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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

1. Assinale a resposta correta, quanto à acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

As palavras é e à são oxítonas.
A palavra ínterim é paroxítona, como pegada.
Como Camboriú acentuam-se Taió, Timbó.
Como Balneário, recebem acento município,
espécime, rápido.
e. ( X ) Como próximo acentuam-se fotógrafo,
trânsito, técnico.

2. Assinale a alternativa com a frase correta, quanto
ao emprego da crase.
a. ( ) Obedeço as leis de meu país.
b. ( ) Iremos a praia, ao meio-dia e meia.
c. ( X ) Não fui a festas ontem, por causa deste
concurso.
d. ( ) Era cedo quando cheguei à Balneário
Camboriú.
e. ( ) Em Tijucas, Elias viu-se cara à cara com um
dinossauro.

Texto
“A história de Tijucas começa em 1530, com a passagem do navegador europeu Sebastião Caboto pela
costa de Santa Catarina, a serviço da Espanha. O povoamento da região só se inicia de fato a partir de 1788,
quando um grupo de colonizadores decide subir o rio
Tijucas à procura de pinheiros.”
http://www.sc.gov.br/portalturismo

(20 questões)
3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Agora é onze horas.
b. ( X ) Cachoeiras, grutas, rio e mar – nesta região
tudo me agrada.
c. ( ) Aqui é proibido a entrada de pessoas de mau
humor.
d. ( ) Hão de existir tijucanos conhecedores da
história de sua cidade.
e. ( ) Aqui aluga-se casarões do início do século XX.

4. Considerando as formas verbais sublinhadas, assinale a alternativa correta, quanto à predicação verbal.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Aquela gruta tem em seu interior um belo
córrego. – verbo transitivo indireto.
( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas.
– verbo transitivo indireto.
( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transitivo
direto.
( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo
transitivo direto.
( X ) A cidade oferece aos turistas bons restaurantes, hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo
direto e indireto.

5. Assinale a alternativa correta, quando à classificação sintática dos termos sublinhados.
a. (
b. (

) Tijucas, como vives em meu coração! – aposto.
) Conheço bem as belezas naturais de minha
cidade. – complemento nominal.
c. ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.
– vocativo.
d. ( X ) Zita mesma organizou as últimas Olímpíadas
Tijuquenses. – predicado.
e. ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível
antigos. – sujeito.
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6. Assinale a alternativa correta, quanto à classificação da oração sublinhada.
a. ( X ) Coordenada adversativa: Não conheço o
Ginásio de Esportes João Bayer Filho, no
entanto pretendo conhecer.
b. ( ) Coordenada conclusiva: Porque buscavam
pinheiros, colonizadores subiram o rio Tijucas.
c. ( ) Subordinada adverbial conformativa: “quando
um grupo de colonizadores decide”.
d. ( ) Subordinada adverbial temporal: “A história
de Tijucas começa em 1530”.
e. ( ) Subordinada adjetiva restritiva: Meu pai, que
ama Tijucas, torce pelo Tiradentes Esporte
Clube.

7. Assinale a alternativa correta, quanto à adequada
substituição das expressões sublinhadas pelo pronome correspondente.
a. ( ) Esta cidade? Queremos-lhe bem.
b. ( ) José é um grande amigo. Vi-lhe na praia.
c. ( X ) Querido José, abraça-o o amigo que muito o
estima.
d. ( ) A secretária ficou satisfeita, pois paguei-a
ontem.
e. ( ) Desejo cumprimentar você pela promoção;
felicito-lhe.

8. Assinale a alternativa com a frase que não apresenta vício de linguagem.
a. ( X ) A liberdade é essencial para a democracia.
b. ( ) No Salto do rio Tijucas há uma queda d’água
que sobe pra cima 80 m de altura!
c. ( ) Mulheres invejam Angelina Jolie, porque a
boca dela é carnuda.
d. ( ) Este guia turístico ganha por cada atração que
mostra.
e. ( ) Faltou recursos para a conservação das
estradas?
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9. Complete o espaço de cada frase com uma das
formas verbais apresentadas.
1. Um grupo de turistas          o
Casarão Gallotti. (visitou / visitaram)
2. Talvez          quinze anos que
estive no Salto do rio Tijucas. (faça / fará)
3. Os Estados Unidos      um país de
grande extensão territorial. (é / são)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência gramaticalmente correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

visitaram – faça – é
visitou – fará – é
visitou – faça – é
visitou – faça – são
visitaram – fará – são

10. Examine o texto abaixo, como parte de um ofício.
Eu, Fabiano Silva de Menezes, brasileiro, casado,
agente administrativo, inscrito no CPF sob no 341940,
residente e domiciliado à rua Pandorgas, no 77, nesta
cidade, solicito à Vossa Excelência que aboneis as
faltas que ele teve na última semana, pois ocorreram
problemas familiares.
Limitado ao exposto, ficai com meus votos de estima e
consideração.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Em “que aboneis” há perfeita concordância da
forma verbal, com o sujeito “Vossa Excelência”.
( X ) Há erro em “à Vossa Excelência”, porque antes
de pronomes de tratamento não ocorre crase.
( ) Está correta a regência, na expressão
“residente e domiciliado à rua”.
( ) Está correta a concordância da expressão “ele
teve” com o sujeito do documento.
( ) Em “ficai com meus votos” a forma verbal
concorda, adequadamente, com o pronome
“Vossa Excelência”.
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Atualidades

10 questões

11. O nome de Sakineh Mohammadi esteve, por
algum tempo, presente no noticiário nacional e internacional. Condenada à morte por apedrejamento,
pelo crime de adultério, teve sua sentença suspensa
em virtude de uma grande campanha internacional
que pedia a sua libertação.
Assinale a alternativa que indica o país onde esses
fatos ocorreram.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Irã
Cuba
China
Venezuela
Turquestão

12. Assinale a alternativa correta em relação ao
desempenho da economia brasileira em 2010.
a. ( ) O Brasil, ao contrário dos demais países emergentes, teve baixos índices de crescimento do
mercado interno e do PIB, o que poderá comprometer o desempenho da sua economia
nos próximos anos.
b. ( X ) Pode-se afirmar que houve um crescimento
do mercado interno e que teve um bom
índice de crescimento, principalmente se
comparamos nossos índices aos de desempenho da economia mundial.
c. ( ) Tivemos no último ano um desempenho econômico medíocre se comparado aos demais
países da América Latina e do Caribe e fomos
ultrapassados em valores do PIB por países
como a Espanha, o Canadá e a Hungria.
d. ( ) Devido ao pequeno crescimento do PIB o
Brasil perdeu alguns lugares na relação das
maiores economias do planeta, ocupando
hoje o 72° lugar.
e. ( ) Ao contrário dos prognósticos de alguns
economistas, a economia brasileira no último
ano teve o melhor desempenho entre os chamados BRICS, superando o PIB da China e da
Índia.

13. Dilma Rousseff, economista de 63 anos, assumiu
no dia 1o de janeiro a Presidência da República.
Assinale a alternativa correta a respeito da participação feminina no poder.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Dilma Rousseff é a primeira mulher a exercer
um cargo eletivo no Brasil.
( ) Em outros momentos da nossa história outras
mulheres, como Maria Quitéria, governaram o
país em períodos revolucionários.
( X ) Já no século XIX, o Brasil foi governado por
uma mulher. O Imperador D. Pedro II entregou a coroa à sua filha, a princesa Isabel, que
governou o país como Regente.
( ) A catarinense Anita Garibaldi, durante a
Revolução Farroupilha, assumiu a Presidência
da República Juliana que compreendia um
vasto território, de Laguna (SC) aos campos do
Rio Grande.
( ) Embora países de outros continentes tenham
tido mulheres governantes, o Brasil elegeu a
primeira mulher presidente na América Latina.

14. Examine as afirmações abaixo em relação aos
problemas urbanos que enfrentamos:
1. Um dos grandes problemas urbanos é o da
coleta e a destinação do lixo. As cidades ricas
produzem mais lixo por habitante do que as
suas irmãs mais pobres.
2. Não obstante o crescimento do mercado imobiliário, um considerável número de pessoas
em nossas cidades ainda mora em condições
extremamente precárias.
3. O crescimento da produção e venda de
automóveis, embora tenha reflexos positivos
na economia, congestiona as metrópoles e
aumenta a poluição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. Segundo os dados do Censo 2010, publicados
pelo IBGE em 10 de agosto daquele ano, a população
brasileira era:
a. ( ) Inferior a 155 milhões de habitantes.
b. ( ) superior a 150 milhões, mas
inferior a 160 milhões de habitantes.
c. ( ) superior a 165 milhões, mas
inferior a 170 milhões de habitantes.
d. ( X ) superior a 190 milhões, mas
inferior a 210 milhões de habitantes.
e. ( ) superior a 200 milhões, mas
inferior a 220 milhões de habitantes.

16. Considere as afirmativas abaixo a respeito da
mobilidade social no Brasil Contemporâneo:
1. A classe “C” encontra-se em visível crescimento, particularmente na região nordeste do
Brasil.
2. O crescimento da classe “C” em parte pode ser
explicado pelo ingresso de milhares de pessoas no mercado de trabalho.
3. Com o crescimento desta nova classe
média aumenta a procura por passagens de
avião, roupas, telefones móveis e aparelhos
eletro- eletrônicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Do litoral catarinense ao do Espírito Santo, em
nosso mar territorial, repousa uma imensa reserva de
petróleo acerca de 5 mil metros abaixo do solo.
Esta imensa riqueza é conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Camada pré-sal.
Aquífero Guarani.
Maciço do Atlântico.
Camada pré-cambriana.
Reserva Guarani- Carajás.
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18. Muitos países viveram, nas últimas décadas,
conflitos étnicos e ou religiosos que contribuíram
para a divisão da população em grupos rivais e antagônicos, provocaram matanças e enormes prejuízos
econômicos.
Examine a lista de países abaixo:
1. Sri Lanka.
2. Irlanda do Norte.
3. Israel.
Assinale a alternativa que identifica os países, da relação acima, em que ocorreram tais conflitos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas 1
Apenas 3.
Apenas 1 e 2
Apenas 1 e 3
1, 2 e 3

19. Trata-se de recurso vital para a sobrevivência
humana no planeta. Torna-se a cada dia mais raro
e difícil de ser obtido, pois só podemos dispor facilmente, para uso humano, de menos de 1% da quantidade que dele existe na Terra. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sal.
Água.
Petróleo.
Oxigênio.
Gás carbônico.

20. O ano de 2010 foi marcado, nos campos da tecnologia e da informação, pelo lançamento de um novo
produto portátil que reúne inúmeras funções como
navegar na Internet, assistir vídeos e escutar música.
Assinale a alternativa que indica o nome do novo
equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Televisores Smart da LG
Desktop “All in One”
Wi Fi da Lenovo
iPad da Apple
Bluetooth
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Conhecimentos Específicos
21. O Ministério da Saúde do Brasil apresenta uma
definição do Programa de Saúde da Família.
Assinale a alternativa que a identifica.
a. ( ) A Saúde da Família é entendida como um programa de orientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de
equipes interprofissionais em unidades básicas de saúde.
b. ( ) A Saúde da Família é entendida como uma
estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades avançadas de saúde.
c. ( ) As equipes de Saúde da Família são
responsáveis pelo acompanhamento de um
número definido de famílias, localizadas em
uma área geográfica que pode ser delimitada
ou não.
d. ( ) A equipe de Saúde da Família é uma estratégia responsável pelo acompanhamento de
um número indefinido de famílias, de acordo
com sua área geográfica, que pode ser delimitada ou não.
e. ( X ) A Saúde da Família é entendida como uma
estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.

(20 questões)

22. Quanto às ações da Equipe de Saúde da Família,
o Ministério da Saúde do Brasil define as ações que
deverão ser seguidas e que irão garantir o bom
trabalho das equipes.
Assinale a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) As equipes atuam com ações de prevenção,
recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da
saúde de uma comunidade.
( X ) As equipes atuam com ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação
de doenças e agravos mais frequentes, e na
manutenção da saúde de uma comunidade.
( ) As equipes atuam com ações de promoção da
saúde, prevenção e recuperação de doenças
e agravos mais frequentes da saúde de uma
comunidade.
( ) As equipes atuam com ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação
de doenças e agravos mais frequentes da
saúde de uma comunidade.
( ) As equipes atuam com ações de promoção
da saúde, prevenção, e cura de doenças e
agravos mais frequentes, e na manutenção da
saúde de uma comunidade.
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23. Segundo informações de pesquisa do Instituto
de Pesquisa Econômico Aplicada (Ipea), divulgado
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República do Brasil, em 9 de fevereiro de 2011, no
que se refere a Saúde da Família, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) Saúde da Família não é hoje a estratégia mais
bem avaliada do SUS.
b. ( ) 46% dos entrevistados avaliaram como muito
bom ou bom o atendimento prestado pelo
Saúde da Família implementada pelo SUS.
c. ( ) 75% da população brasileira são cobertos
pelo Saúde da Família.
d. ( X ) 80,7% dos entrevistados avaliaram como
muito bom ou bom o atendimento prestado
pelo Saúde da Família implementada pelo
SUS.
e. ( ) O número de municípios brasileiros abrangidos pelo Saúde da Família é de 3.483.

25. De acordo com a prioridade que vem sendo
dada pelo SUS no Brasil, e a implantação do Saúde
da Família, pode-se projetar que em poucos anos o
Sistema de Saúde será baseado na Atenção Primária
de Saúde (APS). Conforme os valores propostos, os
sistemas baseados em APS podem ser os princípios
doutrinários do SUS.
Assinale a alternativa que demonstra corretamente
esses princípios:
a. (
b.
c.

d.
e.

24. Para o Ministério da Saúde do Brasil, 2009, onde
define Diretrizes do NASF, o mesmo deve atuar dentro
de algumas diretrizes relativas a APS.
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a. ( ) Ação focada em uma área de atuação, interligando a Saúde da Família à humanização da
população.
b. ( ) Promover práticas integrativas em todos
os âmbitos de atuação, suprindo a Saúde
da Família nesse aspecto; serve de apoio a
todo um município, sem a preocupação da
territorialização.
c. ( X ) Ação interdisciplinar e intersetorial; educação
permanente em saúde dos profissionais e da
população; desenvolvimento da noção de
território; integralidade, participação social,
educação popular; promoção da saúde e
humanização.
d. ( ) Ação multiprofissional, educação apenas da
população, integralidade e participação social,
promoção e humanização da saúde.
e. ( ) Ação muldisciplinar e intersetorial; participação social e a promoção e educação popular
da saúde da população.
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) Atenção fornecida somente por médicos,
enfermeiros e outros profissionais de saúde.
( X ) Conceito abrangente de saúde, universalidade, equidade e integralidade.
( ) Simples soma dos conteúdos e habilidades
provenientes das diferentes especialidades
médicas, utilizadas para prestação de serviços
aos pacientes no primeiro nível de atenção.
( ) Nível de atenção independente , sem inter-relação com os outros serviços de saúde.
( ) Programas específicos e restritos à prestação
de serviços por meio de pacotes básicos.

26. Segundo a Cartilha do Ministério da Saúde do
Brasil “Entendo o SUS, 2007”, sobre o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACs), assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) O Agente Comunitário de Saúde(ACS) está
vinculado à Unidade de Saúde da Família,
tendo o principal papel de ligar a equipe à
comunidade onde ele mora e atua.
b. ( ) O ACS não necessita estar ligado à Unidade de
Saúde da Família e realizar seu trabalho com a
equipe do posto de saúde mais próximo.
c. ( ) O fato de o ACS residir e trabalhar na mesma
comunidade torna-se um entrave, dificultando o acesso da equipe de profissionais de
saúde da família aos locais de trabalho, ou
seja, as residências dos moradores.
d. ( ) Para um bom andamento do trabalho da
Equipe de Saúde da Família é fundamental que
o ACS não esteja ligado a essa equipe, com a
finalidade de não se envolver com problemas
culturais e comutários onde atua.
e. ( ) A função principal do ACS é fazer a ligação da
comunidade onde ele atua ao posto de saúde
mais próximo.
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27. Considerando o encurtamento do músculo “tensor da fáscia lata” e do músculo “sartório”, os mesmos
podem desenvolver movimentos similares ou diferentes na articulação do quadril e do joelho.
Assinale a alternativa correta.
a. ( ) No encurtamento muscular, em relação à articulação do quadril, o músculo tensor da fáscia
lata realiza flexão e o músculo sartório realiza
a extensão.
b. ( ) No encurtamento muscular, em relação à
articulação do quadril, o músculo tensor da
fáscia lata realiza abdução e o músculo sartório realiza a adução.
c. ( ) No encurtamento muscular, em relação à
articulação do quadril, o músculo tensor da
fáscia lata realiza rotação interna e o músculo
sartório também realiza a rotação interna.
d. ( X ) No encurtamento muscular, em relação à
articulação do quadril, o músculo tensor da
fáscia lata realiza abdução e o músculo sartório também realiza a abdução.
e. ( ) No encurtamento muscular, em relação à articulação do joelho, o músculo tensor da fáscia
lata realiza flexão e o músculo sartório realiza
a extensão.

28. Em relação ao comprometimento da remoção de
dióxido de carbono, em se tratando do sistema cardiorrespiratório, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Os desequilíbrios da V/Q podem ser facilmente controlados quando a PaCO2 está
aumentada.
b. ( ) O comprometimento da remoção de dióxido
de carbono pelos pulmões provoca hipercapnia e alcalose respiratória.
c. ( X ) O comprometimento da remoção de dióxido
de carbono pelos pulmões provoca hipercapnia e acidose respiratória.
d. ( ) A ventilação minuto inadequada pode
comprometer a remoção de dióxido de carbono e encontra-se presente nas condições
obstrutivas.
e. ( ) A ventilação alveolar, mesmo diminuída, não
tem relação com a diminuição da remoção do
dióxido de carbono.

29. De acordo com as radiografias torácicas na avaliação de distúrbios respiratórios, assinale a alternativa
correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A maioria da radiação passa diretamente
através dos pulmões e produz uma exposição
total ou escurecimento da porção adjacente
do filme, chamado radiopaco.
( ) Por serem materiais mais densos, os ossos bloqueiam uma grande quantidade da radiação;
assim, produzem sombras brancas chamadas
de radiotransparentes.
( ) Nas histórias de traumatismos torácicos, o
pneumotórax indica um sinal de ar entre a
pleura e o tórax.
( ) A incidência torácica em AP é a mais útil na
elucidação da presença ou ausência de anormalidades suspeitadas nas radiografias de
incidência lateral.
( X ) Uma radiografia torácica bem exposta deve
mostrar os espaços intervertebrais através da
sombra do mediastino, mas não deve expor
excessivamente o parênquima pulmonar que
possa “queimar” e tornar não visíveis os vasos
sanguíneos periféricos.

30. Conforme a fisiologia da micção e do trato urinário inferior, assinale a resposta correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A bexiga funciona como um sistema de baixa
pressão que acomoda crescente volume de
urina, com elevação da pressão vesical.
( ) A função de armazenamento é mediada
principalmente pelo sistema nervoso
parasimpático.
( ) A estimulação dos receptores alfa, localizados
no corpo da bexiga, diminui o tônus muscular
vesical.
( X ) A bexiga é um órgão autônomo constituído
de músculo liso e com função de armazenar urina sem esforço, sem dor e sem perda
involuntária.
( ) A uretra é um conduto constituído de m���
úsculo estriado, também na parede uretral, e
plexo vascular venoso submucoso.
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31. Assinale a alternativa correta sobre a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF), utilizada na fisioterapia nas várias áreas de
atuação, quanto à quantificação dos componentes da
CIF e sua escala genérica:
a. ( ) 1 não há Problema (nenhum, ausente,
insignificante) 0-4%.
b. ( X ) 2 Problema moderado (médio, regular, …)
25-49%.
c. ( ) 4 Problema grave (médio, regular, …) 45-75%.
d. ( ) 5 Problema completo (total, …) 96-100%.
e. ( ) 7 não aplicável

32. De acordo com os testes de miótomos realizados
na área neuro-muscular, cada nível segmentar espinal
corresponde a um movimento principal realizado
pelos membros superiores, tórax e membros inferiores.
Assinale a alternativa correspondente ao nível segmentar espinal e o miótomo correspondente:
a. ( X ) Nível segmentar espinal C7:
extensores do cotovelo e flexores do punho.
b. ( ) Nível segmentar espinal C8:
músculos intrínsecos da mão.
c. ( ) Nível segmentar espinal L2-L3:
extensores do joelho.
d. ( ) Nível segmentar espinal L5:
flexores plantares.
e. ( ) Nível segmentar espinal S1:
músculos intrínsicos do pé.

33. Na detecção da luxação congênita do quadril
são utilizados vários testes. Assinale a alternativa que
indica o nome do teste que se inicia com a manobra
de Ortolani e o examinador utiliza o polegar para aplicar pressão posterior/lateral para deslocar o quadril
reduzido:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Teste de Allis
Teste de Barlow
Teste Schallatter
Teste Sinal de Galeazzi
Teste Manobra de Gower
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34. O pé torto congênito possui alguns componentes
clássicos.
Assinale a alternativa que os indica corretamente.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Varo e equino do retropé
Pronação/adução do antepé
Rotação medial e dorsal do tálus
Rotação do tálus e varo do retropé
Supinação/adução do retropé

35. Sobre a fratura-luxação de Monteggia, assinale a
alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) É a fratura do terço distal da ulna com luxação
do rádio.
( ) É a fratura do terço proximal do rádio com
luxação da ulna.
( X ) É a fratura do terço proximal da ulna com
luxação da cabeça radial.
( ) É a fratura do terço distal rádio com luxação
da ulna.
( ) É a fratura do terço proximal do rádio e da
ulna com luxação do úmero.

36. No que se refere ao tratamento fisioterapêutico
na fáscia muscular, o fisioterapeuta utiliza de vários
recursos para prestar uma assistência correta.
Utilizando-se o recurso de massoterapia, assinale a
alternativa correta, quanto a técnica de tratamento
para a fáscia muscular.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Tração Grau III
Alongamento passivo
Massagem de fricção transversal
Deslizamento profundo
Liberação miofascial

Prefeitura Municipal de Tijucas

37. Assinale a alternativa que apresenta a descrição
de um caso de Hanseníase, conforme o Ministério da
Saúde do Brasil.
a. ( ) Uma pessoa que apresenta duas ou mais de
duas das seguintes características e requer
quimioterapia: lesão(����������������������
ões�������������������
) de pele com alteração de sensibilidade; acometimento de
nervo(s) com espessamento neural; baciloscopia positiva.
b. ( ) Uma pessoa que apresenta uma ou mais de
uma das seguintes características, sem requerer quimioterapia: lesão(ões) de pele com
alteração de sensibilidade; acometimento de
nervo(s) com espessamento neural; baciloscopia positiva.
c. ( ) Uma pessoa que apresenta duas ou mais de
duas das seguintes características, sem requerer quimioterapia: lesão(ões) de pele com
alteração de sensibilidade; acometimento de
nervo(s) com espessamento neural; baciloscopia positiva.
d. ( X ) Uma pessoa que apresenta uma ou mais de
uma das seguintes características e requer
quimioterapia: lesão(����������������������
ões�������������������
) de pele com alteração de sensibilidade; acometimento de
nervo(s) com espessamento neural; baciloscopia positiva.
e. ( ) Uma pessoa que apresenta uma ou mais de
uma das seguintes características: lesão(ões)
de pele com alteração de sensibilidade; acometimento de nervo(s) sem espessamento
neural; baciloscopia positiva.

38. Sobre a terminologia utilizada nos exercícios
resistidos, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Repetições: número de vezes que um determinado movimento é realizado.
b. ( ) Repetições máximas(RM): número máximo
de vezes que um movimento é realizado sem
peso determinado.
c. ( ) Série: quantidade específica de repetições
máximas.
d. ( ) Período de recuperação: diminuição das
repetições.
e. ( ) Frequência: quantidade específica de
repetições.

39. Analise as definições a seguir referentes à capsulite adesiva do ombro:
1. É mais comum em mulheres que em homens,
e ocorre frequentemente entre 40 e 60 anos.
2. Ombro rígido com início incidioso é definido
como capsulite adesiva primária.
3. Ombro “congelado”, após algum tipo de
trauma ou de evento causal, é definido como
capsulite adesiva secundária.
4. O estágio doloroso inicial dura de 1 a 12
meses.
5. A fase de recuperação (descongelamento)
dura de 12 a 36 meses, com aumentos graduais de ADM e diminuição da dor.
Assinale a alternativa que indica todas as definições
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as definições 3 e 4.
São corretas apenas as definições 3 e 5.
São corretas apenas as definições 1, 2 e 3.
São corretas apenas as definições 1, 2 e 5.
São corretas apenas as definições 1, 3 e 4.

40. Assinale a alternativa correta, quanto aos objetivos de ação da intervenção fisioterapêutica realizada
em um paciente com insuficiência cardíaca congestiva (ICCC).
a. (
b. (

) Aumentar a força muscular torácica.
) Reduzir a incapacidade associada apenas à
doença crônica.
c. ( ) Adquirir comportamentos que incentivem a
capacidade pulmonar total.
d. ( ) Acabar com o risco de comprometimentos
secundários.
e. ( X ) Melhorar da resposta fisiológica ao aumento
da demanda de oxigênio.
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