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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
 Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de 
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 
d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como 
se no exercício estivesse.  
 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Há dois termos para articulações que não possuem movimentos. São eles: 
 
a) Sinartrose e Sinovial. 
b) Anfiartrose e Cartilaginosa. 
c) Diartrose e Sinovial. 
d) Anfiartrose e Fibrose. 
e) Sinartrose e Fibrosa. 
 
12. Quais as contra indicações para a termoterapia? 
 
a) Problemas circulatórios e linfáticos, afecções dolorosas em geral, e inflamação aguda. 
b) Afecções dolorosas em geral, inflamação aguda, e mobilidade articular. 
c) Insuficiência cardiopulmonar e hipertensão, insuficiência de inervação sensitiva, e inflamação aguda. 
d) Inflamação aguda, mobilidade articular, e afecções dolorosas em geral. 
e) Afecções dolorosas em geral, mobilidade articular, e insuficiência cardiopulmonar e hipertensão. 
 
13. Um dos efeitos da crioterapia é:  
 
a) Aumento da temperatura. 
b) Aumento do metabolismo. 
c) Aumento do espasmo muscular. 
d) Diminuição da dor. 
e) Diminuição da rigidez muscular. 
 
14. A sínfise púbica está localizada em qual região do corpo? 
 
a) Cabeça. 
b) Pescoço. 
c) Quadril. 
d) Membros superiores. 
e) Membros inferiores. 
 
15. Qual movimento esta contra indicado na 3ª idade com caso de osteoporose, pois ficou mostrado que eles 
aumentam a incidência de fraturas: 
 
a) Flexão. 
b) Extensão. 
c) Rotação. 
d) Inclinação. 
e) Nenhuma das anteriores. 
16. Qual a descrição da forma espástica em um paralisado cerebral? 
 
a)  Apresenta as características de comprometimento do sistema extrapiramidal, presença de movimentos 

involuntários, distonia, ataxia e, em alguns casos, rigidez muscular. 
b)  Apresenta as características da lesão do primeiro neurônio motor (hiper reflexia, fraqueza muscular, 

padrões motores anormais, diminuição da destreza). 
c)  Apresenta frequentemente grave depressão da função motora e fraqueza muscular. 
d) Apresenta sinais de comportamento do cerebelo, manifestando-se por ataxia. 
e)  Nenhuma da anteriores. 
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17. A órtese de controle de flexão e extensão toracolombossacra, reduz a flexão mediante um sistema de três 
pontos formados por uma força em sentido posterior e uma em sentido anterior. Esta órtese também é 
conhecida como: 
 
a) Salto de Thomas. 
b) Halo-Vest. 
c) ParaWalker. 
d) Kafo tipo Craig-Scott. 
e) Suporte de Taylor. 
 
18. Em caso de paralisia do músculo supre espinhoso, uma das características é: 
 
a) Depressão da cabeça do úmero. 
b) Rotação externa do membro superior afetado. 
c) A cabeça do úmero encontra-se mais alta do membro superior afetado. 
d) Rotação interna e depressão do membro superior afetado. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
19. Uma das características da doença de Parkinson é a:  
 
a) Bradicinesia. 
b) Atetose. 
c) Balismo. 
d) Distonia. 
e) Discinesia. 
 
20. Uma das técnicas fisioterápicas utilizadas em pacientes internados na UTI e que não seja instrumental 
dependente da variação de pressão pleural é: 
 
a) Expiração com pressão positiva nas vias aéreas. 
b) Pressão positiva continua nas vias aéreas (CPAP). 
c) Exercício com ventilação a partir da capacidade residual funcional. 
d) Ventilação não invasiva com duplo nível pressórico nas vias aéreas. 
e) Incentivador respiratório; 
 
21. Para a realização do teste muscular do supra espinhoso, qual movimento deve ser realizado? 
 
a) Adução. 
b) Abdução. 
c) Rotação interna. 
d) Rotação externa. 
e) Inclinação. 
 
22. O nervo ulnar fornece ramos motores para os músculos do antebraço como o flexor ulnar do carpo. Então 
seus ramos partem de: 
 
a) C5 e T1. 
b) C1 e C2. 
c) C8 e T1. 
d) C6 e C7. 
e) C4 e C5. 
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23. A escapula alta é caracterizada por uma escapula alta e menor e rodada inferiormente (aduzida) com 
limitação resultante da abdução do ombro. A escapula alta também é conhecida como: 
 
a) Deformidade de Sprenel. 
b) Talipes Equinovarus. 
c) Raquisquise. 
d) Síndrome de Klippel-Feil. 
e) Síndrome de Morfan. 
 
24. Quando a anomalia é mais grave, tanto a medula espinhal como as raízes nervosas estão comprometidas 
e podem alojar-se livremente dentro do saco ou constituir parte de sua parede. Em quase metade dessas 
crianças coexiste a hidrocefalia como complicação em potencial ou já presente. Estas são características da: 
 
a) Espinha bífida. 
b) Espinha bífida com meningocele. 
c) Espinha bífida com mielomeningocele. 
d) Espinha bífida com mielocele. 
e) Nenhuma da anteriores. 
 
25. O tipo característico da paralisia cerebral é descrita através das tentativas de movimento espontâneo 
separadas das posturas de descanso. Esses padrões característicos de movimentação se referem a crianças 
mais velhas, sendo que, qual delas não faz parte destes tipos: 
 
a) Espasticidade. 
b) Atetose. 
c) Hipotonicidade. 
d) Ataxia. 
e) Bradicinesia. 
 


