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INSTRUÇÕES: 

1. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo a 

leitura das instruções. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrido 30 

minutos do início das provas. 

2. Com o início das provas, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: o 

entendimento das questões é parte integrante da prova. 

2.1 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe da aplicação da prova e/ou autoridades presentes informações sobre o 

conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 

3. Durante a realização das provas é proibido: 

3.1 A comunicação entre os candidatos; 

3.2 A utilização de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de 

cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 

legislação; 

3.3 O porte mesmo que desligado, de quaisquer aparelhos eletro-eletrônicos tais 

como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie; 

3.4 O uso de óculos escuros, salvo se prescrito em receita médica, ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 

3.5 O porte de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha; 

3.6 O porte de qualquer tipo de armamento; 

3.7 A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; 

3.8 Ausentar-se da sala desacompanhado de pelo menos um fiscal; 

3.9 Entregar a prova antes de decorridos 30(trinta) minutos do seu início. 

4. O cartão resposta será o único documento para correção da prova, o candidato 

não poderá se identificar no caderno de provas e nem no cartão resposta, usando 

apenas um número que será dado aleatoriamente. O CANDIDATO SÓ PODERÁ SE 

IDENTIFICAR NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

5. Será usado somente o cartão resposta para correção das provas. 

6. A simples posse, mesmo que desligado, ou o uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local d aprova, corredor e banheiros, constitui-se 

desobediência às normas do presente processo seletivo e implicará na exclusão do 

candidato do processo seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

7. Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de provas 

simultaneamente. 
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FISIOTERAPEUTA 
 
 
01. É incorreto afirmar sobre fisioterapia neurológica: 
 

a) Atua nas doenças que acometem o Sistema Nervoso Central, ou Periférico, 
levando a distúrbios neurológicos, motores e cognitivos; 

b) O objetivo é avaliar os déficits funcionais e, através de exercícios direcionados, 
promover padrões motores adequados, melhora da força, coordenação motora e 
equilíbrio; 

c) O objetivo final é proporcionar menor funcionalidade, independência e 
melhor qualidade de vida para os pacientes e familiares; 

d) O paciente com disfunções neurológicas pode apresentar alterações complexas 
de movimento e função. 

 
02. A fisioterapia respiratória é usada no tratamento de várias doenças. Não é uma 
delas: 

 
    a) Apneia Obstrutiva do Sono; 

        b) Atelectasia Pulmonar; 
        c) Miasma oblíquo; 
        d) Fibrose Cística. 

 
03. Dentro do universo da fisioterapia respiratória é incorreto afirmar: 

 
a) A Doença Pulmonar Obstrutiva (DPOC) é a doença pulmonar mais comum. Em 

seu estado crônico, ela dificulta a respiração, causa falta de ar, chiado no peito, 
tosses prolongadas, acúmulo de secreção e muco e infecção pulmonar. Pessoas 
que fumam são quem mais tem propensão a desenvolver essa doença, bem 
como aquelas que se expõe longamente a fumaças, gases e poluição; 

b) No tratamento da DPOC, a fisioterapia respiratória irá oferecer alívio ao respirar, 
pois dará mais oxigênio ao organismo. O profissional utilizará aparelhos como o 
aspirador traqueal, que facilita a retirada de secreções, além de manobras de 
expansão pulmonar. A fisioterapia, neste caso, reabilita os pulmões. Nesse 
tratamento, a função da fisioterapia é a de ensinar o paciente a respirar 
corretamente para facilitar a entrada e saída do ar; 

c) No tratamento da tuberculose, a Fisioterapia Respiratória tem como objetivos 
facilitar a respiração do paciente e aumentar a capacidade ventilatória dos 
pulmões; 

d) No tratamento da pneumonia, a fisioterapia não deverá tratar com 
exercícios respiratórios ou manobras de higiene brônquica e sim com  
aspiração traqueobrônquica, porque seu objetivo é retirar as secreções que 
estão nos pulmões do paciente. 
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04. Para pacientes com asma: 
 

I – A Fisioterapia Respiratória busca tratar a doença com exercícios, com o intuito de 
reeducar a função respiratória; 

II - A Fisioterapia Respiratória busca tratar a doença com técnicas de relaxamento, 
alongamento e fortalecimento dos músculos do corpo, com o intuito de reeducar 
a função respiratória. 
 
 

a) Apenas I está correto; 
b) Apenas II está correto; 
c) Ambos estão incorretos; 
d) Ambos estão corretos. 

 
05. Quando os músculos se tornam rígidos e fracos e o indivíduo tem dificuldade de 
falar e locomover-se a hemiplegia é classificada como: 

 
a) Espástica; 
b) Coreoatetoide; 
c) Atáxica; 
d) Mista. 
 

06. Não é um dos objetivos da fisioterapia em relação à hemiplegia: 
 

a) Melhorar o arco de movimento; 
b) Aumentar reflexos involuntários; 
c) Evitar contraturas; 
d) Melhorar postura. 

 
07. É o comprometimento global, em que tanto os membros superiores como inferiores 
estão alterados com a mesma gravidade. Geralmente aqui existe um atraso do 
desenvolvimento motor importante, e, de forma geral, o potencial de independência, 
nestas crianças, é bastante limitado: 
 

a) Tetraparesia; 
b) Diparesia; 
c) Hemiparesia; 
d) Ambiparesia. 

 
08. É incorreto afirmar sobre Psicomotricidade: 
 

a) É um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e 
integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante 
de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização; 
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b) Baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que inclui as interações 
cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas na compreensão das capacidades de 
ser e de expressar-se, a partir do movimento, em um contexto psicossocial; 

c) Se constitui por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, 
antropológicos e relacionais que permitem, utilizando o corpo como mediador, 
abordar o ato motor humano com o intento de favorecer a integração deste 
sujeito consigo e com o mundo dos objetos e outros sujeitos; 

d) Desconsidera as aquisições de numerosas ciências constituídas (biologia, 
psicologia, psicanálise, sociologia e linguística, entre outros). 

 
09. A psicomotricidade pode também ser definida como o campo: 
 
a)Interdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências não recíprocas 
assistemáticas entre o psiquismo e a motricidade; 
 
b)Transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas 
e sistêmicas entre o psiquismo e a motricidade; 
 
c)Unidisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências unilaterais e 
sistemáticas entre o psiquismo e a motricidade; 
 
d)Unidisciplinar. que estuda e investiga as relações e as influências unilaterais e 
assistêmicas entre o psiquismo e a motricidade. 
 
10. É incorreto afirmar sobre fisioterapia ortopédica:  

 
a) É uma das mais procuradas e conhecidas áreas da fisioterapia; 
b) É a especialidade responsável pela prevenção, tratamento e recuperação de 

problemas e patologias que ocorrem sobretudo nos ossos e na musculatura, 
oferecendo um amplo leque de possibilidades de tratamentos das mais diversas 
disfunções relacionadas; 

c) Essa ramo da fisioterapia consegue detectar precocemente e tratar problemas 
musculares, ligamentares ou posturais que possam comprometer a saúde dos 
pacientes em futuro próximo; 

d) No caso de lesões que não podem ser prevenidas, sobretudo aquelas 
comuns durante a prática de esportes, afazeres domésticos ou durante os 
trabalhos diários, a meta da fisioterapia é fazer o paciente superar o seu 
ritmo normal, mesmo que acentuando suas dores. 

 
11. A fisioterapia ortopédica também é bastante importante em pós-operatórios de 
cirurgias ortopédicas ou após fraturas. O profissional trabalha para acelerar a 
cicatrização da fratura e dos tecidos circundantes, restabelecer movimentos 
comprometidos por conta da imobilização necessária nesses casos, retomar a força do 
conjunto muscular da região afetada, e trabalhar todas essas questões em conjunto 
para que o paciente fique plenamente recuperado e possa voltar à sua vida normal o 
quanto antes.  
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Sobre o trecho acima: 
a) Está completamente incorreto; 
b) Apenas a primeira frase está correta; 
c) Está completamente correto; 
d) Apenas a segunda frase está correta.  

 
12. Estilos de trabalho corporal que afetam os tecidos conectivos, muitas vezes 
chamados de massagem de tecido profundo, manipulação de tecido mole: 
 

a) Abordagens orientais; 
b) Abordagens miofasciais; 
c) Abordagens neuromusculares; 
d) Abordagens ocidentais. 

 
13. A escoliose é classificada em: 
 
a) Curva em “C” e curva em “S”; 
b) Curva em “T” e curva em “Z”; 
c) Curva em “N” e curva em “T”; 
d) Curva dupla em “V” e curva simples em “O”. 
 
14. Os tratamentos estão relacionados ao grau da angulação da escoliose, o 
fisioterápico só se faz necessário a partir dos: 
 
a) 3 graus e o cirúrgico de 60 a 70 graus; 
b) 7 graus e o cirúrgico de 70 a 80 graus; 
c) 10 graus e o cirúrgico de 40 a 50 graus; 
d) 20 graus e o cirúrgico de  
 
15. Há duas classificações de (LCP) Ligamento Cruzado Posterior: 
 

a) Leves e rotundas 
b) Isoladas e combinadas; 
c) Atávicas e tênues; 
d) Anímicas e enviesadas.  

 
16. A Lesão por Esforço Repetitivo (LER) pode ser classificada exceto em: 
 

a) Graus; 
b) Fases; 
c) Estágios; 
d) Estamentos. 
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17. É incorreto afirmar sobre a fisioterapia aplicada à pneumologia:  
 

a) Tem por objetivos prevenir e tratar doenças cardiopulmonares e suas 
complicações; 

b) Como o sistema cardíaco e respiratório estão intimamente interligados, afecções 
em um destes sistemas geralmente comprometem todo o sistema 
cardiorrespiratório e são muito deletérias ou fatais aos pacientes; 

c) Mesmo quando diagnosticadas tardiamente, estas doenças podem ser 
perfeitamente controladas ou até mesmo revertidas; 

d) A evolução da disfunção muitas vezes é silenciosa e o paciente assintomático e 
quando surge os primeiros sintomas, o quadro já encontra-se bastante grave.  

18. Não é um sistema da acromegalia 
 

a) Diminuição dos ossos da face, dos pés e das mãos; 
b) Crescimento excessivo de pelos em mulheres; 
c) Dedos achatados; 
d) Mandíbula e língua maiores. 

 
19. Leia com atenção: 
 

I - A fisioterapia em pediatria tem como objetivo cuidar do processo de 
crescimento e desenvolvimento infantil. Leva-se em consideração que quanto mais 
cedo seja feita a intervenção fitoterápica no desenvolvimento da criança, melhores 
serão seus resultados ao longo do processo; 

II - Na fisioterapia em pediatria a atenção do profissional fisioterapeuta está 
voltada para atrair a atenção da criança. Para isso evita-se a todo custo o uso da 
ludicidade.  
 

a) Ambos estão corretos; 
b) Ambos estão incorretos; 
c) Apenas I está correto; 
d) Apenas II está correto. 

 
 20. Não é uma definição válida da paralisia cerebral: 
 

a) Desordem do movimento e da postura devido a um defeito ou lesão do cérebro 
imaturo; 

b) Pode ser considerada uma encefalopatia estática, sendo um distúrbio não 
progressivo da postura e do movimento que pode associar-se à epilepsia, a 
anormalidades da fala e da visão e também a alterações intelectuais; 

c) Lesão que afeta o cérebro imaturo e interfere com a maturação do sistema 
nervoso central, trazendo conseqüências específicas em termos do tipo de 
Paralisia Cerebral;  

d) Distúrbio cerebral progressivo e hereditário, com início exclusivamente 
antes do parto. 
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21. A artrite pode ser desenvolvida por alguns fatores. Não é um deles: 
 

a) Traumas; 
b) Infância; 
c) Desgaste natural da articulação; 
d) Má alimentação. 

 
22. Não é um local comum onde ocorre a dor do nervo ciático: 
 

a) Ombros; 
b) Região glútea; 
c) Dedão do pé; 
d) Lateral da coxa. 

 
23. A osteofitose é mais conhecida como: 
 

a) Escoliose; 
b) Bico de papagaio; 
c) Tendinite; 
d) Pé torto congênito. 

 
24. Não é um dos sintomas em casos de bursite no cotovelo: 
 

a) Dor intensa; 
b) Edemas; 
c) Movimentos ilimitados e excessivamente flexíveis; 
d) Calor no local em casos de infecções. 

 
25. O manguito rotador é um grupo de quatro músculos. Não é um deles: 
 
a) Suerespinhal; 
b) Infraespinhoso; 
c) Redondo menor; 
d) Subescapular. 
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PORTUGUÊS SUPERIOR 

 
26. Não é um dos significados possíveis da palavra frajola: 

a) Faceiro; 

b) Janota; 

c) Garrido; 

d) Deselegante. 

 
27. Está incorreto quanto à regência: 

a) Custou-me aceitar esta decisão; 

b) Uma boa faculdade era aspirada por todas; 

c) Custou ao aluno entender o fato; 

d) Sua atitude implicará demissão sumária. 

  
28. São pronomes invariáveis: 

 

a) Ninguém – Alguém; 

b) Algum – Nenhum; 

c) Muito – Pouco; 

d) Outro – Todo. 

 
29. É classificado como numeral cardinal: 

a) Triplo; 

b) Terço; 

c) Três; 

d) Terceiro. 

 
30. Corria __ boca pequena que ela iria por __ mostra toda __ sua exuberância. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 
 

a) À – À – A; 

b) A – A – À; 

c) A – A – A; 

d) A – À – À. 
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MATEMÁTICA SUPERIOR 
 
31. Qual o domínio da função abaixo: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

32. Qual a derivada da função: 

 
a) 3x 

b) 2x2 

c) 3x2 

d) 2x3 

 

33. Qual o volume de meia esfera que esta que esta dentro de um cubo de 8m³? 

(considerar que os limites da esfera são os limites do cubo 

 

a) 4,2m³ 

b) 2,1m³ 

c) 6,3m³ 

d) 8,4m³ 

 

34. Julia comprou um tablete de seu amigo em 2 parcelas com juros compostos de 5% 

por parcela. Quanto ela pagou se o preço a vista era de R$ 300,00? 

 

a) R$ 330,00 

b) R$ 330,25 

c) R$ 330,50 

d) R$ 330,75 

 

35. Qual a integral da função: 

 

a)    

b)  

c)  

d)  
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CONHECIMENTOS GERAIS  SUPERIOR 
   

36. Assinale a alternativa que apresenta os municípios de Santa Catarina do mais 

populoso ao menos populoso: 

 
a) Anitápolis - Apiúna – Araranguá; 

b) Anitápolis – Araranguá – Apiúna; 

c) Araranguá – Apiúna – Anitápolis; 

d) Apiúna – Anitápolis – Araranguá. 

 
37. É incorreto afirmar sobre Santa Catarina: 

 
a) É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial; 

b) É o décimo primeiro estado mais populoso; 

c) As dimensões territoriais abrangem uma área de 95 736,165 km², sendo maior 

do que Portugal ou a soma dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo com o Distrito Federal; 

d) Limita-se com os estados do Paraná (ao nordeste) e Rio Grande do Sul (ao 

sudeste), além do oceano Pacífico (a leste) e da Argentina (ao norte). 

 
38. Não é pertence à mesorregião do Vale do Itajaí: 

 
a) Trombudo Central; 

b) Canoinhas; 

c) Vidal Ramos; 

d) São João do Itaperiú. 

 
39. O poema do Hino Nacional Brasileiro é de autoria de: 

 
a) Joaquim Osório Duque Estrada; 

b) Francisco Manoel da Silva; 

c) Evaristo da Veiga; 

d)  D. Pedro I. 

 
40. Kátia Abreu e José Eduardo Cardoso são respectivamente ministros: 

 
a) Do Abastecimento e da Fazenda; 

b) Da Agricultura e da Justiça; 

c) Das Ciências e Tecnologia e da Saúde; 

d) Dos Esportes e dos Direitos Humanos. 
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RASCUNHO: 
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