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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Leia atentamente as frases abaixo:  

I. Desde que ele era criança, sempre quis ter 
uma casa de praia.  

II. Como havia chovido na véspera, os 
convidados não conseguiram chegar à 
festa.  

III. Tudo aconteceu como os meteorologistas 
haviam previsto.  

As conjunções em destaque exprimem, 
respectivamente, a relação de: 

A. tempo – condição – conformidade 
B. tempo – condição – causa 
C. tempo – tempo – conformidade 
D. tempo – causa – conformidade 
 
2. Analise as frases abaixo e indique aquela que 

NÃO apresenta sentido figurado, no termo em 
destaque: 

A. O idoso luta todas as noites contra o sono. 
B. A retratação foi dada pela publicação na primeira 

página do jornal. 
C. Ele demorou um milênio para responder. 
D. Sua face foi consumida pela fogueira da minha 

memória. 
 
3. Analise as frases abaixo e indique aquela em 

que a retirada da vírgula, NÃO altera o sentido 
da frase: 

A. Construções modernas substituem, gradativamente, 
as edificações antigas. 

B. São muito tensas as relações entre mim e a 
professora, Maria. 

C. A menina caminhava pela rua, silenciosa. 
D. Maria, Clara e Eduardo formavam um trio musical na 

escola em que estudavam. 
 
4. Indique a assertiva que apresenta na sequência 

um verbo regular, um verbo irregular, um 
verbo anômalo e um verbo abundante: 

A. Poder - medir - ser - morrer 
B. Fazer - amar - ir - vencer 
C. Amar - fazer - ser - ganhar 
D. Abrir - crer - ir - falir 
 
5. Analise as palavras abaixo e indique aquela que 

está em desacordo com a atual regra da língua 
portuguesa vigente no Brasil: 

A. Autoescola 
B. Assembléia 
C. Minissérie 
D. Micro-ônibus 
 

MATEMÁTICA 
 
6. São números primos, EXCETO: 
A. 167 
B. 191 
C. 211 
D. 243 
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ele era criança, sempre quis ter 

havia chovido na véspera, os 
convidados não conseguiram chegar à 

os meteorologistas 

As conjunções em destaque exprimem, 

abaixo e indique aquela que 
NÃO apresenta sentido figurado, no termo em 

A retratação foi dada pela publicação na primeira 

da minha 

Analise as frases abaixo e indique aquela em 
o sentido 

Construções modernas substituem, gradativamente, 

São muito tensas as relações entre mim e a 

musical na 

Indique a assertiva que apresenta na sequência 
um verbo regular, um verbo irregular, um 

 

Analise as palavras abaixo e indique aquela que 
está em desacordo com a atual regra da língua 

7. Uma empreiteira possui 3 caminhões distintos, 
com as seguintes características:

1. Capacidade de 10m³ e três viagens por hora;
2. Capacidade de 15m³ e duas viagens por hora;
3. Capacidade de 20m³ e duas viagens por

Ao final de um dia de trabalho (8 horas) 
quantos metros cúbicos de materiais estes 
caminhões podem transportar juntos?

A. 780 m³ 
B. 800 m³ 
C. 820 m³ 
D. 850 m³ 
 
8. “Um veículo transita a 110km/h”

Analise as assertivas abaixo e indique aquela 
que NÃO corresponde a uma situação possível 
em relação a informação em destaque:

A. Após 4h30min o veículo percorrerá 495 km
B. Em 3min o veículo percorrerá aproximadamente 5 km
C. Equivale a dizer que o veículo percorre 30,56 m/s 

aproximadamente 
D. Em uma rodovia com o limite de velocidade em 

80km/h, este veículo estará 35,7% acima da 
velocidade máxima permitida 

 
9. Um vendedor comissionado possui duas formas 

distintas de remuneração, sendo de 2,5% para 
as compras realizadas pelo preço de tabela e de 
1,5% para as vendas com desconto de 10% 
sobre o preço de tabela. Considerando que o 
preço de tabela de um produto é de R$ 680,00, 
qual será o valor da diferença entre as suas 
comissões, caso venha a vender este produto 
com desconto? 

A. 6,35% 
B. 7,82% 
C. 8,24% 
D. As comissões são iguais nas duas formas de venda.
 
10. Em uma biblioteca os livros de matemática 

estão dispostos na prateleira identificada pelo 
número romano CDXLVIII. Equivale dizer que 
estes livros estão na prateleira de número:

A. 358 
B. 448 
C. 458 
D. 548 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. Em relação aos símbolos do município de 

Botuverá (bandeira, brasão e hino), é 
INCORRETO afirmar: 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br

A. Que o cinza da bandeira representa as jazidas de 
calcário/cimento. 

B. Que o ramo de fumo do brasão representa a 
agricultura, através da cultura do fumo.

C. Que a cruz do brasão representa a bênção de Deus.
D. Que o trecho: 

“Nestes vales de rios e outeiros 
Destemido imigrante tombou 
Verdes matas,cruz santa plantou 
Sobre o solo da terra que amou” 
Faz parte do hino do município. 
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Uma empreiteira possui 3 caminhões distintos, 
com as seguintes características: 

Capacidade de 10m³ e três viagens por hora; 
Capacidade de 15m³ e duas viagens por hora; 
Capacidade de 20m³ e duas viagens por hora; 

Ao final de um dia de trabalho (8 horas) 
quantos metros cúbicos de materiais estes 
caminhões podem transportar juntos? 

“Um veículo transita a 110km/h” 

Analise as assertivas abaixo e indique aquela 
NÃO corresponde a uma situação possível 

em relação a informação em destaque: 
Após 4h30min o veículo percorrerá 495 km 
Em 3min o veículo percorrerá aproximadamente 5 km 
Equivale a dizer que o veículo percorre 30,56 m/s 

rodovia com o limite de velocidade em 
80km/h, este veículo estará 35,7% acima da 

Um vendedor comissionado possui duas formas 
distintas de remuneração, sendo de 2,5% para 
as compras realizadas pelo preço de tabela e de 

ara as vendas com desconto de 10% 
sobre o preço de tabela. Considerando que o 
preço de tabela de um produto é de R$ 680,00, 
qual será o valor da diferença entre as suas 
comissões, caso venha a vender este produto 

As comissões são iguais nas duas formas de venda. 

Em uma biblioteca os livros de matemática 
estão dispostos na prateleira identificada pelo 
número romano CDXLVIII. Equivale dizer que 
estes livros estão na prateleira de número: 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Em relação aos símbolos do município de 
Botuverá (bandeira, brasão e hino), é 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br 
representa as jazidas de 

fumo do brasão representa a 
agricultura, através da cultura do fumo. 
Que a cruz do brasão representa a bênção de Deus. 

Verdes matas,cruz santa plantou 
ue amou” 

http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
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12. De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Botuverá, mais precisamente em seu Art. 79, 
são auxiliares diretos do Prefeito, apenas:

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br

A. Secretários Municipais 
B. Diretores 
C. Sub-Prefeitos 
D. Todas as assertivas estão corretas 
 
13. Considerando o “Calendário de Eventos” do 

município de Botuverá, fazem parte do 
cronograma de 2015, os seguintes eventos, 
EXCETO: 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br

A. Festa do Produtor, em fevereiro, no pavilhão São 
José. 

B. Festa Bergamasca, em julho, no pavilhão São José.
C. Festa de São João Batista, em julho, na localidade de 

Ribeirão do Ouro. 
D. Festa de Santa Teresinha, em setembro, na 

localidade de Vargem Grande. 
 
14. Em relação a história de Santa Catarina, mais 

precisamente ao Brasão do Estado, é 
INCORRETO afirmar que: 

Fonte: www.sc.gov.br

A. O Trigo representa a lavoura do interior do Estado.
B. O Café representa a lavoura do litoral do Estado.
C. A Águia representa a liberdade do povo do Estado.
D. A Data 17 de Novembro de 1889 é a data da 

implantação da República em Santa Catarina.
 
15. No Microsoft Word, versão 2007, qual a 

principal função da “Quebra de Página”?
A. Iniciar uma nova página, a partir da posição onde se 

encontra o cursor, no momento de uso da função.
B. Alterar, a partir da posição onde se encontra o 

cursor, a orientação da folha, alternando entre o 
modo “retrato” e “paisagem”. 

C. Permite efetuar as configurações de trocas de 
páginas, estabelecendo como serão definidos a
numeração de página, bem como o seu 
posicionamento. 

D. Permite estabelecer um texto padrão, que será 
repetido em todas as páginas, sem a necessidade de 
edição de página a página. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16. De acordo com o Código de Ética e Deontologia

da Fisioterapia (Resolução 424/2013), em seu 
Art. 9º, constituem-se deveres fundamentais 
do fisioterapeuta, segundo sua área e 
atribuição específica, EXCETO: 

A. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e 
obedecer aos preceitos da ética profissional, da 
moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a 
honra, o prestígio e as tradições de sua profissão;

B. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional 
e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua 
direção, salvo situações previstas em lei; 

C. Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de 
forma heterogenia com a dignidade da profissão e a 
leal concorrência; 
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De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Botuverá, mais precisamente em seu Art. 79, 
são auxiliares diretos do Prefeito, apenas: 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br 

Considerando o “Calendário de Eventos” do 
município de Botuverá, fazem parte do 
cronograma de 2015, os seguintes eventos, 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br 
pavilhão São 

Festa Bergamasca, em julho, no pavilhão São José. 
Festa de São João Batista, em julho, na localidade de 

Festa de Santa Teresinha, em setembro, na 

Santa Catarina, mais 
precisamente ao Brasão do Estado, é 

Fonte: www.sc.gov.br 
O Trigo representa a lavoura do interior do Estado. 
O Café representa a lavoura do litoral do Estado. 

Estado. 
A Data 17 de Novembro de 1889 é a data da 
implantação da República em Santa Catarina. 

No Microsoft Word, versão 2007, qual a 
principal função da “Quebra de Página”? 
Iniciar uma nova página, a partir da posição onde se 

no momento de uso da função. 
Alterar, a partir da posição onde se encontra o 
cursor, a orientação da folha, alternando entre o 

Permite efetuar as configurações de trocas de 
páginas, estabelecendo como serão definidos a 
numeração de página, bem como o seu 

Permite estabelecer um texto padrão, que será 
repetido em todas as páginas, sem a necessidade de 

De acordo com o Código de Ética e Deontologia 
da Fisioterapia (Resolução 424/2013), em seu 

se deveres fundamentais 
do fisioterapeuta, segundo sua área e 

Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e 
profissional, da 

moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a 
honra, o prestígio e as tradições de sua profissão; 
Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional 

do pessoal sob sua 

Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de 
forma heterogenia com a dignidade da profissão e a 

D. Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia 
ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal 
incompatível com o princípio de bioética de justiça;

 
17. Ainda de acordo com o Código de Ética e 

Deontologia da Fisioterapia (Resolução 
424/2013), em seu Art. 10, é 
fisioterapeuta, EXCETO: 

A. Negar a assistência ao ser humano ou à coletividade 
em caso de indubitável urgência;

B. Recomendar, prescrever e executar tratamento ou 
nele colaborar, quando consoante à moral ou à saúde 
do cliente/paciente/usuário; 

C. Divulgar, para fins de autopromoção, declaração, 
atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida 
por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em 
razão de serviço profissional prestado;

D. Induzir a convicções políticas, 
ideológicas e religiosas quando no exercício de suas 
funções profissionais; 

 
18. Como se chama o músculo longo, em forma de 

correia, que se localiza medialmente à coxa, é o 
mais superficial do grupo adutor e o mais fraco, 
além de ser o único deste grupo que cruza a 
articulação do joelho e a articulação do quadril, 
unindo dois outros músculos biarticulares 
(sartório e semitendíneo)? 

A. Adutor magno 
B. Adutor curto 
C. Obturador externo 
D. Grácil 
 
19. Em relação a paralisia facial, analise as 

assertivas abaixo e indique a opção
apresenta os seus sintomas: 

A. Dormência e fraqueza nos músculos faciais
B. Intolerância a sons fortes 
C. Dor ao redor da orelha 
D. Todas as assertivas estão corretas
 
20. Nos procedimentos de ressuscitação 

cardiopulmonar de alta qualidade, estão os 
procedimentos abaixo listado, EX

A. Retorno total do tórax após cada compressão.
B. Profundidade de compressões mínima de 4 cm em 

adultos. 
C. Evitar excesso de ventilação. 
D. Minimizar as interrupções nas compressões torácicas.

 
21. Leia o texto abaixo e em seguida indique a 

assertiva INCORRETA relacionada ao contexto.

“O tecido conjuntivo apresenta como função 
principal fornecer suporte estrutural e 

funcional aos outros tecidos corporais, estando 
presente nos tendões, ligamentos, cápsulas, 

ossos, cartilagens e envoltórios musculares. Ao 
contrário dos outros tecidos biológicos, cujas 

propriedades dependem primariamente de seus 
constituintes celulares, as características do

tecido conjuntivo são determinadas pela 
quantidade, tipo e organização da matriz 

extracelular”.
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Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
em caso de guerra, catástrofe, epidemia 

ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal 
incompatível com o princípio de bioética de justiça; 

Ainda de acordo com o Código de Ética e 
Deontologia da Fisioterapia (Resolução 
424/2013), em seu Art. 10, é proibido ao 

Negar a assistência ao ser humano ou à coletividade 
em caso de indubitável urgência; 
Recomendar, prescrever e executar tratamento ou 
nele colaborar, quando consoante à moral ou à saúde 

Divulgar, para fins de autopromoção, declaração, 
atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida 
por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em 
razão de serviço profissional prestado; 

 filosóficas, morais, 
ideológicas e religiosas quando no exercício de suas 

Como se chama o músculo longo, em forma de 
correia, que se localiza medialmente à coxa, é o 
mais superficial do grupo adutor e o mais fraco, 

único deste grupo que cruza a 
articulação do joelho e a articulação do quadril, 
unindo dois outros músculos biarticulares 

paralisia facial, analise as 
assertivas abaixo e indique a opção que 

 
Dormência e fraqueza nos músculos faciais 

Todas as assertivas estão corretas 

procedimentos de ressuscitação 
cardiopulmonar de alta qualidade, estão os 
procedimentos abaixo listado, EXCETO: 
Retorno total do tórax após cada compressão. 
Profundidade de compressões mínima de 4 cm em 

Minimizar as interrupções nas compressões torácicas. 

Leia o texto abaixo e em seguida indique a 
assertiva INCORRETA relacionada ao contexto. 

“O tecido conjuntivo apresenta como função 
principal fornecer suporte estrutural e 

tecidos corporais, estando 
presente nos tendões, ligamentos, cápsulas, 

ossos, cartilagens e envoltórios musculares. Ao 
contrário dos outros tecidos biológicos, cujas 

propriedades dependem primariamente de seus 
constituintes celulares, as características do 

tecido conjuntivo são determinadas pela 
quantidade, tipo e organização da matriz 

extracelular”. 

http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.sc.gov.br
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A. As diversas fases do processo de reparo do tecido 
conjuntivo não interferem na redução do risco de 
recidiva das lesões musculoesqueléticas. 

B. O tecido conjuntivo frouxo adapta-se com o 
encurtamento e contração de suas fibras caso não 
haja movimento adequado, como no caso de uma 
imobilização. 

C. As cicatrizes são formadas por tecido denso e sem 
orientação, se não forem submetidas a estímulos 
mecânicos. 

D. As fáscias musculares estão em continuidade com os 
tendões e aponeuroses musculares, formando um 
sistema interligado, adaptado à transmissão de 
tensões mecânicas. 

 
22. Leia o texto abaixo e em seguida indique a 

assertiva INCORRETA relacionada ao contexto.

“A cada ano, no mundo, 15 milhões de crianças 
morrem de doença respiratória, principalmente 

de pneumonia e bronquiolite. Portanto, 
recorrer à fisioterapia respiratória na criança é 
cada vez mais frequente e justifica-se por sua 

reconhecida eficácia”. 
A. As técnicas do tratamento fisioterápico são 

classificadas em: 1- técnicas de efeitos diretos (sem 
recurso instrumental); 2- técnicas de efeitos 
induzidos por um auxílio instrumental. 

B. No período de 0 a 2 anos de idade, no qual a laringe 
está situada em nível mais alto no pescoço, a 
traqueia extratorácica fica livre, permitindo 
determinadas manipulações sem risco de lesar a 
estrutura laríngea, que constitui o esfíncter superior 
do aparelho respiratório. 

C. O objetivo primário do tratamento fisioterápico 
consiste em maximizar a obstrução brônquica, em 
consequência da falha dos meios naturais de 
depuração brônquica. 

D. A evolução estrutural e funcional do sistema 
respiratório da criança tem implicações práticas 
importantes, sendo que, dos 8 aos 12 anos de 
observa-se o término desse desenvolvimento para, 
progressivamente, atingir a maturidade respiratória 
da adolescência até a idade adulta. 

 
23. Avalie as assertivas abaixo em relação a 

avaliação de lesão de pares cranianos em um 
paciente neurológico e indique a opção 
CORRETA: 

A. Lesões do V3 (mandibular) promovem perda do 
reflexo corneopalpebral. 

B. Funções motoras do nervo trigêmio são atribuídas 
aos músculos masseter e temporal e, para avaliá
deve se pedir ao paciente que “trinque os dentes” e, ‐
assim, palpar o tônus destes músculos. 

C. Para avaliar o nervo trigêmio utiliza se um alfinete ou ‐
um pedaço de algodão para testar seus ramos 
(oftálmico), V2 (mandibular) e V3 (maxilar). 

D. Todas as assertivas estão corretas 
 
24. Hidroterapia é uma prática baseada em 

pressupostos teóricos e fisiológicos que 
sustentam diversos benefícios e vantagens aos 
pacientes. Neste contexto, avalie as assertivas 
abaixo e indique a CORRETA: 
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As diversas fases do processo de reparo do tecido 
conjuntivo não interferem na redução do risco de 

se com o 
encurtamento e contração de suas fibras caso não 
haja movimento adequado, como no caso de uma 

As cicatrizes são formadas por tecido denso e sem 
orientação, se não forem submetidas a estímulos 

As fáscias musculares estão em continuidade com os 
tendões e aponeuroses musculares, formando um 
sistema interligado, adaptado à transmissão de 

Leia o texto abaixo e em seguida indique a 
assertiva INCORRETA relacionada ao contexto. 

“A cada ano, no mundo, 15 milhões de crianças 
morrem de doença respiratória, principalmente 

de pneumonia e bronquiolite. Portanto, 
recorrer à fisioterapia respiratória na criança é 

se por sua 

As técnicas do tratamento fisioterápico são 
técnicas de efeitos diretos (sem 

técnicas de efeitos 

No período de 0 a 2 anos de idade, no qual a laringe 
nível mais alto no pescoço, a 

traqueia extratorácica fica livre, permitindo 
determinadas manipulações sem risco de lesar a 
estrutura laríngea, que constitui o esfíncter superior 

O objetivo primário do tratamento fisioterápico 
consiste em maximizar a obstrução brônquica, em 
consequência da falha dos meios naturais de 

A evolução estrutural e funcional do sistema 
respiratório da criança tem implicações práticas 
importantes, sendo que, dos 8 aos 12 anos de idade, 

se o término desse desenvolvimento para, 
progressivamente, atingir a maturidade respiratória 

Avalie as assertivas abaixo em relação a 
avaliação de lesão de pares cranianos em um 

ndique a opção 

Lesões do V3 (mandibular) promovem perda do 

Funções motoras do nervo trigêmio são atribuídas 
aos músculos masseter e temporal e, para avaliá los, ‐

se pedir ao paciente que “trinque os dentes” e, ‐

se um alfinete ou ‐
um pedaço de algodão para testar seus ramos – V1 

 

baseada em 
pressupostos teóricos e fisiológicos que 

benefícios e vantagens aos 
. Neste contexto, avalie as assertivas 

A. A imersão na altura do tórax afeta significativamente 
o ritmo respiratório e ocasiona aumento do trabalho 
respiratório devido à compressão da caixa torácica.

B. A aplicação do conceito de torque (momento de 
força) no ambiente aquático pode ser demonstrada 
pela interação entre a força de empuxo e o centro de 
flutuação do corpo. 

C. O centro de gravidade pode ser entendido como um 
ponto que representa todos os centros de massa dos 
segmentos do corpo que, na posição anatômica, se 
encontra, aproximadamente, no meio da região 
torácica; o centro de flutuação se encontra na
da segunda vértebra sacral. 

D. Todas as assertivas estão corretas.
 
25. Dos testes ortopédicos abaixo relacionados, 

qual está indicado para avaliar possível 
compressão do nervo mediano ao nível do 
punho? 

A. Finkelstein 
B. Allen 
C. Phallen 
D. Phallen invertido 
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A imersão na altura do tórax afeta significativamente 
respiratório e ocasiona aumento do trabalho 

respiratório devido à compressão da caixa torácica. 
A aplicação do conceito de torque (momento de 
força) no ambiente aquático pode ser demonstrada 
pela interação entre a força de empuxo e o centro de 

O centro de gravidade pode ser entendido como um 
ponto que representa todos os centros de massa dos 
segmentos do corpo que, na posição anatômica, se 
encontra, aproximadamente, no meio da região 
torácica; o centro de flutuação se encontra na altura 

Todas as assertivas estão corretas. 

Dos testes ortopédicos abaixo relacionados, 
qual está indicado para avaliar possível 
compressão do nervo mediano ao nível do 


