo         direito         e         tombou         no         solo,         enquanto
trabalhava         na         lavoura.         Foi         encontrado         após
algumas         horas         e         transportado         ao         hospital         local.
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Recebeu         diagnóstico         de         acidente         vascular
encefálico         resultante         de         bloqueio         súbito         de         uma
artéria,         impedindo         o         fluxo         de         sangue         para         uma
região         cerebral.         Foi         encaminhado         à         fisioterapia         e,
na         avaliação,         o         paciente         apresentava         a         face         direita
alterada,         incapacidade         de         mover         o         braço         e         a         perna
direitos,         e         diminuição         da         sensibilidade         no         lado
direito         do         corpo,         necessitando         de         assistência
máxima         para         se         movimentar.

Nesse         caso,         com         base         na         incapacidade         decorrente
da         lesão,         o         quadro         deste         paciente         pode         ser
classificado         como:

(A) Hemiparesia         incompleta         proporcionada         à
direita.

(B) Hemiplegia         incompleta         proporcionada         à         direita.

(C) Hemiparesia         completa         desproporcional         com
predomínio         braquial.

(D) Hemiplegia         completa         proporcionada         à
esquerda.

Questão 07
Analise         as         afirmativas:

I.O         teste         de         Orolani         é         realizado         com         a         criança         em
decúbito         dorsal         com         flexão         dos         quadris,         abdução         e
rotação         externa         do         quadril         produzindo         um         estalido
audível.

II.Permite         identificar         a         presença         da         Luxação
Congênita         de         Quadril         precocemente         em         crianças         de
zero         a         três         meses         de         idade.

Marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) As         duas         afirmações         são         verdadeiras,         e         a
segunda         justifica         a         primeira.

(B) A         primeira         afirmação         é         verdadeira,         e         a         segunda
é         falsa.

(C) A         primeira         afirmação         é         falsa,         e         a         segunda         é
verdade.

(D) As         duas         afirmações         são         verdadeiras,         e         a
segunda         não         justifica         a         primeira.

Questão 08
A         fisioterapia         pode         ser         definida         como         uma         ciência
aplicada         à         prevenção         e         tratamento         de         saúde         por
meio         de         recursos         físicos.         Sabendo         disso,         o         que         é
necessário         para         a         aplicação         da         mesma?

(A) Aprendizado         completo         de         equipamentos
utilizados         em         tratamentos,         conhecimento         geral

em         patologia         para         diagnóstico         preciso         de
doenças.

(B) Entendimento         das         estruturas         e         função         do         corpo
humano,         disciplinas         básicas         da         saúde         e
disciplinas         técnicas         específicas         ao
fisioterapeuta.

(C) Entendimento         das         estruturas         e         funções         do
corpo         humano,         conhecimento         de         anatomia
veterinária         e         disciplinas         técnicas         específicas         ao
fisioterapeuta.

(D) Conhecimento         de         prescrição         farmacológica,
anatomia         e         fisiologia         humana.

Questão 09
Sobre         a         síndrome         de         Legg-Perthes,         também
chamada         de         Doença         de         Legg-Calve-Perthes,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         dor,         como         sintoma,         aparece         nos         ombros.

(B) Bilateral         em         90%         dos         casos.

(C) Achados         radiográficos         mostraram         alterações         no
púbis.

(D) Ocorre         por         necrose         na         cabeça         do         fêmur,         por
conta         de         ausência         vascular.

Questão 10
Analise         o         caso         clínico         e         marque         a         afirmativa
INCORRETA:

O         recém-nascido         J.V.G         apresenta         diagnóstico         de
pé         torto         congênito         e         foi         encaminhado         para
tratamento         ortopédico.

(A) Pode         ser         bilateral         em         50%         dos         casos         em
nascidos         vivos.

(B) Será         realizada         a         redução         da         articulação         com
posicionamento         correto         e         colocação         de         gesso
por         seis         semanas,         com         trocas         de         gesso         e         novas
reduções         semanais.

(C) J.V.G         deverá         ser         submetido         à         cirurgia         para
correção         precoce.

(D) Existe         um         bom         prognóstico         para         os         bebês         que
são         submetidos         à         correção         ortopédica
precocemente.

Questão 11
O         tratamento         do         paciente         com         queimadura         começa
no         momento         em         que         ele         chega         ao         hospital.         A
intervenção         precoce         da         fisioterapia         facilitará         a
reabilitação         depois         que         a         cicatrização         estiver
completa.         Umas         das         condutas         realizadas         pelo
fisioterapeuta         é         a         estratégia         de         posicionamento
para         deformidades         comuns.         Quando         a         área         atingida
pela         queimadura         é         o         ombro         e         a         axila,         quais
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movimentos         devem         ser         salientados?

(A) Adução         e         rotação         externa.

(B) Adução         horizontal         e         rotação         interna.

(C) Abdução         e         rotação         externa.

(D) Extensão         e         rotação         externa.

Questão 12
Sr.         Alfredo         tem         62         anos         e         recebeu         diagnóstico         de
febre         reumática         há         30         anos.         Desde         então         fez
acompanhamento         médico         e         usou         medicamentos
específicos         para         proteção         cardíaca         e         articular.         O
médico         então         o         encaminhou         para         você,         para         que
houvesse         auxilio         fisioterápico         voltado         para         melhoria
da         condição         aeróbica         do         Sr.         Alfredo.         No         dia         da
avaliação         física,         durante         a         ausculta         cardíaca,         você
percebeu         o         seguinte         som:         TUM         -         TÁ         -         SHHH

Esse         som         pode         corresponder         a:

(A) Uma         insuficiência         da         valva         mitral.

(B) Uma         estenose         da         valva         pulmonar.

(C) Uma         insuficiência         da         valva         aórtica.

(D) Defeito         do         estetoscópio.

Questão 13
A         posição         anatômica         é         uma         posição         de         referência,
que         dá         significado         aos         termos         direcionais         utilizados
na         descrição         nas         partes         e         regiões         do         corpo.         As
discussões         sobre         o         corpo,         o         modo         como
movimenta,         sua         postura         ou         a         relação         entre         uma         e
outra         área         assumem         que         o         corpo         como         um         todo
está         numa         posição         específica,         anatômica.         A
posição         anatômica         CORRETA         seria:

(A) Uma         posição         ereta         horizontal,         com         os         pés
ligeiramente         separados,         os         membros         superiores
estendidos         ao         lado         do         tronco         e         as         palmas         das
mãos         voltadas         para         fora         e         a         cabeça         e         pés
voltadas         para         a         frente         e         o         olhar         para         o
horizonte.

(B) Uma         posição         ereta         vertical,         com         os         pés         juntos,
os         membros         superiores         estendidos         ao         lado         do
tronco         e         as         palmas         das         mãos,         cabeça         e         pés
voltadas         para         a         frente         e         o         olhar         para         o
horizonte.

(C) Uma         posição         ereta         vertical,         com         os         pés
ligeiramente         separados,         os         membros         superiores
rodados         externamente,         cabeça         e         pés         voltadas
para         a         frente         e         o         olhar         para         o         horizonte.

(D) Uma         posição         ereta         horizontal,         com         os         pés
ligeiramente         separados,         os         membros         superiores
rodados         internamente         ao         lado         do         tronco         e         as
palmas         das         mãos,         cabeça         e         pés         voltadas         para

a         frente.

Questão 14
O         Torcicolo         Congênito,         quando         não         identificado
precocemente         e         não         tratado         pode         gerar:

(A) Má         formação         do         arco         neural.

(B) Encurtamento         de         fêmur.

(C) Assimetria         de         face         e         escoliose.

(D) Displasia         do         quadril.

Língua Portuguesa

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

O         Laço         e         o         Abraço

Meu         Deus!         Como         é         engraçado.

Eu         nunca         tinha         reparado         como         é         curioso         um         laço.

Uma         fita         dando         voltas.         Enrosca-se,         mas         não
embola.

Vira,         revira,         circula         e         pronto,         está         dado         o         laço.

É         assim         que         é         o         abraço         (...)

Ah,         então         é         assim         o         amor,         a         amizade,         tudo         que         é
sentimento.

Como         um         pedaço         de         fita.

Enrosca,         segura         um         pouquinho,         mas         não         pode         se
desfazer         a         qualquer         hora,         deixando         livre         as         duas
bandas         do         laço.

Por         isso         é         que         se         diz:         laço         afetivo,         laço         de         amizade.

E         quando         alguém         briga         então         se         diz:         romperam-se
os         laços.

Então         o         amor,         a         amizade         são         isso.

Não         prendem,         não         escravizam,         não         apertam,         não
sufocam.

Porque         quando         vira         nó,         já         deixou         de         ser         um         laço.

Fonte:         Maria         Beatriz         Marinho         dos         Anjos.

Acesso         em:         https://bityli.com/CokmKk

Questão 15
Sobre         o         período         "Eu         nunca         tinha         reparado         COMO         É
CURIOSO         UM         LAÇO.",         a         oração         destacada         é
classificada         sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.
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(B) Oração         Subordinada         Objetiva         Direta.

(C) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(D) Oração         Subordinada         Objetiva         Indireta.

Questão 16
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         oração         em
destaque         no         trecho:         "E         quando         alguém         briga         então
se         diz:         ROMPERAM-SE         OS         LAÇOS"?

(A) Sujeito         Indeterminado.

(B) Sujeito         Inexistente.

(C) Sujeito         Oculto.

(D) Sujeito         Simples.

Questão 17
No         trecho         "Não         prendem,         não         escravizam,         não
apertam,         não         sufocam.",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Separar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(B) Isolar         o         vocativo         .

(C) Separar         orações         coordenadas.

(D) Separar         termos         repetidos.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
"O         principal         espaço         político         para         debater
compromissos         e         soluções         para         frear         as         mudanças
do         clima         é         a         Conferência         das         Nações         Unidas         sobre
Mudanças         Climáticas,         também         conhecida         como
COP,         que         é         realizada         anualmente.         Em         2020,         ela         foi
adiada         por         causa         da         pandemia         de         coronavírus.
Neste         ano,         durante         as         primeiras         semanas         de
novembro,         a         COP-26         será         sediada         (até         segunda
ordem!)         em         Glasgow,         na         Escócia,         de         1º         a         12         de
novembro."

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/cop-26-qual-e-a-importancia

-da-conferencia-do-clima|

O         texto         citado         ainda         afirma         que:

"As         gerações         mais         jovens         estão         mostrando         ao
mundo         que         não         deixarão         de         lutar         pelo         bem-estar         da
natureza,         e         que         há         pressa         para         mudar         a         atitude         em
relação         ao         aquecimento         global."

Entre         os         principais         nomes         de         representantes         de
uma         juventude         que         felizmente         toma         consciência         do
grande         problema         ambiental         que         o         mundo         enfrenta         e
luta         para         que         este         cenário         seja         mudado         temos         o         da
ativista:

(A) Rosa         Parks.

(B) Malala         Yousafzai.

(C) Greta         Thunberg.

(D) Tessa         Thompson.

Questão 19
Apesar         do         compromisso         de         obrigatoriedade         com         o
ensino         fundamental         atribuído         a         todo         município
brasileiro,         a         Lei         Orgânica         de         Itapiranga/SC         assume
o         compromisso         de         estimular:

I.O         desenvolvimento         da         ciência,         da         pesquisa         e         da
tecnologia.

II.A         formação         técnica         profissionalizante.

III.O         estudo         ao         ensino         superior.

IV.O         desenvolvimento         econômico         do         estudante.

Analisando         os         itens         acima         em         comparação         com         a
Lei         citada,         podemos         afirmar         que:

(A) Apenas         os         itens         II         e         III         estão         inclusos         em         seu
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texto.

(B) Apenas         os         itens         I         e         III         estão         inclusos         em         seu
texto.

(C) Apenas         os         itens         I         e         IV         estão         inclusos         em         seu
texto.

(D) Apenas         os         itens         III         e         IV         estão         inclusos         em         seu
texto.

Questão 20
No         início         de         sua         colonização,         o         território         onde         hoje
se         encontra         o         município         de         Itapiranga/SC         era
denominado         de:

(A) Porto         de         Itapiranga.

(B) Vila         Nova.

(C) Vila         de         Itapiranga.

(D) Porto         Novo.
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