
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA  

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 

errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 

(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 

delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz 

parte das normas para transparência na fiscalização do PROCESSO SELETIVO.  

11. A duração da prova será de 2h30min. 





 

 
01. “O progresso exigiu trabalho árduo. 

Consequentemente, valores novos se 

solidificaram com o processo.” Escolha a 

opção que poderá substituir o advérbio. 

 
a) Contudo. 
b) Não obstante. 
c) Todavia. 
d) Logo. 

 
02. Assinale a alternativa correta quanto à 
posição do pronome. 
 
a) Não importo-me com tais truques. 
b) Me veio divagar sobre importunos. 
c) Alguém nos pode informar o ocorrido. 
d) Em tratando-se de amor, existe a 

diversidade. 
 
03. “Em muitos ambientes, especialmente 
acadêmicos, era considerado de bom tom e 
moderno desdenhar todos os ideais da 
sociedade, mesmo aqueles dos grandes 
pensadores liberais dos séculos anteriores.” 
Pode-se reestruturar o contexto acima, sem 
perda de sentido, conforme alternativa: 
 
a) Em diferentes espaços, particularmente 

acadêmicos, era considerado 
comportamento transgressor, ou de 
vanguarda, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 

b) Em diferentes espaços, particularmente 
acadêmicos, era considerado 
comportamento transgressor, ou de 
vanguarda, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
menos quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
subsequentes. 

c) Em diferentes espaços, particularmente 
acadêmicos, era considerado 
comportamento obsoleto, ou de 
retrocesso, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 

d) Em diferentes espaços, particularmente 
acadêmicos, era considerado 
comportamento transgressor, ou de 

vanguarda, enaltecer o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 

 
04. “Não desobedeço a meus professores.” 
Considera-se o mesmo tipo de complemento 
ou objeto, o contido na frase: 
 
a) Maria cata papéis e latas todos os dias. 
b) Enviei-lhe uma carta. 
c) Abriu os braços. 
d) O professor cultiva o conhecimento. 

 
05. “Suponho que você foi à casa de Aurora 
hoje.” 
 
Considerando o elemento em destaque, 
pode-se classificar a oração como: 
 

a) Oração coordenada hipotética. 
b) Oração subordinada adjetiva. 
c) Oração subordinada substantiva. 
d) Oração subordinada apositiva. 
 
06. A área do triângulo retângulo ABC 
abaixo pode ser expressa da seguinte 
forma: 

 
 
a) 𝐴 = (𝑥 ∗ 𝑏1) + ℎ 

b) 𝐴2 = 𝐵2 + 𝐶² 

c) 𝐴 =
(𝑏2∗ℎ)

2
 

d) 𝐴 =
(𝑏1∗ℎ)

2
 

 
07. Sob regime de capitalização composta à 
taxa mensal de 2%, Pedro fez uma 
aplicação em dinheiro no valor de R$ 
94.000,00. Depois de 10 meses, Pedro 
resgatará o valor aplicado mais seus 
rendimentos e passará 5% do valor total 
resgatado para a conta de sua irmã. Pode-
se afirmar que a irmã de Pedro receberá 
após os 10 meses, aproximadamente,o 
valor de: 
 
a) R$ 5.729,27 
b) R$ 5.225,30  



 

 
a) R$ 6.729,27 
c) R$ 7.530,24 

 
08. Segundo informação veiculada na 
página da cidade 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br), no 
município de Águas de Chapecó/SC está 
construída uma importante usina hidrelétrica 
com potência instalada de 855 MW, o 
equivalente a 25% do consumo de energia 
do estado de Santa Catarina. Julgue as 
alternativas abaixo e assinale a que indica 
corretamente sua nomenclatura: 
 

a) Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó; 
b) Usina Hidrelétrica Foz do Uruguai; 
c) Usina Hidrelétrica Águas de Chapecó; 
d) Central Hidrelétrica Santa Luzia; 

 
09. O Índice de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável (IDMS) é uma ferramenta para 
a aplicação do conceito de desenvolvimento 
municipal sustentável construído a partir de 
uma série de indicadores considerados 
fundamentais para diagnosticar o grau de 
desenvolvimento de um território. Esse 
índice, ao avaliar o desenvolvimento, 
configura-se como uma ferramenta de apoio 
à gestão capaz de evidenciar as prioridades 
municipais e regionais e situar as 
municipalidades em relação a um cenário 
futuro desejável. A sustentabilidade é 
entendida como o desenvolvimento 
equilibrado das dimensões social, cultural, 
ambiental, econômica e político-institucional. 
De posse dos citados conceitos e 
considerando as informações constantes no 
site do município 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br), julgue as 
alternativas abaixo e indique a certa: 
 
a) O índice geral de desenvolvimento 

sustentável do município é de 0,482; 
b) O índice municipal de desenvolvimento 

sociocultural é de 0,385; 
c) O índice municipal de desenvolvimento 

ambiental é de 0,239; 
d) O índice municipal de desenvolvimento 

político institucional é de 0,721; 
 
10. Segundo previsão expressa contida no 
caput do art. 18 da Lei Orgânica do 
Município de Águas de Chapecó/SC, a 
administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos poderes do 
Município, obedece a alguns princípios. 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a 
que indica corretamente quais são esses 
princípios: 
 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade; 
b) Legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 
c) Legalidade, probidade, publicidade e 

eficiência; 
d) Impessoalidade, publicidade, 

proporcionalidade e isonomia;  
 
11. De acordo com a dicção do artigo 3º da 
Lei Orgânica do Município de Águas de 
Chapecó (Lei 001/1990), julgue as 
assertivas abaixo: 
 
Art. 3º - São Objetivos fundamentais dos 
cidadãos deste Município e de seus 
representantes: 
 

I. assegurar a construção de uma 
sociedade livre, justa e 
solidária; 

II. garantir o desenvolvimento local 
e regional; 

III. contribuir para o 
desenvolvimento estadual e 
nacional; 

IV. erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais na 
área urbana e na área rural; 

V. promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade, credo 
religioso e quaisquer outras 
formas de discriminação 

 
Nesse caso, está(ão) correta(s): 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V ; 
d) Todas as afirmativas; 

 
12. Segundo preceitua o art. 9.º, da Lei 
Orgânica Municipal, o Município poderá 
dividir-se, para fins exclusivamente 
administrativos em: 

 
a) Bairros, distritos e vilas; 
b) Apenas em bairros e vilas; 
c) Bairros, distritos, vilas e linhas; 
d) Bairros, distritos e linhas; 

http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/
http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/


 

 

 
13. O conjunto de propostas de 
condutas terapêuticas articuladas para 
um sujeito individual ou coletivo, 
resultado da discussão coletiva de uma 
equipe interdisciplinar, é a ferramenta 
utilizada pelos Núcleos de Apoio de 
Saúde da Família (NASF) denominado: 
 
a) Apoio matricial. 
b) Clínica ampliada. 
c) Projeto terapêutico singular. 
d) Acolhimento. 
 
14. “É um programa que tem por objetivo 
a atenção integral à saúde de crianças, 
adolescentes e jovens do ensino público 
básico, no âmbito das escolas e 
Unidades Básicas de Saúde, realizada 
pelas equipes de saúde da Atenção 
Básica e educação de forma integrada. 
Tem entre suas funções a avaliação 
clínica e psicossocial, a promoção e a 
prevenção, visando à promoção da 
saúde ambiental e do desenvolvimento 
sustentável, da cultura de paz e 
prevenção das violências, da 
alimentação saudável e de práticas 
corporais e atividades físicas nas 
escolas, além da educação para a saúde 
sexual e reprodutiva, a prevenção ao 
uso de álcool, tabaco e outras drogas. 
Dessa forma, está lançado mais um 
desafio que nos estimula a um trabalho 
intersetorial, nem sempre fácil de ser 
realizado.” 

(Fonte: 
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades

_conteudos/unidade05/unidade05.pdf > acesso em 18 de 
abril de 2017) 

 
O texto acima faz referência a um dos 
programas alvo das unidades de 
Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
Indique a alternativa que traz 
corretamente a denominação desse 
programa: 
 
a) Programa Saúde na Escola. 
b) Programa Escola Saudável. 
c) Atenção Básica Escolar. 

d) Escola é Saúde – Atenção 
Primária. 

 
15. A 8º Conferência Nacional de Saúde 
em 1986 foi o marco da criação do 
Sistema Único de Saúde e do modelo 
assistencial vigente no Brasil atual e 
teve como abordagem central “Saúde 
como direito, reformulação do Sistema 
Nacional de Saúde e financiamento do 
setor”. Considere os itens a seguir sobre 
os temas abordados na 8º Conferência 
Nacional de Saúde:  
 

I - Explicita as diretrizes para a 
reorganização do Sistema Único de 
Saúde, que efetivamente represente a 
construção de um novo arcabouço 
institucional. 

II - Constituição de um novo 
Conselho Nacional de Saúde, composto 
por representantes dos ministérios da 
área social; governos estaduais e 
municipais; entidades civis de caráter 
nacional, com atribuição principal de 
orientar o desenvolvimento e avaliar o 
Sistema Único de Saúde, incluindo 
definição de políticas, orçamento e 
ações. 

III - Propõe a criação de 
comissões intergestores bipartite, em 
nível estadual, e tripartite, em nível 
federal, para tomada de decisões. 

IV - Garantia de participação da 
sociedade na formulação da política e no 
planejamento, gestão, execução e 
avaliação das ações de saúde. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I, II e III, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
 

16. Os Conselhos de Saúde não são 
órgãos responsáveis pela gestão ou 
execução de serviços e, por isso, não 
têm responsabilidade direta sobre a 
prestação dos serviços de saúde. Essa 
tarefa é incumbida ao poder público nas 

http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf


 

 

três esferas governamentais. Podemos 
afirmar então, que um Conselho de 
Saúde deve ser um órgão: 
 

a) Acadêmico, não permanente e 
deliberativo. 

b) Acadêmico, não permanente e não 
deliberativo. 

c) Colegiado, flexível e não deliberativo. 
d) Colegiado, permanente e deliberativo. 

 
17. O Pacto pela Vida está constituído 
por um conjunto de compromissos 
sanitários, expressos em objetivos de 
processos e resultados e derivados da 
análise da situação de saúde do País e 
das prioridades definidas pelos governos 
federal, estaduais e municipais. São 
prioridades do Pacto pela Vida com 
relação à Atenção Básica à Saúde: 
 
a) Contribuir para a redução da 

mortalidade por câncer de colo do 
útero e de mama. 

b) Reduzir a mortalidade materna, 
infantil neonatal, infantil por doença 
diarréica e por pneumonias. 

c) Elaborar e implantar a Política 
Nacional de Promoção da Saúde, 
com ênfase na adoção de hábitos 
saudáveis por parte da população 
brasileira, de forma a internalizar a 
responsabilidade individual da 
prática de atividade física regular 
alimentação saudável e combate ao 
tabagismo. 

d) Consolidar e qualificar a estratégia 
da Saúde da Família como modelo 
de atenção básica à saúde e como 
centro ordenador das redes de 
atenção à saúde do SUS. 

 
18. O Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) é uma doença crônica severa que 
causa grandes complicações em termos 
de desabilidades físicas para os 
indivíduos. A recuperação funcional 
destes pacientes constitui um grande 
desafio, e a dor no ombro hemiplégico é 
uma importante limitação para o 
programa de reabilitação. Com relação à 

dor no ombro hemiplégico no paciente 
com AVE, responda verdadeiro (V) ou 
falso (F) e assinale a alternativa que traz 
a sequência correta: 
 
(__) A dor no ombro hemiplégico é uma 
complicação frequente e suas causas e 
tratamentos ainda não estão claramente 
estabelecidos, o que demonstra a 
complexidade da doença. A dor no 
ombro hemiplégico está associada com 
retardo na recuperação do membro 
superior, redução das atividades de vida 
diária (AVDs) e desmotivação. 
(__) Geralmente a dor se instala no 
segundo mês após o AVE. O indivíduo 
queixa-se de piora da dor quando tenta 
mover o ombro ativamente ou com 
determinada posição do braço. 
(__) A Cinesioterapia é um ótimo recurso 
fisioterapêutico para dor no ombro 
hemiplégico, pois previne a dor no 
período de internação e favorece a 
recuperação motora. 
 
a) V – V – F. 
b) V – F – V. 
c) F – F – V. 
d) F – V – F. 

 
19. A Resolução RDC Nº 7, DE 24 DE 
FEVEREIRO DE 2010 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, no tocante à Fisioterapia, 
destaca-se a exigência de, no mínimo 
um fisioterapeuta a cada: 
 

a) 6 leitos e atendimentos 
fisioterapêuticos em pelo menos 12 
horas do dia. 

b) 6 leitos e atendimentos 
fisioterapêuticos em pelo menos 18 
horas do dia. 

c) 10 leitos e atendimentos 
fisioterapêuticos em pelo menos 12 
horas do dia. 

d) 10 leitos e atendimentos 
fisioterapêuticos em pelo menos 18 
horas do dia. 
 



 

 

20. Segundo o CREFITO, as disfunções 
crônicas e degenerativas, comuns na 
senescência, podem ser atenuadas por 
meio de ações fisioterapêuticas que 
visam: 
 

I - Estimular hábitos saudáveis de 
vida, melhorar autoestima e imagem 
corporal; Desenvolver, por meio de 
técnicas cinesioterapêuticas, a 
preservação de força muscular, 
equilíbrio, coordenação motora. 

II - Coordenação e adequações 
do ambiente familiar visando evitar 
quedas e suas consequências; 
Reeducação do assoalho pélvico e 
prevenção da incontinência urinária. 

III - Facilitar a realização das 
atividades de vida diária de forma 
independente e segura. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 
21. Há muitos tipos de marcha alterada. 
A marcha é ______ quando a fase de 
apoio do lado doloroso está encurtada e, 
geralmente, acompanhada de um 
esboço de saltitar na tentativa de aliviar 
o peso. 
 
Completa corretamente a lacuna do 
texto a alternativa: 
 

a) Espástica. 
b) Talonante. 
c) Antálgica. 
d) Anserina. 
 
22. Considere os testes a seguir para 
avaliações ortopédicas e assinale a 
alternativa que traz a sequência correta: 
 

1 Teste de 
Galeazzi 

X É usado para 
pesquisa de neurite 
do ciático nas 
lombociatalgias, 

muito comuns nas 
hérnias de disco. O 
paciente é colocado 
comodamente 
deitado e relaxado. 
Testa-se, 
primeiramente, o 
lado assintomático 
ou menos 
sintomático e, depois 
o lado afetado. 

2 Teste de 
Lasègue 

Y Serve para verificar 
se há diferença de 
comprimento nos 
membros inferiores. 
O indivíduo é 
colocado em 
decúbito dorsal, em 
posição simétrica, 
com os membros 
inferiores fletidos de 
modo a manter os 
pés juntos. 

3 Teste de 
Adams 

Z Serve para investigar 
se há escoliose, 
solicitando-se ao 
paciente que faça 
flexão do tronco e 
observando-se o 
contorno do dorso. 

 
a) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z. 
b) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X. 
c) 1 – X; 2 – Y; 3 – Z. 
d) 1 – X; 2 – Z; 3 – Y. 

 
23. O envelhecimento individual 
depende do grau de fragilidade do 
organismo e do psiquismo. Pode ser 
dividido em quatro tipos. Considere a 
alternativa que descreve corretamente o 
tipo associado à Robustez física e 
cristalização psíquica: 
 

a) O envelhecimento somático não está 
associado a alguma perda física 
limitante, mas o indivíduo apresenta 
perturbação do seu psiquismo, que o 
impede de compreender o sentido da 
vida. 



 

 

b) O envelhecimento somático não está 
associado a alguma perda física 
limitante e o psiquismo atinge a 
maturidade mental, a paz e a 
sabedoria. 

c) O envelhecimento somático é 
patogênico, com limitações e/ou 
incapacidades físicas e seu 
psiquismo encontra-se cristalizado 
na infância psíquica. 

d) O envelhecimento somático é 
patogênico, com limitações e/ou 
incapacidades físicas. Todavia, o 
psiquismo do indivíduo evoluiu, 
conquistando a maturidade mental. 
O seu viver é pautado na aceitação 
da realidade e na tolerância à dor e 
seus estados de equilíbrio são cada 
vez mais flexíveis, pois seus 
dispositivos de segurança são cada 
vez mais eficazes na relação com o 
mundo. 

 
24. Segundo os critérios do Colégio 
Americano de Reumatologia, desde 
1990 foi adotado como padrão pela 
comunidade científica internacional 
especializada, o diagnóstico de 
fibromialgia, que exige pelo menos: 
 
a) Dois meses consecutivos de dor 

generalizada e dor à palpação, com 
cerca de 4 kg de pressão pela ponta 
do dedo, em no mínimo 15 de 18 
pontos pré-definidos. 

b) Três meses consecutivos de dor 
generalizada e dor à palpação, com 
cerca de 4 kg de pressão pela ponta 
do dedo, em no mínimo 11 de 18 
pontos pré-definidos. 

c) Dois meses consecutivos de dor 
generalizada e dor à palpação, com 
cerca de 6 kg de pressão pela ponta 
do dedo, em no mínimo 11 de 18 
pontos pré-definidos. 

d) Três meses consecutivos de dor 
generalizada e dor à palpação, com 
cerca de 6 kg de pressão pela ponta 
do dedo, em no mínimo 15 de 18 
pontos pré-definidos. 

 

25. “Utiliza 16 lâmpadas azuis especiais 
dispostas em forma de cilindro ao redor 
do recém nascido. Pode emitir 
irradiâncias superiores a 100 
µW/cm2/nm.” 
 
Com relação aos tipos de fototerapia em 
recém nascidos, o texto traz a descrição 
para: 
 

a) Fototerapia com emissão de iodo. 
b) Fototerapia de fibra óptica. 
c) Fototerapia de alta intensidade. 
d) Fototerapia halógena dicróica. 

 
 
 

 
 

 


