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* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 24/08/2009, no saguão da Prefeitura, da Câmara Municipal e na página 
www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA de 02/04/2009. 

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  

BOA PROVA!!

TEC.EM MASSAGEM 






PARTE I – TÉCNICO EM MASSAGEM

01 - Várias técnicas estão englobadas sob o termo genérico 
“pétrissage” que significa: 

A) rolamento 
B) amassamento 
C) vibração
D) compressão 
E) pressão 

02 – A coluna é uma região que comumente necessita de 
massagem, o conhecimento da vértebra mais proeminente 
quando o índivíduo encontra-se sentado com a coluna 
flexionada é fundamental como ponto de referência. Qual 
o processo espinhoso mais proeminente? 

A) C2 
B) C7 
C) C1 
D) C5 
E) C6 

03 – Não é um requisito essencial para manipulação do 
tecido mole: 

A) aspectos éticos 
B) conhecimento da anatomia 
C) acessórios e cadeira de tratamento 
D) lubrificantes 
E) ar condicionado 

04 - A cobertura e  posicionamento do paciente é 
fundamental para o tratamento da massagem porque: 

A) promove tensão menor 
B) promove tensão maior 
C) promove relaxamento 
D) aumenta a rigidez muscular 
E) fortalece levemente a musculatura 

05 – A mecânica corporal do terapeuta é fundamental para: 
A) tornar as regiões vulneráveis  
B) agravar a rigidez dos punhos 
C) relaxar o paciente mal posicionado 
D) reduzir o estresse ocupacional 
E) minimizar a área de trabalho do terapeuta 

06 – Marque uma contra-indicação para massagem: 
A) dor crônica 
B) trombose venosa profunda 
C) edema 
D) bronquiectasia
E) cicatriz profunda 

07 - Marque uma contra-indicação para massagem: 
A) queimadura recente 
B) distúrbios respiratórios 
C) fibrose cística 
D) contração muscular fraca 
E) edema crônico 

08 – Na avaliação para iniciar um tratamento com 
massagem não é importante pesquisar: 

A) reação alérgica
B) localização da dor 
C) presença de pontos de gatilho 
D) condição econômica 
E) infecção  

09 - Edema no idoso pode levar a perda de função e dor, a 
massagem pode auxiliar na redução do edema através da 
participação do sistema: 

A) que reduz o hematoma 
B) que cicatriza o hematoma 
C) urinário 
D) SNC e SNP 
E) linfático 

10 - Não pode utilizar como seqüência para hematoma 
intermuscular na coxa: 

A) deslizamento e effleurage 
B) compressa fria e vibração 
C) amassamento e pinçamento 
D) pinçamento e effleurage 
E) torsão e pinçamento 

11 – Como objetivo da drenagem postural tem-se: 
A) deslocar o muco 
B) obstruir o muco 
C) manter o muco no lobo 
D) desestimular a respiração se houver 

comprometimento de lobo 
E) obstruir o lobo superior 

12 - Na shantala observa-se que o bebê : 
A) responde com a contração do amassamento 
B) permanece agitado 
C) pode piorar suas cólicas  
D) colabora com a posição bípede 
E) relaxa

13 – A massagem auxilia no tratamento da dor pelo 
mecanismo: 

A) da teoria da comporta da dor 
B) da teoria do nervo facial 
C) da teoria dos catetos 
D) da teoria dos nervos rompidos 
E) não há resposta correta 

14 – Na drenagem linfática deve-se previamente: 
A) obstruir a patologia linfática 
B) desobstruir os nervos 
C) desobstruir a pele 
D) drenar o fluxo linfático 
E) desobstruir os gânglios linfáticos 






15 – Em decúbito dorsal a coluna lombar apresenta-se com 
uma: 

A) lordose lombar 
B) cifose lombar 
C) escoliose lombar 
D) cifose funcional 
E) hipercifose 

16 -  Em caso de câncer com metástase o cuidado com a 
massagem diz respeito: 

A) a redução do fluxo sanguíneo 
B) ao aumento da dor 
C) a diminuição do fluxo venoso 
D) ao catalizador que a massagem pode causar na célula 

neoplásica pelo aumento do fluxo sanguíneo 
E) nenhuma resposta correta 

17 – São camadas da pele: 
A) derme e epiderme 
B) epiderme e hiperderme 
C) hiperderme e hipoderme 
D) dermátonos e derme 
E) derme, epiderme e dermátonos 

18 – É uma referência óssea para massagem no membro 
superior: 

A) trocânter maior 
B) tálus 
C) olecrano 
D) metatarsos 
E) pata de ganso 

19 – É função da mão do terapeuta: 
A) informar o estado parcial do tecido antes de tocá-

lo 
B) apenas movimentar o tecido 
C) não mobilizar tecidos subcutâneos 
D) drenar o muco para obstrução do lobo 
E) movimentar a pele e informar o estado geral do tecido 

20 – a massagem por fricção profunda objetiva mobilizar a 
cicatriz tecidual. Essa massagem é conhecida como: 

A) fricções de tórax 
B) fricções de tecido superficial e profundo 
C) fricção vibratória 
D) fricções de cyriax 
E) fricção de boyler 

21 – são contra-indicações para fricção profunda 
A) cicatriz
B) hiperestesia 
C) aderência 
D) ausência de vidro ou metal na pele 
E) ausência de hematomas 

22 – pode-se citar como efeito fisiológico da massagem: 
A) diminui função visceral 
B) aumenta secreção pulmonar 
C) efeito no fluxo sanguíneo 
D) diminui extensibilidade do tecido 
E) aumento da resposta dolorosa 

23 – são efeitos terapêuticos da massagem, exceto: 
A) redução da dor 
B) redução da tensão 
C) aumento da amplitude 
D) redução do sistema linfático 
E) redução da rigidez 

24 – O efeito psicoimunológico da massagem ocorre 
devido: 

A) aumento da ansiedade e diminuição da tensão 
B) diminuição da ansiedade e melhora na função das 

células T 
C) aumento da célula agressora 
D) piora da função das células T 
E) retardo do envelhecimento 

25 - Não é mecanismos neural estressor: 
A) edema 
B) AVC
C) relaxamento parcial 
D) Álcool 
E) Toxina 

26 – Um tato inteligente necessita de: 
A) baixa identificação 
B) leve discriminação 
C) baixa inquirição 
D) ser rápido 
E) intenção 

27 – Marque a alternativa correta. A massagem apresenta: 
A) pouco efeito no sistema linfático 
B) efeito limitado no sistema circulatório 
C) leve efeito no sistema respiratório 
D) poucas indicações 
E) efeito reflexo 

28 – No idoso um cuidado específico na manipulação dos 
tecidos é: 

A) região de grande rigidez 
B) região flácida 
C) taxa de açúcar controlada 
D) região de grandes edemas para não romper a pele 
E) presença de cicatriz  






PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 

Um desafio cotidiano 

 Recentemente me pediram para discutir os 
desafios políticos que o Brasil tem pela frente. Minha 
primeira dúvida foi se eles seriam diferentes dos de ontem. 
Os problemas talvez sejam os mesmos, o país é que mudou 
e reúne hoje mais condições para enfrentá-los que no 
passado. A síntese de minhas conclusões é que precisamos 
prosseguir no processo de democratização do país. 
 Kant dizia que a busca do conhecimento não tem 
fim. Na prática, democracia, como um ponto final que uma 
vez atingido nos deixa satisfeitos e por isso decretamos o 
fim da política, não existe. Existe é democratização, o 
avanço rumo a um regime cada vez mais inclusivo, mais 
representativo, mais justo e mais legítimo. E quais as 
condições objetivas para tornar sustentável esse 
movimento de democratização crescente? 
 Embora exista forte correlação entre 
desenvolvimento e democracia, as condições gerais para  
sua sustentação vão além dela. O grau de legitimidade 
histórica, de mobilidade social, o tipo de conflitos 
existentes na sociedade, a capacidade institucional para 
incorporar gradualmente as forças emergentes e o 
desempenho efetivo dos governos são elementos cruciais 
na sustentação da democratização no longo prazo. 
 Nossa democracia emergente não tem 
legitimidade histórica. Esse requisito nos falta e só o 
alcançaremos no decorrer do processo de aprofundamento 
da democracia, que também é de legitimação dela. 
 Uma parte importante desse processo tem a ver 
com as relações rotineiras entre o poder público e os 
cidadãos. Qualquer flagrante da rotina desse 
relacionamento arrisca capturar cenas explícitas de 
desrespeito e pequenas ou grandes tiranias. As regras dessa 
relação não estão claras. Não existem mecanismos 
acessíveis de reclamação e desagravo. 

(Sérgio Abranches. Veja 23/8/2000, com adaptações.) 

29 - Das afirmações com relação as idéias do texto: 
I- Um regime democrático caracteriza-se pela existência de 
um processo contínuo de busca pela legitimidade, justiça, 
representatividade e inclusão. 
II- O autor considera que o modelo de democracia do 
Brasil não resolverá os problemas políticos do país. 
III- Democracia é uma das condições de sustentação do 
desenvolvimento, mas não a única. 

A) Estão corretas afirmações I e III. 
B) Estão corretas afirmações II e III. 
C) Está correta apenas afirmação I. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

30 - Os vocábulos sublinhados no texto classificam-se, 
respectivamente, na morfologia como: 

A) substantivo, advérbio, preposição 
B) substantivo, adjetivo, pronome 
C) adjetivo, advérbio, pronome 
D) substantivo, advérbio, pronome 
E) adjetivo, advérbio, preposição 

31 - Das afirmações com relação ao texto: 
I- A idéia de “democracia” está para um produto acabado 
assim como “democratização” está para um processo. 
II- Relações entre poder público e cidadãos incluem-se no 
processo de aprofundamento e legitimação da democracia. 
III- A decretação do “fim da política” traria, como 
conseqüência, a satisfação dos praticantes da democracia – 
representantes e representados. 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas III está correta. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

32 - Os vocábulos síntese (1º parágrafo), legítimo (2º 
parágrafo) e conflitos (3º parágrafo) podem ser 
substituídos sem mudança de sentido por: 

A) resumo – completo – programas 
B) resumo – dinâmico – discórdias 
C) resumo – autêntico – discórdias 
D) parecer – dinâmico – discórdias 
E) parecer – autêntico – programas 

33 - Assinale a alternativa em que ocorre erro no uso no 
vocábulo sublinhado: 

A) Faltei a reunião porque precisei viajar às pressas. 
B) Você faltou ontem por quê?
C) A vitória por que lutamos está próxima. 
D) Não houve um porquê específico para ele 

abandonar o projeto. 
E) Ninguém sabia o por quê da demissão do gerente. 

34 - Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam grafadas corretamente. 

A) obcecado – macaxeira – giló – herege 
B) fantoxe – cachimbo – casulo – jazida 
C) esplêndido – assessor – espertesa – trejeito 
D) aspereza – lucidez – contágio – excessivo 
E) N. D. A. 

35 - Assinale a alternativa em que a acentuação das 
palavras não apresenta correspondência. 

A) através – há 
B) famílias – história 
C) agrícola – número 
D) econômica – política 
E) há – é 






36 - Assinale a alternativa em que todas as palavras são do 
gênero feminino. 

A) gengibre / alface / omoplata 
B) dinamite / alvará / gengibre 
C) alface / omoplata / cal 
D) champanha / apendicite / dinamite 
E) lança-perfume / formicida / alface 

37 - Assinale a opção em que todos os vocábulos formam 
o plural em – ÕES: 

A) cidadão – limão 
B) pão – questão 
C) tubarão – escrivão 
D) grão – irmão 
E) ilusão – opinião 

38 - Dentre as orações a seguir, aquela em que o sujeito se 
apresenta posposto ao verbo é: 

A) Foram punidos pela justiça os responsáveis pelo 
acidente.

B) No escuro, a voz de um mentiroso se revela. 
C) Os punks atravessam as praças com seus cabelos 

coloridos.
D) A última chuva animou os agricultores da região. 
E) N. D. A. 

39 - Na oração “A imensidão branca destas praias causa 
espanto aos turistas” o sujeito classifica-se como: 

A) composto 
B) indeterminado 
C) oculto 
D) simples 
E) oração sem sujeito 

40 - Assinale a frase incorreta quanto à concordância 
nominal: 

A) Os turistas pagam caro para se hospedar neste 
hotel. 

B) As taxas inclusas na mensalidade eram ilegais. 
C) Usando de meias palavras, ele tentou explicar o 

que acontecera. 
D) É proibida a entrada de estranhos. 
E) Na biblioteca da escola, há bastante livros sobre 

ecologia.







