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Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Fisioterapeuta NASF 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as 

necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde é a função contributiva 

da Atenção Básica para o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde denominada: 

A) Ser base. 

B) Ser resolutiva. 

C) Coordenar o cuidado. 

D) Ordenar redes. 

 

02. A consolidação e o aprimoramento da Atenção Básica como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requer um saber e um fazer em educação permanente que sejam encarnados 

na prática concreta dos serviços de saúde. A educação permanente deve ser constitutiva, portanto, da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e: 

A) Participação popular. 

B) Dimensão pedagógica. 

C) Valor de uso. 

D) Experiências inovadoras. 

 

03. O apoio matricial apresenta dimensões de suporte. Aquela que vai produzir ação clínica direta com 

os usuários é denominada dimensão: 

A) Técnica. 

B) Assistencial. 

C) Científica. 

D) Pedagógica. 

 

04. Com relação aos pontos de síntese na missão do NASF, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) - O Nasf se constitui porta de entrada do sistema para os usuários e apoio às equipes de Saúde da 

Família; 

(__) - A equipe do Nasf e as equipes de Saúde da Família criarão espaços de discussões para gestão do 

cuidado: reuniões e atendimentos compartilhados constituindo processo de aprendizado coletivo; 

(__) - O Nasf deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à 

coordenação do cuidado, que se pretende pela Saúde da Família. 

A) V-V-F. 
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B) V-F-F. 

C) F-V-V. 

D) F-F-V. 

 

05. É um conjunto de sistemas naturais e artificiais que engloba indivíduos e instituições, 

independentemente de seu poder. Deve ser considerado em suas divisões jurídicas e políticas, suas 

heranças históricas e seus aspectos econômicos e normativos. É nele que se processa a vida social e nele 

tudo possui interdependência, acarretando no seu âmbito a fusão entre o local e o global: 

A) Território. 

B) Interdisciplinaridade. 

C) Rede de Atenção à Saúde. 

D) Intersetorialidade. 

 

06. O esqueleto do nariz é formado por ossos, cartilagens, músculos, membrana fibrosa e uma 

membrana mucosa. O esqueleto ósseo do nariz é constituído pelos seguintes ossos, exceto: 

A) Ossos nasais. 

B) Osso concha nasal inferior. 

C) Osso esfenóide. 

D) Ossos palatinos. 

 

07. Na caracterização da exposição aos fatores “físicos” de risco não organizacionais para LER/Dort, 

considere a alternativa que discorre sobre a variação de tempo dos fatores de risco: 

A) Para carga musculoesquelética, por exemplo, pode ser o peso do objeto levantado.  

B) Para características psicossociais do trabalho, pode ser percepção do aumento da carga de 

trabalho. 

C) O tempo de latência das lesões e dos distúrbios pode variar de dias a décadas. 

D) Duração do ciclo de trabalho, distribuição das pausas, estrutura de horários. 

 

08. Com relação aos fatores de risco para a ocorrência de LER/Dort, considere os fatores de risco 

posturais a seguir para os ombros: 

 I - Fator de risco: Abdução de mais de 60º ou flexão por mais de 1h/dia. Resultados encontrados: 

Dor aguda em ombro e pescoço; 

 II - Fator de risco: Abdução maior que 30º. Resultados encontrados: Síndrome da hiperabdução 

com compressão de vasos sanguíneos; 
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 III - Fator de risco: Mãos não mais que a 35º acima do nível do ombro. Resultados encontrados: 

Início de fadiga muscular local. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

09. Através do processo de reabilitação o doente de AVC pode readquirir capacidades e também 

aprender novas formas de realizar determinadas tarefas e compensar por qualquer disfunção residual. 

O processo de reabilitação envolve parâmetros principais, entre estes, é incorreto afirmar: 

A) Terapia para o máximo de independência. 

B) Minimizar a capacidade do indivíduo e da família de lidar com a situação e se adaptarem. 

C) Reforço da qualidade de vida tendo em conta o déficit residual. 

D) Prevenção, reconhecimento e gestão das complicações e comorbidades. 

 

10. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A ___________________________ apresentada por músculos, tendões, ligamentos e fáscias é uma propriedade 

mecânica relacionada com a resistência que esses tecidos oferecem à deformação na ausência de atividade 

contrátil, sendo representada graficamente pela inclinação da curva tensão-deformação.” 

A) Rigidez passiva. 

B) Rigidez ativa. 

C) Rigidez excessiva. 

D) Rigidez menor. 

 

11. Com relação aos efeitos deletérios da sonidoterapia fisioterapêutica, altas intensidades ou 

permanecer com o cabeçote parado durante a terapia pode levar a: 

A) Produção de fibroses teciduais. 

B) Formação de cavitações. 

C) Queimaduras. 

D) Alterações no aparelho. 

 

12. Sobre o Tens, considere os itens a seguir: 

 I- Definida como estimulação elétrica transcutânea, é um recurso da eletroterapia utilizado pela 

fisioterapia para alívio da dor em processos agudos ou crônicos. Entretanto, devemos considerar que a dor 
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é a consequência de um processo inflamatório, portanto a terapia com o Tens deve ser associado a outros 

recursos anti-inflamatórios, ou ainda desajustes articulares, onde a mobilização articular (cinesioterapia) 

é imprescindível; 

 II- O aparelho é composto por uma fonte de voltagem, eletrodos e cabos interconectores; 

 III- Os eletrodos descartáveis tem uma duração média de seis meses e podem ser limpos com álcool 

a 70%. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

13. “...estudaram 843 galáxias de todos os tipos (...)” (linha 15). Caso a pessoa utilizada para tratamento 

na frase retirada do texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o 

modo verbal, sua reescrita correta seria: 

A) “...estudaste 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

B) “...estudavas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

C) “...estudas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

D) “...estudarias 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

 

14. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, assinale a alternativa incorreta. 

A) O verbo “ficam” (linha 3) está corretamente empregado, pois faz referência à palavra “Elas” 

(linha 3), no plural. 

B) As aspas utilizadas nas linhas 1 e 2, estão corretamente empregadas, pois utiliza-se aspas, neste 

caso, para salientar palavras de outras línguas – estrangeirismos – usadas dentro de um período. 
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C) O travessão utilizado na linha 19 está corretamente empregado, pois se utiliza travessão, neste 

caso, para destacar, enfaticamente, a parte final de um enunciado. 

D) As vírgulas utilizadas para isolar o termo “mas” (linha 9), está corretamente empregada, pois 

isola o vocativo. 

 

15. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do texto, é correto afirmar que: 

“Pesquisa publicada nesta segunda-feira na "Nature Astronomy" mostra que as galáxias crescem mais...” 

(linhas 1 e 2). 

A) Retoma uma preposição e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como conjunção integrante, não possuindo, portanto, função sintática própria. 

D) Poderia ser corretamente substituída por “as quais”, sem quaisquer outras alterações no 

período. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-

se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 

A) “galáxias” (linha 2). 

B) “também” (linha 3). 

C) “direções” (linha 10). 

D) “conclusões” (linha 14). 

 

17. Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pelo qual a palavra “astrônomos” (linha 14) 

é acentuada: 

A) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

B) A palavra “astrônomos” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “o”, seguidos, ou não, de “s”, marcam-se com 

acento circunflexo quando na sílaba tônica figuram “a”, “e”, “o” abertos, “i” ou “u”. 

D) Põe-se o acento circunflexo no “e” e no “o” tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Nos séculos XVII e XVIII, a expansão territorial do Brasil foi impulsionada pelas bandeiras. Os 

bandeirantes entraram para o interior do Brasil, explorando e conquistando territórios. Neste contexto, 

várias vilas foram fundadas, favorecendo a ocupação destas regiões. Em relação à ocupação territorial 

no sul do Brasil: 
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A) A principal atividade era a produção de açúcar, e a grande parte dos engenhos estava instalada 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

B) A criação de gado para o abastecimento de carne para regiões auríferas fez com que várias vilas 

e cidades se desenvolvessem na região interior do sul do Brasil. 

C) Os bandeirantes se concentraram em cidades fundadas na região litorânea do Brasil, e não 

desenvolveram atividades econômicas que contribuíssem para a ocupação do Sul do Brasil. 

D) A principal atividade era a extração de minérios, e grande parte das jazidas estavam instaladas 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

 

19. As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com 

o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No 

total são 8 (oito) metas, dentre elas: 

A) Acabar com a corrupção e melhorar a saúde das gestantes. 

B) Direito ao ensino superior e qualidade de vida. 

C) Igualdade entre sexos e direito universal ao voto. 

D) Acabar com a fome e a miséria e reduzir a mortalidade infantil. 

 

20. “O governador Raimundo Colombo (PSD) entregou na tarde desta quinta-feira ao presidente da 

Assembleia Legislativa, Aldo Schneider (MDB), a carta em que renuncia ao mandato após sete anos à frente 

do Executivo catarinense.” 

(Adaptado Correio Catarinense, 05/04/2018) 

O motivo da renúncia de Raimundo Colombo foi: 

A) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Senador. 

B) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Federal. 

C) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Presidente. 

D) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Estadual. 

 

 


