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MUNICÍPIO DE SALTINHO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 

27 DE SETEMBRO DE 2015 
 

CARGO: 
Fisioterapeuta 

 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (CP Saltinho-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de setembro de 2015, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de setembro de 2015. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia um fragmento do romance Madame Bovary e 
responda as questões de 01 a 05: 
 

 [Emma] Sentia-se, de resto, cada vez mais irritada. 
A idade ia-o tornando pesadão*: à sobremesa divertia-se em 
cortar as rolhas das garrafas vazias, e, depois de comer, 
passava a língua pelos dentes; ao engolir a sopa fazia um 
gorgolejo em cada gole e, como começasse a engordar, os 
olhos, já por si tão pequenos, pareciam ter subido para as 
fontes, empurrados pelas bochechas. [...] 

Bem no íntimo, contudo, [Emma] esperava um 
acontecimento qualquer. Como os marinheiros em perigo, 
relanceava olhos desesperados pela solidão da sua vida, 
procurando, ao longe, alguma vela nas brumas do horizonte. 
Não sabia qual o acaso, o vento que a impeliria para ela, e 
qual a praia para onde se sentiria levada; seria chalupa ou 
nau de três pontes, carregada de angústias ou cheia de 
felicidade até as bordas? Todas as manhãs, ao acordar, 
preparava-se para esperar o dia inteiro e aplicava o ouvido a 
todos os rumores; 
levantava-se em sobressalto, admirando-se de que tal acaso 
não surgisse; depois, ao pôr do sol, cada vez mais triste, 
desejava-se encontrar-se já no dia seguinte. 

A primavera voltou, e Emma sentiu-se afrontada 
com os primeiros calores, quando as pereiras floriram. 

Logo no começo de julho, passou a contar nos dedos 
as semanas que faltavam para chegar o mês de outubro, 
pensando que o Marquês d'Andervilliers daria outro baile em 
Vaubyessard; mas todo o mês de setembro decorreu sem 
cartas nem visitas. 

Após o aborrecimento desta decepção, seu coração 
ficou de novo vazio, recomeçando a série dos dias 
monótonos. 

Iam, pois, continuar assim, uns após outros, sempre 
os mesmos, incontáveis, sem surpresas! As outras 
existências, por mais insípidas que fossem, tinham, pelo 
menos, a possibilidade do inesperado. Uma aventura trazia 
consigo, às vezes, peripécias sem fim, o cenário 
transformava-se. Mas para ela nada surgia, era a vontade de 
Deus! O futuro era um corredor escuro, que tinha, no 
extremo, a porta bem fechada.  
*Refere-se a Carlos, esposo de Emma. 

 
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. São Paulo: Abril 

Cultural, 1970.  

 
01) Sobre o fragmento: 
 
1. Pode-se afirmar que Emma era uma mulher 

perspicaz, pois suportava o casamento mesmo ele 
não tendo os atrativos que desejava.  

2. Em relação ao casamento, o narrador deixa claro 
que Emma se sentia agastada com as situações que 
vivia. 

3. O narrador estabelece uma oposição de ideias ao 
relacionar a situação vivida pelos marinheiros em 
perigo e a vida vivida pela personagem Emma.  

4. Alguns dos trechos do texto confirmam a vida 
enfadonha vivida pela personagem Emma. 

 

a) Somente as sentenças 3 e 4 estão corretas. 
b) Somente as sentenças 2 e 4 estão corretas. 
c) Somente as sentenças 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente as sentenças 1, 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente as sentenças 2, 3 e 4 estão corretas. 
 
02) Sobre o fragmento, use V para verdadeiro e F para 
falso: 
 
(___) A narradora personagem relata os fatos com 
propriedade, uma vez que, vivenciou cada situação. 
(___) Emma tinha visões de como seria seu futuro, que 
eram destruídas a cada pôr do sol. 
(___) O texto é detalhista, pois explicita 
pormenorizadamente os sentimentos vivenciados por 
Emma.  
(___) Emma queria uma vida diferente, prova da 
fraqueza de seu caráter. 
 
Respectivamente temos: 
 
a) V - V - F - F 
b) V - F - V - V 
c) F - F - V - F 
d) V - V - F - V 
e) F - F - V - V 
 
03) “...à sobremesa divertia-se em cortar...” Somente 
em uma das assertivas abaixo o acento indicador da 
crase está sendo usado corretamente. Identifique-a: 
 
a) Já dizia o ditado: faça o bem não importa à quem. 
b) O caminho foi aberto com à foice. 
c) A recepção foi feita à Vossa Excelência com muita 

festa. 
d) O gari saiu do serviço à uma hora da madrugada. 
e) As meninas entravam uma à uma para conhecer a 

nova tutora. 
 
04) “Bem no íntimo, contudo, [Emma] esperava um 

acontecimento qualquer.”; 

“...mas todo o mês de setembro decorreu sem cartas 

nem visitas.” Somente uma das alternativas abaixo 
apresenta informações corretas em relação ao 
emprego das conjunções sublinhadas. Marque-a: 
 
a) A primeira tem valor de explicação; a segunda de 

adversidade. 
b) A primeira tem valor de adição; a segunda de 

conclusão. 
c) Ambas possuem valor de explicação. 
d) A primeira tem valor de conclusão; a segunda de 

explicação. 
e) Ambas possuem valor de adversidade. 
 
05) “...admirando-se de que tal acaso não surgisse...;” 
Marque a alternativa que apresenta erro em relação à 
colocação pronominal: 
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a) Eu não me tornarei jogador de futebol. 
b) Sempre nos encontramos na rua da praça. 
c) Encontrar-nos-emos na próxima reunião sindical. 
d) Francisco tinha entregado-nos o arquivo. 
e) Ninguém nos auxilia no serviço pesado. 
 
06) “Minha madrasta tomou uma taça de vinho tinto.” 
A figura de linguagem presente na frase anterior é: 
 
a) Pleonasmo 
b) Metonímia  
c) Perífrase 
d) Anacoluto 
e) Polissíndeto  
 
07) Na oração: “Se eu dispusesse de algum imóvel, eu 

alugaria para você.”, o tempo verbal expresso é: 
 
a) Pretérito imperfeito do indicativo 
b) Pretérito mais-que- perfeito do indicativo  
c) Pretérito perfeito do subjuntivo  
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo 
e) Pretérito perfeito do indicativo  
 
08) A alternativa que apresenta erro quanto à regência 
verbal é: 
 
a) Somos em onze na sala de aula. 
b) Vou ao concerto para ouvir uma boa música clássica. 
c) Custou ao menino acreditar que não havia passado 

no teste. 
d) Prefiro ficar em casa a estar mal acompanhada. 
e) Chegamos a São Joaquim cedo. 
 

Imagem para as questões 09 e 10: 

 
Disponível em: www.profmagnaqueti.blogspot.com Acesso: 

25/08/2015 

 
09) O anúncio publicitário se utiliza de uma composição 
de Dorival Caymmi, que ficou famosa na voz de 
Carmem Miranda “ O que é que a baiana tem?”. A essa 
referência explícita na propaganda, dá-se o nome de: 
 
 

a) intertextualidade 
b) ambiguidade 
c) metáfora 
d) inverossimilhança 
e) verossimilhança  
 
10) “O que é que a banana tem?” Os termos 
sublinhados são classificados, respectivamente como: 
 
a) pronome reflexivo e adjunto adnominal 
b) pronome indefinido e complemento nominal 
c) pronome interrogativo e partícula expletiva 
d) pronome indefinido e partícula expletiva 
e) pronome interrogativo e complemento nominal  
 

Matemática 

 
11) Se ���� = �� − 	 e 
��� = 	�� + � então 


��−	�� é igual a: 

 
a) -31 
b) 4 
c) 18 
d) -56 
e) -13 
 
 
 
 
12) A soma das raízes da função quadrática          

−��� − ��� − 	� = � é: 
 
a) -3,5 
b) -18 
c) 5 
d) 8 
e) -4,5 
 
 
 
 

13) A expressão matemática �	
� − 	

��
�

 é igual a? 

 

a) 
�

��� 

b) 
�
� 

c) 
�

�� 

d) 
�
� 

e) 
��
�  
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14) O produto das raízes do polinômio                    

���� = ��� − ��� + �� + 	 é igual a: 
 
a) -0,8 
b) -0,125 
c) 3 
d) 5 
e) -1,25 
 

15) O valor de 
�
��° !"#$�°

%&!	��°  é: 

 
a) -1 
b) 1 
c) 2 
d) 0 
e) 0,5 
 

Espaço para cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
16) Um cantor goiano, de 29 anos, e a namorada dele, 
de 19, morreram na manhã de quarta-feira 
(24/06/2015) após um acidente de carro na BR-153, no 
km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em 
Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o sertanejo 
voltava de um show em Itumbiara, no sul do estado, 
por volta das 3h30, quando o veículo em que ele 
estava, um Range Rover, saiu da pista e capotou. De 
que cantor o trecho se refere? 
 
a) Gustavo Lima. 
b) Cristiano Araújo. 
c) Luan Santana. 
d) Michel Teló. 
e) Eduardo Costa. 
 
17) É uma das serras de Santa Catarina, localizada no 
sul do estado. É cortada pela rodovia SC-390, onde se 
tem uma espetacular vista da serra. Com muitas matas 
e cachoeiras, é um dos cartões-postais do estado. 
Localiza-se no município de Lauro Müller, a mais de 
1421 metros de altitude (altitude do Mirante). De que 
serra o trecho se refere? 
 
a) Serra da Cantareira. 
b) Serra da Mantiqueira. 
c) Serra do Rio do Rastro. 
d) Serra da Canastra. 
e) Serra dos Órgãos. 
 
18) Qual é o Município mais populoso do Estado de 
Santa Catarina? 
 
a) Blumenau. 
b) São José. 
c) Florianópolis. 
d) Joinville. 
e) Chapecó. 
 
19) Ponte localizada em Florianópolis, no estado de 
Santa Catarina. Foi construída com o objetivo de ligar a 
parte insular da capital do estado, na ilha de Santa 
Catarina, à parte continental, visando substituir o 
antigo serviço de ligação por balsas. Ela é uma das 
maiores pontes pênseis do mundo e a maior do Brasil. 
Trata-se da: 
 
a) Ponte Rio Negro. 
b) Ponte Hercílio Luz. 
c) Ponte JK. 
d) Ponte Colombo Sales. 
e) Ponte Internacional da Amizade. 
 
 
 
 



www.pciconcursos.com.br
5 

 

20) O Município de Saltinho (SC) está localizado em 
qual das regiões do Estado de Santa Catarina descritas 
abaixo? 
 
a) Nordeste. 
b) Planalto Norte. 
c) Planalto Serrano. 
d) Meio Oeste. 
e) Oeste/Extremo-Oeste. 
 

Conteúdos Específicos 

 
21) Sobre o Encéfalo, analise as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. O telencéfalo é dividido em 2 hemisférios 
cerebrais pela fissura longitudinal do cérebro cujo 
assoalho é formado por uma larga faixa de fibras 
comissurais, denominada corpo caloso, principal 
meio de união entre os dois hemisférios cerebrais. 

II. Cada hemisfério cerebral é dividido pelo sulco 
central em um lobo parietal e um lobo temporal. 

III. O diencéfalo é formado pelo tálamo, hipotálamo, 
epitálamo e subtálamo. 

IV. O tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, 
ponte e bulbo. 

V. O cerebelo apresenta no seu interior o 4º 
ventrículo. 

 
a) Apenas uma alternativa está correta. 
b) Apenas duas alternativas estão corretas. 
c) Apenas três alternativas estão corretas. 
d) Apenas quatro alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22) Preencha as lacunas vazias com o número 
correspondente e assinale a alternativa que contem a 
sequência CORRETA. 
 
(1) Cápsulas articulares  
(2) Meniscos 
(3) Tendões 
(4) Ligamentos 
(5) Bolsas Sinoviais (Bursas) 
 
(___) Feixe de tecido fibroso, formado por tecido 
conjuntivo denso, que une entre si duas cabeças ósseas 
de uma articulação e fornece grande resistência 
mecânica.  
(___) Membrana conjuntiva que envolve as superfícies 
articulares e possui duas camadas: a membrana fibrosa 
(externa) e a membrana sinovial (interna). 
(___) Estruturas fibrosas formadas por tecido 
conjuntivo, graças aos quais os músculos se inserem 
nos ossos. 
(___) Sacos fechados de revestimento sinovial que 
visam facilitar o deslizamento de músculos ou de 
tendões sobre proeminências ósseas. 

(___) Cartilagens presentes na articulação fêmurotibial, 
cuja função consiste em diminuir o impacto e promover 
a adaptação (melhorar o encaixe) entre as faces 
articulares. 
(___) Podem ser intracapsulares e extracapsulares. 
 
a) 1,3,3,5,2,4. 
b) 3,1,4,5,3,2. 
c) 4,1,3,5,2,4. 
d) 4,3,5,2,3,1. 
e) 3,5,4,1,2,4. 
 
23) Na Fisioterapia em Neurologia é imprescindível 
entender sobre a Medula Espinhal. Sobre a Medula 
Espinhal, analise as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA:  
 

I. Ela se aloja no interior da coluna vertebral em seu 
canal vertebral e se estende desde o forame 
magno até o nível da 1ª ou 2ª vértebra lombar no 
adulto. 

II. No final dela, o conjunto de raízes nervosas 
lombares e sacrais formam a cauda equina. 

III. Dela se originam 31 pares de nervos espinhais. 
IV. Apresenta duas regiões dilatadas: a intumescência 

cervical e a intumescência lombar. 
V. A medula espinhal apresenta três meninges: a 

dura-máter, a aracnoide e a pia-máter. O espaço 
epidural contém líquido cefalorraquidiano. 

 
a) Apenas uma alternativa está correta. 
b) Apenas duas alternativas estão corretas. 
c) Apenas três alternativas estão corretas. 
d) Apenas quatro alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) De acordo com as lesões em áreas específicas do 
córtex cerebral, o paciente pode apresentar 
comprometimentos visuais, auditivos, gustativos, 
déficits relacionados às suas atividades intelectuais, 
dentre outras intercorrências. Sobre as ÁREAS 
FUNCIONAIS DO CÓRTEX CEREBRAL indique ‘’V’’ para 
as afirmações verdadeiras e “F” para as afirmações 
falsas, e assinale a opção CORRETA:  
 
(___) No giro pré-central está localizada a área sensitiva 
primaria e no giro pós-central a área motora primaria. 
(___) A área visual primaria está localizada no córtex do 
lobo occipital. 
(___) As áreas auditiva primaria e olfatória primaria 
estão localizadas  no córtex dos lobos temporais. 
(___) A área gustativa primaria está localizada no 
córtex do lobo occipital. 
(___) A área de associação frontal é considerada o local 
de origem das atividades intelectuais superiores dos 
seres humanos. 
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a) F, V, V, V, V. 
b) F, V, V, F, V. 
c) V, V, F, V, F. 
d) F, V, V, F, F. 
e) V, V, F, V, V. 
 
25) Considere as afirmações abaixo sobre o sistema 
muscular esquelético. 
 

I. O reto abdominal é um músculo digástrico que 
corre verticalmente em cada lado da parede 
anterior do abdome. Ele se estende do processo 
xifoide e cartilagens costais inferiores 
superiormente e sínfise púbica inferiormente. 

II. O quadríceps é um músculo femoral localizado na 
face anterior da coxa. É composto por quatro 
músculos que possuem origens distintas, mas 
todos possuem inserção na patela. Constituem o 
quadríceps os músculos: reto femoral, vasto 
lateral, vasto medial e vasto intermédio.  

III. O manguito rotador, segundo a anatomia humana, 
é um grupo de músculos e seus tendões que age 
para estabilizar o ombro. É formado por quatro 
músculos: o supraespinal, infraespinal, redondo 
maior e subescapular. Desempenham um papel 
fundamental nos movimentos do ombro e da 
cintura escapular. 

  
Quais estão corretas?  
 
a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) Apenas II e III.  
e) I, II e III estão corretas. 
 
26) A diáfise é a parte do osso que tem crescimento 
primário, ou seja, cresce longitudinalmente, 
alongando-se. Corresponde a parte mais longa e fica 
compreendida entre as extremidades, ou epífises. 
A epífise é a parte de um osso longo que se desenvolve 
por um centro de ossificação. Qual dos ossos abaixo 
possui epífises e diáfise? 
  
a) Falanges  
b) Ilíaco  
c) Escápula  
d) Patela 
e) Pisiforme  
 
27) Qual é o nome dado à patologia caracterizada por 
uma constrição dolorosa da bainha comum dos tendões 
dos músculos abdutor longo e extensor curto do 
polegar, em que os sintomas normalmente envolvem 
dor no polegar e punho, enrijecimento e inchaço na 
face radial da base do polegar, e cujo teste utilizado 
para diagnosticar esta patologia é o Teste de 
Finkelstein? 

a) Síndrome do Túnel do carpo 
b) Dedo em Martelo 
c) Lesão em Botoeira 
d) Lesão Stenner 
e) Tenossinovite de De Quervain 
 
28) O defeito unilateral ou bilateral da parte 
interarticular que têm como principal característica o 
deslocamento de uma vértebra em relação à vértebra 
inferior é conhecido como: 
 
a) Espondilólise 
b) Espondilolistese 
c) Espondiloartrose 
d) Hérnia discal 
e) Espondilite 

 
29) Correlacione os testes abaixo com as suas 
respectivas estruturas ou patologias avaliadas e 
assinale a alternativa correta:  
 
A. Jobe 
B. Gerber 
C. Yergason 
D. Neer 
E. Phalen 
 
(___) Cabeça longa do bíceps braquial. 
(___) Impacto subacromial. 
(___) Síndrome do túnel do carpo. 
(___) Subescapular. 
(___) Supraespinhoso.  
 
a) C,E,D,B,A 
b) D,C,E,B,A 
c) C,D,E,B,A 
d) A,D,E,C,B 
e) C,D,A,B,E 
 
30) Fisioterapeutas que atendem pacientes com 
afecções respiratórias precisam compreender a 
anatomia e a mecânica do sistema respiratório. Diante 
disso, com relação ao sistema respiratório analise as 
afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Quando inspiramos, expandimos a caixa torácica, 
diminuindo a sua área. Esta diminuição da área 
produz uma diminuição da pressão pleural 
(pressão no interior do espaço pleural fica maior 
do que a pressão atmosférica), por isto é dita 
negativa. 

II. A inspiração, que promove a entrada de ar nos 
pulmões, dá-se pela contração da musculatura do 
diafragma e dos músculos intercostais externos. 

III. A expiração, que promove a saída de ar dos 
pulmões, dá-se pelo relaxamento da musculatura 
do diafragma e dos músculos intercostais externos. 
O diafragma eleva-se e as costelas abaixam, o que 
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diminui o volume da caixa torácica, com 
consequente aumento da pressão interna, 
forçando o ar a sair dos pulmões. 

IV. Os brônquios principais são dois tubos, esquerdo e 
direito, que levam o ar aos pulmões, sendo que em 
função do comprimento, largura e trajeto mais 
vertical, o brônquio direito está mais sujeito a 
entrada de corpos estranhos que nele penetram, 
do que no brônquio esquerdo. 

V. Cada pulmão é envolvido por uma membrana 
serosa chamada pleura, uma camada desta 
membrana está em contato direito com o pulmão, 
chamada pleura parietal e a outra está em contato 
com a cavidade torácica, chamada pleura visceral. 

 
a) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
b) As alternativas I,II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
e) Apenas a alternativa V está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




