
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016  

CARGO: Fisioterapeuta 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de até 3(três) horas, inclusive para os candidatos que optarem por múltiplas inscrições, incluído 

o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de matemática, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 10(dez) questões de 
Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. No trecho abaixo retirado do Texto, conclui-se que há um erro de: 
 
“A destinação de resíduos das atividades dos humanos tornam-se uma questão de imensa 
preocupação.” (linhas 1 a 3) 
 
(A) Regência Verbal 
(B) Concordância Verbal 
(C) Concordância Nominal 
(D) Ortografia 
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está no mesmo tempo e modo verbal 

que o termo “poluem” (linha 15), retirado do Texto: 
 
(A) Nada que ele fizesse mudaria o resultado. 

(B) Use-os para o bom desempenho da empresa. 

(C) Todos nós gostaríamos de um novo começo. 

(D) Nós velejamos pelo rio. 

 



QUESTÃO 03. Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta 
erro gramatical ou que corrige erro existente no Texto: 

 
(A) Substituição da vírgula presente imediatamente após o termo “complexa” (linha 4) por ponto e 

vírgula. 
(B) Substituição de “aumenta” (linha 5) por “aumentam”. 
(C) Substituição de “Dessa” (linha 11) por “Desta”. 
(D) Substituição de “que” (linha 27) por “no qual”. 
 

QUESTÃO 04. “...já os industriais são tóxicos e em grande quantidade, e em razão disso, são muito mais 
regulados que os primeiros. (...)” (linhas 7 a 10). Analisando-se o trecho acima retirada do Texto, é 
correto afirmar que: 

 
(A) A palavra “regulados” (linha 9) possui o significado de caracterizar aquilo “que contribui com ideias 

positivas para resolução de problemas”. 
(B) O verbo “são” (linha 9) é classificado como de ligação e apresenta um sujeito indeterminado.  
(C) Há erro de pontuação no trecho em questão. 
(D) É um período composto por três orações coordenadas e uma oração subordinada adjetiva. 
 

QUESTÃO 05. Analise o termo “que” destacado no período abaixo e assinale a alternativa cuja palavra 
retirada do Texto pertença à mesma classe gramatical: 

 
“...sem falar no potencial tecnológico que o país alcançará.” (linhas 26 e 27) 

 
(A) “uma” (linha 2) 
(B) “mas” (linha 6) 
(C) “já” (linha 7) 
(D) “isso” (linha 20) 
  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 06. A tabela abaixo representa os lucros anuais de uma empresa qualquer (valores em reais). 

A N O S 

2011 2012 2013 2014 2015 

LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO 

R$ 200.000,00 R$ 250.000,00 R$ 225.000,00 R$ 240.000,00 R$ 305.000,00 

     

 
Podemos afirmar que: 
 
(A) A empresa obteve um lucro no ano de 2013 de 25% superior ao lucro do ano de 2011 
(B) A empresa obteve um lucro no ano de 2015 de 25% superior ao lucro do ano de 2012 
(C) O lucro no ano de 2013 foi 90% do lucro obtido pela empresa no ano anterior. 
(D) O lucro no ano de 2014 superou em 40% o lucro do ano de 2011. 

  



QUESTÃO 07. Em um supermercado encontra-se, um pacote com 5 sabonetes que está sendo vendido 

com a promoção “Leve 5 e pague 4”. O desconto aplicado ao preço de cada barra de sabonete em 

porcentagem é? 

(A) 25 
(B) 20 
(C) 12 
(D) 8 

QUESTÃO 08. Baseado na equação “3x = 5x – 18”, a raiz quadrada do resultado da equação é? 

(A) 3 
(B) 6 
(C) 9 
(D) 12 

QUESTÃO 09. Uma loja de departamentos está vendendo perfumes a prazo, Karina gastou R$ 520,00 

em perfumes, pagou R$ 100,00 de entrada e parcelou em 3 vezes o restante a um juro simples de 

2% ao mês qual é o valor de cada parcela? 

(A) 145,60 
(B) 148,40 
(C) 183,73 
(D) 200,15 

QUESTÃO 10. Um banco qualquer, cobra uma taxa de juros composto de 5% ao mês, você obteve um 

empréstimo de R$ 2.000,00 por um período de 3 meses. Qual é o montante total que será paga por 

este empréstimo? 

(A) R$ 2.315,25 
(B) R$ 2.300,00 
(C) R$ 2.250,25 
(A) R$ 2,200,00 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Dentre os Catarinenses Ilustres está Attilio Fontana (1900-1989). Em 1922, instalou-se 
em Santa Catarina e passou a negociar, principalmente com comerciantes de São Paulo, o 
empresário transformou-se em um respeitado empreendedor ao construir uma das maiores 
empresas de alimentos da América Latina e uma das maiores exportadoras do país. Qual era o nome 
desta empresa? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Perdigão S/A 
(B) BRF S/A 
(C) Chapecó Alimentos S/A 
(D) Sadia S/A 

Fonte: http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/rbs30anos/conteudo,0,3392,20-Catarinenses.html visto em 09/11/2016. 

 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 12. São Domingos é um município privilegiado com uma natureza exuberante e localização 
geográfica que favorece o desenvolvimento do turismo ecológico. No município, pode-se 
contemplar o encontro de dois grandes rios da região. Quais são estes rios? Analise as alternativas 
e assinale a correta. 

 
(A) Rio Chapecó e Rio das Antas 
(B) Rio Bonito e Rio Feliciano 
(C) Rio Bonito e Rio Chapecó 
(D) Rio Chapecozinho e Rio Irani 

Fonte: Portal de Turismo do Município de São Domingos/SC - visto em 09/11/2016. 

 
QUESTÃO 13. Sobre a História do Brasil, em 1871 foi aprovada a “Lei do Ventre Livre”. Qual era o 

objetivo principal desta Lei? Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Abolição total da escravatura no Brasil. 
(B) Possibilitar a transição gradativamente no Brasil do sistema de escravidão para o de mão de obra 

livre. 
(C) Esta lei considerava livre todos os escravos a partir da data desta lei. 
(D) Esta lei dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos, assim tentava-se acabar com a escravidão 

no País. 
 
QUESTÃO 14. Sobre a História de Santa Catarina, o italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha, 

chega com sua expedição em 1526 e, ao publicar seus mapas referentes à região, denominava a Ilha 
de Santa Catarina de: 

 
Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Porto dos Patos 
(B) Porto de Santa Catarina 
(C) Ilha da Magia 
(D) Bahia dos Espanhóis 

Fonte: Portal de Santa Catarina (http://www.sc.gov.br/historia)- visto em 10/11/2016. 

 
QUESTÃO 15. Além do brasão de armas e bandeira, qual é também considerado um dos símbolos 

oficiais do Estado de Santa Catarina? Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Figueira 
(B) Laranjeira 
(C) Flor (Laelia purpurata) 
(D) Araucária 
 

Fonte: Portal de Santa Catarina (http://www.sc.gov.br/simbolos-de-sc)- visto em 10/11/2016. 
  
 

  



IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. Complete corretamente a lacuna do texto e assinale a alternativa que traz o 

preenchimento correto: 
 

“As articulações em forma de roldana, estabelecidas para as superfícies ósseas designadas por 
___________, permitem apenas uma direção de movimento, sendo especializadas em movimentos 
de flexão e extensão.” 

 

(A) Côndilos. 
(B) Trócleas. 
(C) Selas. 
(D) Espânulas. 
 

QUESTÃO 17. Os músculos da coxa se distribuem por três regiões: anterior, interna e posterior. A maior 
parte da massa muscular que encontramos na região da coxa pertence ao Quadríceps Crural, que é 
constituído por 4 porções. Destas porções que compõe o Quadríceps Crural, não faz parte dessa 
composição a porção: 

 

(A) Reto Femoral. 
(B) Vasto Interno. 
(C) Vasto Externo. 
(D) Gracil. 
 

QUESTÃO 18. O trabalho da musculatura do tórax produz variações nos diâmetros internos que 
exercem influência direta sobre a pressão intratorácica e interfere indiretamente na pressão 
alveolar. A pressão alveolar é maior do que a pressão intratorácica ou intrapleural. Esta diferença é 
chamada de: 

 

(A) Gradiente de pressão transmural. 
(B) Gradiente de pressão intramural. 
(C) Gradiente de pressão intrapulmonar. 
(D) Gradiente de pressão transpulmonar. 
 
QUESTÃO 19. Sendo a complacência volume dependente, para se ter uma noção real do valor da 

complacência pulmonar deve-se relacionar este valor ao da capacidade residual funcional, que é a 
melhor expressão do volume aéreo do pulmão. Em valores relativos, a complacência e outras 
variáveis fisiológicas respiratórias do recém-nascido são semelhantes às do adulto. Analise as 
afirmativas sobre a mensuração da Complacência Pulmonar e assinale a alternativa correta: 
 

I. A complacência dinâmica é medida com o indivíduo relaxado, com sua via aérea em sistema 
semifechado e sendo submetido a respiração artificial, como acontece no paciente paralisado na 
anestesia. O volume de ar insuflado a partir da capacidade residual funcional e o gradiente de 
pressão são medidos e relacionados ao gradiente em repouso ao nível da capacidade residual 
funcional. 

II. A complacência estática é medida durante a respiração rítmica (espontânea e involuntária). É 
calculada através de pontos de volume e pressão tomados no final da inspiração e final da expiração, 
quando não há fluxo de ar. 

 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) As afirmativas I e II estão corretas. 
(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 



QUESTÃO 20. Na observação clínica da paralisia cerebral, deve-se levar em consideração a extensão do 
distúrbio motor, sua intensidade e, principalmente, a caracterização semiológica desse distúrbio. 
Assim, a paralisia cerebral apresenta várias formas clínicas. Com relação aos achados semiológicos 
e quadro clínico da paralisia cerebral, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa 
correta: 

 

I. (__) Hemiplegia: É a manifestação mais frequente, com maior comprometimento do membro 
inferior, acompanha-se de sinais de liberação tais como espasticidade, hiperreflexia e sinal de 
Babinski. 

II. (__) Diplegia: Ocorre em 10 a 30 % dos pacientes, sendo a forma mais encontrada em prematuros. 
Trata-se de um comprometimento dos membros inferiores, comumente evidenciando uma 
acentuada hipertonia dos adutores, que configura em alguns doentes o aspecto semiológico 
denominado síndrome de Little (postura com cruzamento dos membros inferiores e marcha “em 
tesoura”). 

III. (__) Discinesia: Atualmente é a mais rara, pois manifesta-se através de movimentos involuntários, 
sobretudo distonias axiais e/ou movimentos coreoatetoides das extremidades. No primeiro ano de 
vida este padrão costuma não estar definido, podendo existir hipotonia muscular. 

 

(A) V – V – F. 
(B) V – F – F. 
(C) F – V – V. 
(D) F – F – V. 
 

QUESTÃO 21. Segundo Girolami e Campbell, em um estudo controlado e randomizado, comparou-se o 
método neuroevolutivo Bobath e a manipulação inespecífica de crianças prematuras, e observaram 
que o tratamento neuroevolutivo melhorou o controle postural,o que não foi visto sobre o tônus 
muscular e os reflexos primitivos. Existem quatro categorias de intervenção, as quais devem 
apresentar uma combinação para suprir todos os aspectos das disfunções dos movimentos nas 
crianças com Paralisia Cerebral, entre elas, não se aplica: 

 

(A) Enfoque biomecânico. 
(B) Enfoque neurofisiológico. 
(C) Enfoque do desenvolvimento. 
(D) Enfoque cardiopulmonar. 
 

QUESTÃO 22. Pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) de início lombar, apresentam 
degeneração de neurônios motores lombares que pode manifestar-se com: 

 

(A) Pé caído e dificuldade de subir escadas (fraqueza proximal). 
(B) Fasciculações e cãibras musculares em membros inferiores e disartria. 
(C) Sialorreia, constipação e espessamento das secreções das mucosas. 
(D) Espasticidade, dispneia e distúrbios do sono. 
 

QUESTÃO 23. Sobre as Bursites, é incorreto afirmar: 
 

(A) A bursite é a inflamação com dor de uma bolsa (um saco achatado que contém líquido sinovial e 
que facilita o movimento normal de algumas articulações e músculos, reduzindo a fricção).  

(B) As bolsas estão localizadas nos pontos de fricção, especialmente onde há tendões ou músculos que 
passam por cima do osso. Embora uma bolsa geralmente contenha muito líquido, no caso de se 
lesionar pode inflamar-se e encher-se de líquido seroso.  

(C) A bursite pode resultar do uso excessivo de uma articulação de maneira crônica, de feridas, gota, 
pseudogota, artrite reumatóide ou infecções, mas com frequência, desconhece-se a causa.  

(D) Embora os ombros sejam os mais propensos à bursite, também se inflamam frequentemente as 
bolsas dos cotovelos, das ancas, da pélvis, dos joelhos, dos dedos do pé e dos calcanhares. 

 



QUESTÃO 24. Com relação às medidas de tratamento e reabilitação das tendinites, é incorreto o que 
se afirma em: 

 
(A) O objetivo inicial do tratamento para tendinite é aliviar a dor e reduzir a inflamação, por isso, é 

muito importante que se faça repouso das atividades repetitivas que a ocasionaram.  
(B) A imobilização dos tendões afetados com um suporte removível e a aplicação de termoterapia 

(compressas quentes) na área afetada também pode ajudar. Após a diminuição do quadro de dor 
inicial, é indispensável a prática de atividades de alongamento e fortalecimento muscular para a 
região, agilizando o processo de cura e prevenindo lesões futuras.  

(C) Um erro comum na recuperação da tendinite é realizar somente a parte inicial do tratamento, 
fazendo uso de recursos anti-inflamatórios.  

(D) Após o alívio do quadro doloroso, muitos pacientes voltam às atividades diárias e não completam a 
reabilitação com alongamento e fortalecimento. Com isso, alguns meses depois, a inflamação 
retorna, podendo ser ainda mais intensa que a anterior. A longo prazo, esse ciclo leva à inflamação 
crônica, podendo causar ruptura de fibras do tendão e sendo necessário tratamento cirúrgico. 

 
QUESTÃO 25. Numerosos sistemas de classificação têm sido utilizados para descrever as fraturas de 

quadril. No contexto de exposição cirúrgica, lesão de tecidos moles e reabilitação potencial, as 
fraturas do quadril podem ser simplificadas em cinco categorias principais. Dentre essas categorias, 
não se enquadram as: 

 
(A) Fraturas do colo femoral deslocadas. 
(B) Fraturas intertrocantéricas estáveis. 
(C) Fraturas subtrocantéricas instáveis. 
(D) Fraturas de colo femoral não deslocadas ou minimamente deslocadas. 
 
 
 


