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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

FISIOTERAPEUTA - NASF 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente 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 conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

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

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. É exemplo de exercício passivo: 

A) Trampolim. 

B) Bola terapêutica. 

C) Caneleiras. 

D) Alongamento. 

 

02. São objetivos dos exercícios passivos, exceto: 

A) Prevenir contraturas musculares. 

B) Prevenir aderências capsulares. 

C) Diminuir a elasticidade muscular. 

D) Manter a integridade de tecidos moles. 

 

03. Com relação aos exercícios ativos, é exemplo de aparelho para exercícios aeróbios: 

A) Bicicleta ergométrica. 

B) Le press. 

C) Cadeira flexora. 

D) Cadeira extensora. 

 

04. Sobre as técnicas de massagem, os movimentos de amassamento devem ser aplicados na técnica de: 

A) Deslizamento superficial. 

B) Deslizamento superficial alternativo. 

C) Deslizamento profundo. 

D) Compressão. 

 

05. Sobre as técnicas de massagem para a região torácica e cervical, realiza-se técnica de deslizamento 

profundo, com deslizamento com o polegar: 

A) Na região occipital. 

B) Na escápula. 

C) Ao longo do romboide. 

D) Nos músculos paravertebrais. 

 

06. Sobre as Técnicas suplementares de massoterapia para as costas, com o paciente sentado na maca, 

realizam-se as seguintes manobras: 

I - Técnica de deslizamento - deslizamento em toda a região das costas; 

II - Técnicas de compressão - compressão dos músculos paravertebrais; 

III - Técnica de deslizamento – deslizamento em toda região superior do ombro. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  
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07. A síndrome de Pickwick é um achado no exame físico respiratório ligado á: 

A) Micrognatismo. 

B) Pausas respiratórias. 

C) Apneia do sono em obesos. 

D) Amplos movimentos respiratórios. 

 

08. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O fisioterapeuta realiza a manobra de _________________ quando por trás do paciente, coloca as mãos (dedos 

polegares unidos formando um ângulo) apoiadas nas costas (por cima da fossa supraclavicular) do 

paciente sentado. Compara movimentos das mãos bilateralmente.” 

A) Ruault. 

B) Kristeller. 

C) Valsalva. 

D) Pemberton. 

 

09. Observa-se aumento do frêmito toracovocal em casos de: 

A) Edema de parede torácica. 

B) Obesidade mórbida. 

C) Atelectasia. 

D) Pneumonia com condensação. 

 

10. Considere os itens a seguir com relação às técnicas de monitorização da oxigenação: 

I - Oximetria de pulso; 

II - Capnografia; 

III - Oximetria do bulbo jugular; 

IV - Gasometria arterial. 

São métodos não invasivos os citados em: 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

 

11. I. No ser humano, a respiração "interna" é realizada através da membrana celular, enquanto a 

"externa" faz-se através dos pulmões. II. Nos pulmões, o meio externo é exposto ao interno, de modo a 

promover, em função de gradiente de concentração, o equilíbrio do sangue com a atmosfera. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a frase I está correta. 

B) Apenas a frase II está correta. 

C) As frases I e II estão corretas. 

D) As frases I e II estão incorretas. 

 

12. A capnometria reflete indiretamente o estado da circulação pulmonar e a oferta de CO2 para as 

câmaras: 

A) Esquerdas. 

B) Direitas. 
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C) Atriais. 

D) Ventriculares. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las.  

 

(TEXTO) 

 
 

13. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome pessoal do caso reto. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção concessiva. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 
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“– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26) 

A) “afirmação” 

B) “acadêmico” 

C) “que” 

D) “o café” 

 

15. “– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26). É correto 

afirmar que os termos destacados introduzem uma oração subordinada: 

A) Adverbial causal. 

B) Adjetiva restritiva. 

C) Substantiva completiva nominal. 

D) Substantiva objetiva indireta. 

 

16. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

A partícula “que” destacada poderia ser corretamente substituída por: 

A) “as quais” 

B) “nas quais” 

C) “pelas quais” 

D) “os quais” 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A) “café” (linha 5) 

B) “inglês” (linha 11) 

C) “cálcio” (linha 18) 

D) “açúcar” (linha 22) 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Segundo a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, são objetivos do município: 

I - A luta pela independência, a autonomia e a harmonia entre os poderes; 

II - O respeito á opinião pública qualificada, em especial da sociedade civil organizada e dos 

movimentos sociais; 

III - A defesa do regime democrático. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. Leia com atenção: 

I - É tradicionalmente considerada como um movimento nativista pela historiografia em História 

do Brasil; 
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II - Foi uma rebelião de comerciantes nordestinos contra a Companhia de Comércio do Estado do 

Maranhão, criada pela Coroa Portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região; 

III - Foi liderada pelos irmãos Tomás e Manuel, dois senhores de engenho da região. 

Os itens acima fazem referência a: 

A) Revolução Farroupilha. 

B) Revolta de Beckman. 

C) Guerra dos Emboabas. 

D) Revolta de Filipe dos Santos.  

 

20. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“As ações da empresa ____________ registraram a maior queda de sua história e perderam mais de R$ 72 

bilhões de seu valor de mercado no primeiro dia de negociação dos papéis no Brasil após o desastre em 

Brumadinho (MG).” 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de janeiro de 2019) 

A) Braskem.  

B) Odebrecht.  

C) Petrobras. 

D) Vale. 


