
CADERNO DE PROVA 

FISIOTERAPEUTA 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) Com relação aos objetivos e atribuições do 
Sistema Único de Saúde (SUS), descritas no 
capítulo I da Lei Orgânica de Saúde, são 
objetivos do SUS: 
Marque V para verdadeiro e F para falso: 
( ) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 
( ) O controle de bens de consumo que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) V – V – F; 
b) V – F – F; 
c) F – V – V; 
d) F – F – V. 
 
12) A extensão do epicárdio sobre os grandes 
vasos ocorre sob a forma de dois 
prolongamentos tubulares: o mesocárdio 
arterial, que encerra a aorta e o tronco 
pulmonar, e o mesocárdio venoso, que inclui as 
veias cavas e as veias pulmonares, refletindo-se 
para formar um fundo de saco em forma de U na 
parede dorsal da cavidade pericárdica conhecido 
como seio pericárdico oblíquo. A passagem 
entre os mesocárdios arterial e venoso é o: 
a) Seio pericárdico fibroso; 
b) Seio pericárdico reflexo; 
c) Seio pericárdico transverso; 
d) Seio pericárdico interno. 
 
13) Analise as afirmativas a seguir sobre a 
anatomia do ventrículo esquerdo (VE):  
I- A valva aórtica consiste de três válvulas 
semilunares, uma anterior e duas posteriores, 
direita e esquerda, que se encontram inseridas 
no anel fibroso aórtico que circunda o óstio 
aórtico.  



II- A valva aórtica é semelhante à valva pulmonar, 
mas suas válvulas são maiores, mais espessas e 
mais resistentes; as lúnulas são mais evidentes e 
os nódulos mais espessos e salientes.  
III- Logo depois das bases das válvulas, a aorta 
apresenta três dilatações acentuadas, 
denominadas seios aórticos, que são menores do 
que aqueles na origem do tronco pulmonar. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
14) O Ramo Direito do Feixe Atrioventricular 
localiza-se na parte direita da porção muscular 
do septo interventricular. Na porção alta do 
septo é intramuscular, tornando-se 
subendocárdico a partir do terço médio, sendo 
às vezes visível, acompanhando a: 
a) Cordona cilíndrica; 
b) Trabécula septomarginal; 
c) Porção membranácea do septo; 
d) A fossa oval. 
 
15) A porção de uma miofibrila localizada entre 
duas linhas Z é denominada: 
a) Tropomiosina; 
b) Troponina; 
c) Sarcômero; 
d) Aponeurose. 
 
16) Alguns tendões têm forma de lâminas: são 
denominados de __________, onde podem se 
afixar nos músculos através de estruturas 
tendinosas. Completa CORRETAMENTE a lacuna 
do texto a alternativa: 
a) Tropomiosina; 
b) Troponina; 
c) Sarcômero; 
d) Aponeurose. 
 
17) “Antes de se fixar com o filamento de actina, 
as cabeças da ponte cruzada se ligam à 
moléculas de ATP. Sob a ação de enzimas 
ATPases a molécula de ATP é quebrada, 
resultando em ADP + Pi, que ficam presos à 
cabeça de miosina, “engatilhando-a” para que 
ocorra a ligação com a actina.” Entendendo o 

processo de eventos da fisiologia da contração 
muscular, podemos afirmar que o texto acima 
descreve a etapa de: 
a) Liberação do neurotransmissor na fenda 
sináptica; 
b) Ligação dos neurotransmissores com os 
receptores; 
c) Liberação de energia; 
d) Ligação entre as cabeças de miosina e os 
pontos ativos da actina. 
 
18) A matriz óssea é composta por uma parte 
orgânica (já mencionada anteriormente) e uma 
parte inorgânica cuja composição é dada 
basicamente por íons fosfato e cálcio formando 
cristais de hidroxiapatita. A matriz orgânica, 
quando o osso se apresenta descalcificado, cora-
se com os corantes específicos do: 
a) Colágeno; 
b) Osteoclasto; 
c) Osteoblasto; 
d) Fosfato. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 


