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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 da 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 35 questões, numeradas de 1 à 35. 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 3h, 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         estabilidade         dinâmica         da         coluna         vertebral         depende         dos
sistemas         muscular,         capsular         e         ligamentar         e         de         sua
interação         com         as         facetas,         de         forma         a         tornar         possível         o
movimento,         porém,         permanecendo:         _______.

Marque         a         alternativa         com         trecho         CORRETO         para
completar         o         enunciado:

(A) Equilibrado         mesmo         com         o         peso

(B) Instável         devido         ao         peso

(C) Estável         durante         a         sustentação         do         peso

(D) Constante         apesar         do         desconforto         do         peso

Questão 02
A         interação         individual         com         a         realidade         interna         e         externa
se         torna         seletiva,         subjetiva         e         idiossincrásica.         Ela         pode
ser         encarada         como         a         somatória         total         de         uma         história
interativa         da         "natureza"         e         da         "educação".         A         cronologia
dessa         história         interativa         envolve         a         evolução         genética         que
é         específica         da         espécie         assim         como         dos         ancestrais,         e         as
forças         culturais         e         ambientais         que         deixaram         sua         marca         no
mundo         em         que         esse         indivíduo         nasceu.         (...)

Sobre:         "Ajustamento         Psicossocial         à         Incapacidade
Física",         marque         o         objetivo         INCORRETO.

(A) Descrever         os         comportamentos         que         tipicamente
seriam         de         se         esperar         durante         o         período
pós-traumático.

(B) Reconhecer         os         sinais         de         perigo         que         poderiam         indicar
o         ajustamento         psicopatológico         de         um         paciente.

(C) Identificar         como         os         seres         humanos         adquirem         valores.

(D) Reconhecer         a         inseparabilidade         dos         aspectos         físicos
dos         aspectos         psicológicos         do         funcionamento
humano.

Questão 03
Diretrizes         para         a         Implementação         do         HumanizaSUS         -         A
Política         Nacional         de         Humanização         atua         a         partir         de
orientações         clínicas,         éticas         e         políticas,         que         se         traduzem
em         determinados         arranjos         de         trabalho         e         contam         com:
Acolhimento,         Gestão         Participativa         e         Cogestão,
Ambiência,         Clínica         Ampliada         e         Compartilhada,         Defesa         do
Trabalhador,         Defesa         dos         Direitos         dos         Usuários,
Formação         e         Intervenção.

Nessa         dimensão,         analise         os         dados         informativos:         "É         a
"Diretriz         Espacial"         para         as         demais         diretrizes         da         PNH,
apontando-se         um         duplo         desafio         que         é         o         de         sintonizar         "o
que         fazer"         com         o         "como         fazer",         ou         seja,         o         conceito         e         o
método         para         a         construção         coletiva         dos         espaços         de
saúde.         É         a         Organização         de         espaços         saudáveis         e
acolhedores         de         trabalho,         tendo,         como         um         dos         seus
dispositivos,         a         elaboração         de         Projetos         Cogeridos",         como

proposta         de         mudança         das         práticas,         dos         processos         e         das
relações         de         trabalho         pautada         na         construção         coletiva         e
participativa".

Os         dados         informativos         identificam:

(A) Ambiência.

(B) Valorização         do         trabalhador.

(C) Gestão         Participativa         e         Cogestão.

(D) Formação         e         Intervenção.

Questão 04
Os         músculos         do         corpo         são         os         geradores         de         força         interna
que         convertem         energia         armazenada         quimicamente         em
trabalho         mecânico.         São         encontrados         no         corpo         três         tipos
de         tecidos         com         certas         características         semelhantes.

Analise         as         assertivas         com         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para
falso:

(__)O         músculo         cardíaco         tem         semelhanças         estruturais         e
funcionais         com         os         músculos         esquelético         e         liso.

(__)O         músculo         liso,         ou         involuntário,         forma         as         paredes
das         vísceras         ocas,         como         estômago         e         bexiga,         e         as
paredes         de         vários         sistemas         de         tubos,         como         os         sistemas
circulatório,         digestório,         respiratório         e         urogenital.

(__)O         músculo         liso         contém         receptores         para         a         dor,         mas
não         proprioceptores.

(__)Em         comparação         com         o         músculo         esquelético,         o
músculo         liso         exibe         um         tempo         de         contração         mais         lento,
maior         extensibilidade,         o         potencial         para         uma         contração
mais         continua         e         rítmica,         maior         sensibilidade         e         estímulos
térmicos         e         uma         coronária         mais         longa.

Marque         a         alternativa         com         a         série         CORRETA.

(A) V,         V,         F,         V.

(B) V,         F,         V,         V.

(C) F,         V,         F,         F.

(D) V,         V,         V,         V.

Questão 05
Os         distúrbios         do         sistema         sensorial         trazem         implicações
funcionais         significativas         para         o         paciente.         O
comprometimento         da         sensação         pode         estar         associado         a
qualquer         doença         ou         traumatismo         que         afeta         o         sistema
nervoso.         Esse         comprometimento         pode         ser         decorrente         da
disfunção         em         qualquer         ponto         ou         sistema         sensorial,
desde         os         receptores,         ou         nervo         periférico         até         a         medula
espinhal,         núcleos,         tratos         sensoriais,         tronco         cerebral,
tálamo         ou         córtex         somestésico.         (...)         Há         diversos
propósitos         para         a         realização         de         uma         avaliação         sensorial,
entre         eles,         temos:
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I.Determinar         o         nível         de         feedback         sensorial         que         afeta         os
movimentos         (inclusive         a         influência         das         deficiências
sensoriais         sobre         o         desempenho         das         atividades
funcionais,         ou         do         uso         de         equipamento         adaptativo         e         de
próteses         e         órteses.         /         Propiciar         uma         base         para         o         início         de
um         programa         de         dessensibilização         (uso         de         estímulos
táteis         para         a         redução         da         hipersensibilidade)         ou         de
retreinamento         sensorial         (aprendizado         da         sensação         de
um         movimento         ou         de         estímulos         sensoriais).

II.Determinar         a         necessidade         de         instrução         das         técnicas
para         a         compensação         das         perdas         sensoriais         como         o         uso
de         sugestões         visuais         durante         o         movimento.

III.Garantir         a         segurança         do         paciente         e         evitar
complicações         secundárias         (ex:         prevenção         de
queimaduras         durante         a         aplicação         de         modalidade         de
calor,         prevenção         de         úlceras         de         decúbito,         entre         outras).

IV.Formular         metas         e         planejar         a         intervenção         terapêutica
apropriada.

Marque         a         alternativa         com         os         propósitos         CORRETOS.

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) Apenas,         II,         III         e         IV.

(D) Apenas,         I,         II         e         IV.

Questão 06
A         articulação         coxofemoral         é         esférica         formada         pela
cabeça         do         fêmur         e         pelo         acetábulo.         A         superfície         articular
da         cabeça         do         fêmur         forma         cerca         de         dois         terços         de         uma
esfera         cheia,         enquanto         a         superfície         articular         do         acetábulo
tem         a         forma         de         uma         ferradura,         com         área         inferior         não
articular.

Com         base         no         enunciado,         marque         o         elemento         que         pode
ser         lesado         nas         luxações         coxofemorais         posteriores.

(A) Nervo         ciático.

(B) Nervo         crural.

(C) Artéria         ilíaca.

(D) Artéria         femoral.

Questão 07
A         PNH         respeita         seus         Princípios,         informando:         "A         Política
Nacional         de         Humanização         deve         se         fazer         presente         e         estar
inserida         em         todas         as         políticas         e         programas         do         SUS.                  A
PNH         busca         transformar         as         relações         de         trabalho         a         partir
da         ampliação         do         grau         de         contato         e         da         comunicação
entre         as         pessoas         e         grupos,         tirando-os         do         isolamento         e
das         relações         de         poder         hierarquizadas.         Trata-se,
portanto,         de         reconhecer         que         as         diferentes         especialidades
e         práticas         de         saúde         podem         conversar         com         a         experiência
daquele         que         é         assistido.         Juntos,         esses         saberes         podem
produzir         saúde         de         forma         mais         corresponsável".

O         teor         informativo         enunciado         identifica         o         Princípio
conhecido         por:

(A) Transversalidade.

(B) Imperatividade.

(C) Responsabilidade.

(D) Universalidade.

Questão 08
A         Portaria         nº         793,         de         24         de         abril         de         2012,         institui         a         Rede
de         Cuidados         à         Pessoa         com         Deficiência         por         meio         da
criação,         ampliação         e         articulação         de         pontos         de         atenção         à
saúde         para         pessoas         com         deficiência         temporária         ou
permanente;         progressiva,         regressiva,         ou         estável;
intermitente         ou         contínua,         no         âmbito         do         Sistema         Único         de
Saúde.

Marque         o         inciso         que         não         está         coerente         com         o         caput         do
Art.         3º         São         objetivos         gerais         da         Rede         de         Cuidados         à
Pessoa         com         Deficiência:

(A) Garantir         a         articulação         e         a         integração         dos         pontos         de
atenção         das         redes         de         saúde         no         território,
qualificando         o         cuidado         por         meio         do         acolhimento         e
classificação         de         risco.

(B) Ampliar         o         acesso         e         qualificar         o         atendimento         às
pessoas         com         deficiência         temporária         ou         permanente,
progressiva,         regressiva,         ou         estável;         intermitente         ou
contínua         no         SUS.

(C) Promover         a         vinculação         das         pessoas         com         deficiência
auditiva,         física,         intelectual,         ostomia         e         com         múltiplas
deficiências         e         suas         famílias         aos         pontos         de         atenção.

(D) Ampliar         a         oferta         de         Órtese,         Prótese         e         Meios
Auxiliares         de         Locomoção         (OPM).

Questão 09
O         tratamento         adequado         de         um         paciente         com         lesão
cerebral         depende         da         compreensão         do         processo         motor
perceptivo         -         uma         cadeia         de         eventos         através         dos         quais         o
indivíduo         seleciona,         integra         e         interpreta         estímulos
provenientes         do         corpo         e         do         ambiente         circundante.         (...).

Sobre         "Estratégias         para         a         avaliação         e         planejamento         do
tratamento         das         deficiências         da         percepção",         marque         a
alternativa         INCORRETA.

(A) O         propósito         da         avaliação         resume-se         em         identificar
apenas         as         capacidades         limitadas.

(B) A         avaliação         não         representa         um         fim         em         si         mesma.

(C) A         avaliação         cuidadosa         pavimenta         o         caminho         para         o
tratamento         realista         e         efetivo.

(D) O         fracasso         no         desempenho         de         uma         tarefa         pode
decorrer         de         inúmeros         processos         subjacentes         à
percepção.
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Questão 10
Sobre         o         Código         de         Ética         do         Fisioterapeuta,         analise:

I.O         fisioterapeuta,         enquanto         participante         de         equipes
multiprofissionais         e         interdisciplinares         constituídas         em
programas         e         políticas         de         saúde,         tanto         no         âmbito         público
quanto         privado,         deve         colaborar         com         os         seus
conhecimentos         na         assistência         ao         ser         humano,         devendo
envidar         todos         os         esforços         para         o         desenvolvimento         de         um
trabalho         harmônico         na         equipe.

II.É         dever         fundamental         do         fisioterapeuta,         incentivar         o
pessoal         sob         a         sua         direção,         coordenação,         supervisão         e
orientação,         na         busca         de         qualificação         continuada         e
permanente,         em         benefício         do         cliente/paciente/usuário         e
do         desenvolvimento         da         profissão,         respeitando         sua
autonomia.

III.A         responsabilidade         do         fisioterapeuta         por         erro         cometido
em         sua         atuação         profissional,         não         é         diminuída,         mesmo
quando         cometido         o         erro         na         coletividade         de         uma
instituição         ou         de         uma         equipe,         e         será         apurada         na         medida
de         sua         culpabilidade.

IV.O         fisioterapeuta         deve         reprovar         quem         infringir
postulado         ético         ou         dispositivo         legal         e         representar         ao
Conselho         Regional         e         Federal         de         Fisioterapia         e         de
Terapia         Ocupacional,         de         acordo         com         o         previsto         no
Código         de         Processo         Ético-disciplinar         e,         quando         for         o
caso,         aos         demais         órgãos         competentes.

V.O         fisioterapeuta,         ao         participar         de         eventos         culturais,
científicos         e         políticos         com         colega         ou         outros         profissionais,
deve         ser         respeitoso         e         cordial         para         com         os         participantes,
evitando         qualquer         referência         que         possa         ofender         a
reputação         moral,         científica         e         política         dos         mesmos.

Considerando         o         disposto         no         Capítulo         IV         -         Do
Relacionamento         Com         a         Equipe         -         do         Código         de         Ética         do
Fisioterapeuta,         marque         a         alternativa         com         a         série
CORRETA:

(A) Apenas,         II         e         IV.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) I,         II,         III,         IV         e         V.

(D) Apenas,         I,         III         e         V.

Questão 11
Apraxia         é         uma         desordem         do         movimento         aprendido
voluntário,         caracterizado         por         uma         incapacidade         de
desempenhar         movimentos         propositados         e         que         não         pode
ser         responsabilizada         pela         força         inadequada,         perda         da
coordenação,         prejuízo         das         sensações,         deficiências         de
atenção         ou         falta         de         compreensão.

Analise         as         informações:

I."Análise         espacial         /         conceituação         defeituosa         de         uma

tarefa.         É         mais         evidente         na         incapacidade         de         produzir
formas         bi         ou         tridimensionais         por         meio         de         desenhos,
construções,         ou         arranjos         de         blocos         ou         objetos
espontaneamente         ou         sob         comando".

II."Incapacidade         de         desempenhar         uma         tarefa         sob
comando,         e         de         imitar         gestos         ,         ainda         que         o         paciente
compreenda         o         conceito         da         tarefa         e         seja         capaz         de
executar         as         tarefas         habituais         automaticamente".

As         informações         contêm         elementos         que         identifica,
respectivamente:

(A) Apraxia         de         construção,         Apraxia         Ideacional.

(B) Apraxia         ideacional,         Apraxia         da         vestimenta.

(C) Apraxia         associativa,         Apraxia         de         construção.

(D) Apraxia         de         construção,         Apraxia         ideomotora.

Questão 12
As         funções         do         sistema         nervoso         baseiam-se         na         atividade
coordenada         de         dezenas         de         bilhões         de         neurônios,
mediando         desde         funções         primitivas,         como         reações
reflexas         a         estímulos         simples         do         ambiente,         até         a
complexa         percepção         do         meio         externo,         mecanismos         de
atenção         e         o         controle         de         movimentos         delicados         e
precisos.         Os         neurônios         dispõem-se         em         cadeias         celulares
de         transmissão         e         processamento         de         informações.         (...)

Sobre         a         estrutura         dos         "Sinais         elétricos         no         sistema
nervoso",         marque         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Sinais         locais         e         sinais         propagados,         mielina         e
condução         saltatória.

(B) Mecanismos         de         propagação         de         potenciais         de         ação:
determinantes         da         velocidade         de         condução.

(C) Propriedades         elétricas         passivas         da         membrana
neuronal.

(D) Doenças         mielinizantes         e         correntes         isotônicas         de
potencial         de         ação.

Questão 13
Articulação         glenoumeral         é         uma         articulação         sinovial
multiaxial         bola-e-soquete         e         possui         três         graus         de
liberdade.         Posição         de         Repouso:         55°         de         abdução,         30°         de
adução         horizontal         (plano         escapular),         posição         de
aproximação         máxima:         abdução         completa,         rotação         lateral.

Considerando         "Teste         de         Força         da         Rotação         Interna         (RI)         e
Rotação         Externa         (RE)         do         Ombro",         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) A         posição         de         base         modificada         utiliza         uma         posição
ereta         do         paciente,         o         que         compromete         tanto         o
isolamento         quanto         a         confiabilidade         do         teste         e         do
novo         teste.
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(B) O         teste         isocinético         com         a         utilização         da         posição         de
base         modificada         torna         necessária         a         inclinação
constante         do         paciente         sobre         o         dinamômetro.

(C) Os         testes         iniciais         e         o         treinamento         com         a         utilização         da
isocinética         para         a         reabilitação         do         ombro         envolvem
tipicamente         a         posição         de         base         modificada,         que         se
obtém         incluindo-se         o         dinamômetro         em         exatamente
60º         (sessenta         graus)         a         partir         da         posição         básica
horizontal.

(D) Estudos         demonstraram         diferenças         significativas         na
força         de         RI         e         RE         com         graus         variáveis         de         abdução,
flexão,         e         abdução         e         adução         horizontais         da
articulação         glenoumeral.

Questão 14
Coordenação         é         a         capacidade         de         executar         movimentos
regulares         acurados         (marcados         pelo         cuidado,         pela
atenção         e         pelo         interesse)         e         controlados.         A         capacidade
de         produzir         esses         movimentos         é         um         processo         complexo
que         depende         de         um         sistema         neuromuscular
completamente         intacto.         Os         movimentos         coordenados
caracterizam-se         por         uma         velocidade,         distância,         direção,
ritmo         e         tensão         muscular         apropriados.         Eles         envolvem
influências         sinérgicas         apropriadas,         fácil         reversão         entre
grupos         musculares         opostos         e         fixação         proximal         para
permitir         o         movimento         distal         ou         a         manutenção         de         uma
postura.         (...)

Analise         as         assertivas:

I.Coordenação         e         deficiência         de         coordenação         são         termos
gerais         usados         na         descrição         do         funcionamento         motor
normal,         caracterizado         por         movimentos         desajeitados,
estranhos,         irregulares         ou         inacurados.

II.Frequentemente,         os         fisioterapeutas         estão         envolvidos
no         tratamento         das         deficiências         da         coordenação.

III.As         deficiências         da         coordenação         estão         muitas         vezes
relacionadas         com         a         (e         lesão         indicativa         da)         área         de
envolvimento         do         sistema         nervoso         central         (SNC),         em         um
diagnóstico         específico.

IV.Alguns         locais         de         envolvimento         do         SNC         apresentam
deficiências         bastante         estereotipadas         e         clássicas,
enquanto         outros         são         muito         menos         previsíveis.

V.Parkinsonismo         é         a         única         patologia         que         se         relaciona
com         a         deficiência         do         SNC,         o         que         compromete         a
coordenação,         comprovando-se         através         de         diagnóstico.

Marque         as         assertivas         que         estabelecem         correta         relação
com         as         deficiências         de         coordenação.

(A) Apenas,         I,         II         e         III.

(B) Apenas,         II,         IV         e         V.

(C) Apenas,         I,         III         e         V.

(D) Apenas,         II,         III         e         IV.

Questão 15
O         sangue         arterial         proveniente         do         ventrículo         esquerdo         é
bombeado         para         a         aorta.         Segue         então         para         um         sistema
de         artérias         de         distribuição,         terminando         nos         diversos
órgãos         da         circulação         sistêmica.         Em         cada         órgão,         o
sangue         passa         através         de         vasos         arteriolares         cujo         calibre
pode         ser         alterado         por         controle         neural         ou         metabólico.         As
alterações         do         calibre         arteriolar         podem         regular         a         pressão
e         o         fluxo         no         circuito         sistêmico         e/ou         transferir         o         sangue         de
um         órgão         para         o         outro.         (...)

Sobre         "Circulação         Sistêmica",         marque         a         alternativa         com
informação         INCORRETA.

(A) As         grandes         veias         se         unem         para         formar         as         duas         veias
cavas.         Delas,         o         sangue         então         chega         ao         átrio         direito.

(B) O         sangue         venoso         entra         nas         vênulas,         que         funcionam
como         condutos         e         como         e         reservatório         de         volume.

(C) Por         outro         lado,         produtos         do         metabolismo         celular
passam         para         o         fluido         intracelular         e         daí         para         o
sangue.

(D) As         arteríolas         drenam         o         sangue         para         os         capilares
onde         o         oxigênio         e         outros         metabólitos         fluem         através
das         paredes         capilares         para         o         espaço         extracelular.

Questão 16
A         Política         Nacional         de         Humanização         (PNH)         é         uma
política         pública         no         SUS         voltada         para         ativação         de
dispositivos         que         favoreçam         ações         de         humanização         no
âmbito         da         atenção         e         da         gestão         da         saúde         no         Brasil.         A
PNH         se         compõe         de:         Objetivos,         princípio         e         métodos.         A
PNH         conta         com         o         HumanizaSUS,         que         trabalha         com         três
macro         -         objetivos.

Entre         os         macro         -         objetivos         do         HumanaSUS,         marque         o
INCORRETO.

(A) Divulgar         a         Política         Nacional         de         Humanização         e
ampliar         os         processos         de         formação         e         produção         de
conhecimento         em         articulação         com         movimentos
sociais         e         instituições.

(B) Ampliar         as         ofertas         da         Política         Nacional         de
Humanização         aos         gestores         e         aos         conselhos         de
saúde,         priorizando         a         atenção         básica/fundamental         e
hospitalar,         com         ênfase         nos         hospitais         de         urgência         e
universitários.

(C) Implementar         processos         de         acompanhamento         e
avaliação,         ressaltando         saberes         gerados         no         SUS         e
experiências         individuais         e         de         excelência         que         foram
bem-sucedidas.

(D) Incentivar         a         inserção         da         valorização         dos
trabalhadores         do         SUS         na         agenda         dos         gestores,         dos
conselhos         de         saúde         e         das         organizações         da
sociedade         civil.

Questão 17
As         modalidades         específicas         de         calor         terapêutico         podem
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ser         divididas         corretamente         em         duas         classes         de         agentes
de         aquecimento:         superficiais         e         profundas.         A         maioria         dos
agentes         de         aquecimento         superficial         transfere         sua         energia
ao         corpo,         da         mesma         maneira         como         o         fazem         as
modalidades         de         frio         terapêutico,         por         condução.         A         energia
na         forma         de         calor         é         aplicada         externamente         ao         corpo.
(...)

Sobre         o         conteúdo         enunciado,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Os         aumentos         do         fluxo         sanguíneo         para         os         tecidos
mais         profundos,         como         o         músculo         esquelético,
parecem         ser         produzidos         pelas         demandas
metabólicas         do         músculo         que         está         sendo         exercitado,
desta         forma,         o         fluxo         sanguíneo         modifica-se         muito
pouco         com         o         aquecimento         de         um         aquecimento
superficial.

(B) Quando         aplicados         ao         corpo,         os         agentes         de
aquecimento         superficial         produzem         apenas         elevações
ligeiras         na         temperatura         tecidual.

(C) Uma         elevação         na         temperatura         tecidual         desencadeia
um         aumento         no         fluxo         sanguíneo         local,         ocorrendo
apenas         nos         vasos         da         pele.

(D) Em         geral,         quando         um         agente         de         aquecimento
superficial         é         aplicada         ao         corpo,         as         temperaturas
internas         sobem         gradualmente         e         não         ultrapassam         a
40ºC,         com         a         duração         da         elevação         térmica         em         seu
nível         máxima         sendo         relativamente         curta.

Questão 18
Analise         as         assertivas:

I.A         assistência         às         pessoas         por         intermédio         de         ações         de
promoção,         proteção         e         recuperação         da         saúde,         com         a
realização         integrada         das         ações         assistenciais         e         das
atividades         preventivas         representa         um         dos         objetivos         do
Sistema         Único         de         Saúde.

II.A         Lei         nº         8.142/90         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         e         dá         outras
providências,         enquanto         a         Lei         nº         8.080/90         dispõe         sobre         as
condições         para         a         promoção,         proteção         e         recuperação         da
saúde,         a         organização         e         o         funcionamento         dos         serviços
correspondentes         e         dá         outras         providências.

III.A         Portaria         nº         4.279,         de         30         de         dezembro         de         2010,
estabelece         diretrizes         para         a         organização         da         Rede         de
Atenção         à         Saúde         no         âmbito         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS).

IV.A         Portaria         nº         2.436,         de         21         de         setembro         de         2017,
aprova         a         Política         Nacional         de         Atenção         Básica,
estabelecendo         a         previsão         do         Princípios         do         Sistema
Único         de         Saúde         (SUS).

Estão         CORRETAS:

(A) Apenas,         II         e         IV.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) Apenas,         I,         III         e         IV.

(D) Apenas,         I,         II         e         III.

Questão 19
A         crioterapia         reduz         a         quantidade         de         atividade         nervosa
sensorial         e,         consequentemente,         a         atividade         nervosa
motora         resultante         que         desencadeia         e         mantém         o
espasmo.         Entretanto,         parece         entrar         em         ação         também         um
mecanismo         mais         complexo         de         redução         do         espasmo         que
envolve         os         reflexos.         Essa         teoria         reflexa         se         baseia         em:

I.Redução         das         respostas         reflexas         logo         após         a         aplicação
da         crioterapia.

II.Relação         entre         esfriamento         cutâneo         e         redução         dos
reflexos         tônicos         de         estiramento.

III.Redução         na         atividade         dos         fusos         musculares         durante         o
alongamento         antes         da         estimulação         simpática.

Estão         CORRETOS:

(A) I,         II         e         III.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) Apenas,         I         e         III.

(D) Apenas,         I         e         II.

Questão 20
Reabilitação         ou         recondicionamento         é         um         programa
dinâmico         de         exercícios         prescritos         para         prevenir         ou
reverter         os         efeitos         deletérios         da         inatividade         enquanto         o
indivíduo         recupera         seu         nível         precedente         de         normalidade.
(...)         Em         qualquer         lesão,         ocorrem         eventos         fisiológicos
específicos         em         resposta         ao         traumatismo,         cabendo         ao
fisioterapeuta         reduzir         a         gravidade         desses         efeitos
fisiológicos,         otimizar         o         tempo         de         cicatrização         e         devolver         o
paciente,         o         mais         cedo         possível,         às         suas         atividades         sem
comprometer         seu         bem-estar.         (Adaptado)

No         rol         dos         objetivos         de         todo         programa         de         reabilitação
não         se         inclui,         apenas:

(A) Retorno         da         amplitude         passiva         de         movimento         plena         e
repleta         de         dor         e         desinflamação         da         dor.

(B) Redução         da         dor         e         redução         da         resposta         inflamatória
ao         traumatismo.

(C) Retorno         da         força,         potência         e         endurance         musculares
plenas.

(D) Retorno         às         atividades         funcionais         assintomáticas
plenas         no         nível         pré         -         lesão.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.
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VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(1º§)         Você         é         uma         pessoa         de         muito         valor,         nunca         meça
sua         vida,         seu         caráter,         seus         sentimentos         e         seus         objetivos
pela         régua         dos         outros.         Seu         futuro         não         pode         ser         previsto,
depende         do         processo         aplicado         em         sua         construção.         Por
isso,         o         sucesso         do         seu         futuro         está         em         suas         mãos:
construa         ele         pelo         que         você         é         ou         viverá         com         ele
disponível         nas         prateleiras         do         mundo,         para         que         os         outros
o         tomem         para         si         e         façam         dele         o         que         quiserem.

(2º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(3º§)         Os         mistérios         nos         intrigam         justamente         por         serem
difíceis         de         decifrar,         a         busca         por         objetivos         nos         leva         por
caminhos         às         vezes         mais         lindos         que         os         próprios         objetivos.
Nessa         frenética         maneira         de         viver,         é         possível         que         você
tenha         se         esquecido         de         quanto         realmente         vale         e,         talvez
por         não         se         dar         o         devido         valor,         esteja         permitindo         que
outras         pessoas         o         tratem         inadequadamente;         talvez         por
não         se         dar         o         devido         valor,         esteja         sendo         vítima         de
injustiças;         talvez         por         não         se         dar         o         devido         valor,         seu
coração         esteja         sofrendo         e         seu         corpo         pedindo         água.

(4º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(5º§)         Ninguém         tem         o         direito         de         lhe         causar         nenhum         mal,         a
não         ser         que         você         permita,         e         a         maior         permissão         que
podemos         dar         é         quando         não         nos         valorizamos         o         suficiente,
anulando-nos         diante         de         situações         em         que         deveríamos
nos         impor         segundo         nossos         padrões         de         formação.

(6º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         -         É         NOTA         10!

(7º§)         Pare         de         se         anular         e         de         se         limitar         permitindo         que
seu         destino         seja         apenas         o         que         o         dia         propõe;         valorize-se,
motive-se         e         dê         você         as         cartas,         decidindo         o         que         é         melhor
para         si         e         mostrando         às         pessoas         seu         valor.         Qualquer
pessoa         tem         dentro         de         si         habilidades         importantes,         e         é
pela         soma         delas         a         uma         conduta         ética         que         inserimos
nosso         ritmo         individual         ao         mundo.

(8º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         -         É         NOTA         10!

(9º§)         Você         é         uma         pessoa         muito         valiosa,         muito         digna,
superimportante.         São         essas         as         impressões         que         deve
cultivar         em         seu         coração.         Aumente         seu         amor-próprio,
aumente         sua         autoestima,         conte         suas         dádivas,         acredite
mais         em         você.         A         vida         gosta         de         quem         se         gosta         e         valoriza
quem         se         valoriza.

(Fonte:         Livro         Super         dicas         Para         Motivar         Sua         Vida);

(http://sucesso.powerminas.com/texto-de-motivacao-mudancas/)

Questão 21
O         uso         repetido         da         frase:         "Você         vale         mais         do         que         pensa"
comprova         o         uso         da         figura         de         linguagem         denominada:

(A) Pleonasmo         vicioso.

(B) Anáfora.

(C) Eufemismo.

(D) Ironia.

Questão 22
A         linguagem         persuasiva         usada         no         texto         está         bem

evidente         pelo:

(A) Uso         de         termos         variáveis         e         invariáveis.

(B) Uso         dos         verbos         no         modo         imperativo.

(C) Uso         excessivo         de         elementos         coesivos         conjuntivos.

(D) Uso         de         verbos         de         terceira         conjugação         no         modo
subjuntivo.

Questão 23
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) O         período:         "Por         isso,         o         sucesso         do         seu         futuro         está
em         suas         mãos".                  -         termina         com         expressão         formada
por:         preposição,         pronome         possessivo         e         substantivo,
exercendo         função         sintática         de         objeto         indireto.

(B) Em:         "difíceis         de         decifrar"         -         a         preposição         é         imposta
pela         regência         nominal.

(C) No         trecho:         "por         serem         difíceis         de         decifrar,"         -         o         verbo
exemplifica         o         uso         de         infinitivo         flexionado         ou         pessoal.

(D) O         período:         "construa         ele         pelo         que         você         é         ou         viverá
com         ele"-         pode         ser         reescrito         de                  mais         elegante,
assim:         "construa-o         pelo         que         você         é         ou         viverá         com
ele".

Questão 24
Transpondo         o         verbo         "Aumente"         para         a         segunda         pessoa
do         plural         do         mesmo         modo         imperativo,         na         forma
afirmativa,         obtém-se         corretamente:

(A) Aumenteis.

(B) Aumenta.

(C) Aumentai.

(D) Aumentas.

Questão 25
Sobre         os         componentes         linguísticos         do         texto,         analise         as
assertivas:

I."Aprimorar         e         desenvolver"         são         alguns         dos         sinônimos         de
"cultivar".

II."Infortúnios"         é         um         dos         termos         que         faz         oposição
semântica         com         "dádivas".

III.A         frase:         "Todos         são         estudiosos,         mas         nenhum         deles
tem         o         juízo         são".         -         está         escrita         com         homônimos         perfeitos.

IV.As         palavras:         "difícil,         "egoísta",         "dádivas",         "linguístico"
diferenciam-se         pelo         sentido         semântico,         identificando-se
apenas         pelas         classes         morfológicas         e         pelas         regras         de
tonicidade.

V.O         período:         "Aumente         seu         amor-próprio,         aumente         sua
autoestima,         conte         suas         dádivas,         acredite         mais         em         você".
-         é         composto         por         coordenação         sindética.

VI.Em:         "Arrear         os         embrulhos         para         poder         arrear         o         cavalo".
-         exemplo         de         termos         parônimos.
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Estão         CORRETOS,         apenas:

(A) II,         III,         IV         e         V.

(B) I,         II,         IV         e         V.

(C) II,         IV         e         V.

(D) I,         II,         III         e         VI.

Questão 26
Sobre         os         componentes         linguísticos         do         quinto         (5º§),
analise         as         assertivas:

I.Inicia         com         pronome         indefinido         invariável.

II.O         verbo         "causar"         é         bitransitivo,         por         isto         pede         duplo
complemento.

III.Em:         "quando         não         nos         valorizamos         o         suficiente",         temos
exemplo         de         próclise         atraída         por         advérbio         de         negação,         e
exemplo         sujeito         elíptico         identificado         pela         desinência
verbal.

IV.Semanticamente,         a         expressão:         "o         suficiente"         equivale
a         "o         bastante".

V.O         TIL         usado         nos         substantivos:         "situações"         e
"formação"         justifica         a         tonicidade         da         última         sílaba         em
ambos.

VI.Em         ambas         as         expressões:         "a         não         ser         que         você
permita",         "maior         permissão         que"         -         destacamos
conjunções         subordinativas         integrantes.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) III,         IV,         V         e         VI.

(B) I,         III         e         V.

(C) II,         IV         e         VI.

(D) I,         II,         III         e         IV.

Questão 27
Marque         o         que         NÃO         se         comprova         em:         "Você         vale         mais         do
que         pensa!         -         É         nota         10!"

(A) Exemplos         de         frases         nominais.

(B) Uso         de         interlocutor         direto,         comprovado         pelo         pronome
de         tratamento.

(C) Uso         de         verbo         de         primeira         conjugação         e         uso         de
verbos         de         segunda         conjugação,         todos         no         presente
do         modo         indicativo.

(D) Exemplo         de         ideia         no         grau         comparativo         de
superioridade.

Questão 28
Sobre         a         estrutura         do         (1º§),         marque         a         afirmação
INCORRETA.

(A) Em:         "nunca         meça         sua         vida,         seu         caráter,         seus
sentimentos         e         seus         objetivos         pela         régua         dos         outros."
-         as         vírgulas         separam         expressões         que         exercem         a
mesma         função         sintática         de         objeto         direto.

(B) Inicia         com         pronome         pessoal         dissílabo,         oxítono,
enunciando         uso         de         discurso         indireto         e         comprovando
concordância         de         terceira         pessoa         do         singular.

(C) O         verbo         "meça"         enuncia         ação         do         presente         do         modo
indicativo,         comprovando         ordem         ao         interlocutor.

(D) A         expressão:         "o         que"         tem         sentido         demonstrativo.

Questão 29
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) O         trecho:         "seu         coração         esteja         sofrendo         e         seu         corpo,
pedindo         água".         -         está         escrito         com         exemplos         de
elipses.

(B) O         pronome         oblíquo         usado         em:         "Os         mistérios         nos
intrigam         justamente"         -         exemplifica         próclise         e         exerce
função         sintática         de         objeto         direto.

(C) Em:         "esteja         sendo         vítima         de         injustiças"         -         temos
locução         verbal         formada         por         um         verbo         no         presente         do
modo         subjuntivo         e         forma         nominal         do         gerúndio,
seguido         de         adjetivo         com         função         sintática         de
predicativo.

(D) A         crase         usada         em:         "mostrando         às         pessoas         seu         valor"
-         é         imposta         pela         regência         verbal.

Questão 30
Marque         o         parágrafo         elaborado         com         verbos         conjugados
na         primeira         pessoa         do         plural,         comprovando-se         a         inclusão
do         enunciador         no         teor         discursivo.

(A) Quinto         parágrafo.

(B) Sétimo         parágrafo.

(C) Terceiro         parágrafo.

(D) Primeiro         parágrafo.
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Conhecimentos Gerais

Questão 31
Lenoir         Vargas         Ferreira,         deputado         estadual         na         década         de
1950,         foi         quem         auxiliou         as         autoridades         de         Vila         Oeste,
quando         lutavam         pela         autonomia         da         localidade         em
relação         às         instâncias         superiores         do         poder         regional,         pois
para         alcançar         sua         emancipação         uma         localidade         deveria
ter         um         mínimo         de         10         mil         habitantes         e         ser
autossustentável         economicamente         e         Vila         Oeste         não
atendia         nenhuma         das         duas         exigências.         Qual         foi         a
contribuição         de         Lenoir         Vargas         Ferreira         para         o         processo
de         emancipação         de         Vila         Oeste?

(A) Ele         propôs         uma         emenda         à         Constituição         Catarinense
tornando         possível         que         municípios         com         distância         de
até         90         km         da         fronteira         poderiam         se         emancipar,
independente         do         número         de         moradores         do         distrito         e
sem         necessidade         de         comprovação         de         renda.

(B) Ele         propôs         uma         emenda         à         Constituição         Catarinense
diminuindo         o         mínimo         de         habitantes         exigidos         na
emancipação         de         10         mil         para         200,         que         era         o         número
de         eleitores         que         Vila         Oeste         tinha         no         final         da         década
de         40.

(C) Ele         criou         uma         lei         que         vinculou         a         prática         da
emancipação         à         vontade         popular,         sendo         preciso         haver
uma         consulta         pública         com         aprovação         de         2/3         da
população         para         dar         início         ao         processo.

(D) Ele         ordenou         o         fim         de         qualquer         tipo         de         condição         para
que         uma         localidade         se         emancipasse,         sendo         preciso
apenas         a         vontade         das         lideranças         políticas         da         região
em         questão.

Questão 32
De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         de         São         Miguel         do
Oeste/SC,         para         efeito         de         aposentadoria,         é         assegurada         a
contagem         recíproca         do         tempo         de         serviço         na
administração         pública,         e         na         atividade         privada,         rural         e
urbana,         desde         que:

(A) O         servidor         já         tenha         cumprido         com         seu         período
probatório.

(B) O         servidor         tenha         mais         de         vinte         anos         de         serviço
público,         seja         na         esfera         municipal,         estadual         ou
federal.

(C) O         servidor         conte         no         mínimo         com         quinze         anos         de
serviço         público         no         município.

(D) O         servidor         não         tenha         sofrido         nenhum         processo
administrativo.

Questão 33
Em         fevereiro         de         2022         comemorou-se         o         centenário         da
Semana         de         Arte         Moderna,         que         aconteceu         em         1922         em
um         evento         artístico         e         cultural         que         ocorreu         no         Teatro
Municipal         de         São         Paulo         com         a         proposta         de         apresentar
uma         nova         estética         artística         para         todos         os         campos         das
artes.         A         comemoração         contou         com         muitos         convidados,
entre         os         quais         estava         o         artista         digital         catarinense:

(A) Chico         Martins.

(B) Cacau         Melo.

(C) Cristiano         Chaussard.

(D) Bona.

Questão 34
O         Brasil         é         o         quinto         maior         país         do         mundo         em         extensão
territorial         e         possui         seis         grandes         biomas         que         cobrem         boa
parte         dessas         terras,         com         uma         riquíssima         biodiversidade
que         atrai         os         olhares         do         mundo         inteiro.         Qual         das         opções
abaixo         cita         o         bioma         brasileiro         que         predomina         em         Santa
Catarina?

(A) Amazônia.

(B) Mata         Atlântica.

(C) Pampa.

(D) Caatinga.

Questão 35
Em         alusão         à         cultura         catarinense,         o         site         do         governo
estadual         cita         os         casarões         portugueses         como
manifestações         presentes         no         litoral         e         a         arquitetura         em
estilo         enxaimel         no         Vale         do         Itajaí         e         no         Norte         do         Estado.
Com         relação         ao         oeste         catarinense,         destacam-se:

(A) As         comunidades         ucranianas.

(B) Os         rituais         indígenas.

(C) Os         cultos         afro-brasileiros.

(D) As         tradições         italianas.
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