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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas abaixo. 

Pela atual Constituição da República Federativa do Brasil, “A administração Pública direita e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios” abaixo descritos, além dos incorporados pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. 

I. (__) Impessoalidade 

II. (__) Moralidade 

III. (__) Publicidade 

IV. (__) Legalidade e eficiência 

Estão verdadeiras as alternativas: 

a. I, II e III  

b. I, II e IV 

c. I, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

2. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas abaixo. 

Conforme Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Ponte Alta/SC, as infrações 

disciplinares, entre outras, definidas nesta lei são puníveis:  

I. (__) Com repreensão 

II. (__) Com demissão simples 

III. (__) Com suspensão de até 30 dias 

IV. (__) Com suspensão de até 45 dias 

São verdadeiras as alternativas: 

a. I, II e III  

b. I, II e IV 

c. I, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

3. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, sintetiza três pilares do desenvolvimento humano: saúde, 

educação e renda. Este índice é a chave para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 

Unidas e tem sido usado, no Brasil, como um importante indicativo pelo governo federal bem como por 

administrações regionais através do IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Nesse contexto, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil de 2010, o atual IDH-M de 

Ponte Alta é considerado médio, sendo ele de: 

a. 0,907 

b. 0,673 

c. 0,418 

d. 0,520 

 

Texto para a questão 4 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 
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“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 

 
4. No texto acima, analise a palavra “aturdido”: 

I. Quanto à morfologia, ela é um adjetivo. 

II. Seu sinônimo pode ser assombrado, surpreso, espantado. 

III. É formada por quatro sílabas, sendo uma palavra polissílaba. 

IV. Quanto à acentuação, ela é considerada uma palavra oxítona. 

 

a. As alternativas III e IV estão corretas. 

b. Todas as alternativas estão incorretas. 

c. As alternativas I, II e III estão corretas. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

5. Numa fileira de quatro casas os Brown vivem ao lado dos Smith, mas não ao lado dos Bruce. Se os 

Bruce não vivem ao lado dos Jones, quem são os vizinhos imediatos dos Jones? 

a. Os Smith 

b. Os Brown 

c. É impossível averiguar 

d. Os Brown e os Smith 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. O Teste de Adson é utilizado para diagnóstico de qual patologia? 

a. Síndrome do Desfiladeiro Torácico. 

b. Tendinite de Supra–espinhoso. 

c. Instabilidade Posterior da Cabeça do úmero. 

d. Tendinite de Bíceps. 

 

7. Um paciente masculino, 20 anos, recebeu diagnóstico clínico de Tendinite de Pata de Ganso e indicação 

terapêutica de cinesioterapia para tratamento. Sabendo que essa doença atinge a inserção muscular, 

quais músculos devem ser tratados? 

a. Pectíneo e semitendinoso. 

b. Grácil e semimembranoso. 

c. Pectíneo e semimembranoso. 

d. Grácil e semitendinoso. 
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8. A principal função do Manguito Rotador é manter a cabeça do úmero contra a cavidade glenóide, 

reforçar a capsula articular e resistir ativamente a deslocamentos indesejáveis da cabeça do úmero na 

direção anterior, posterior e superior. Fazem parte do Manguito Rotador: 

a. Supra - espinhoso, infra-espinhoso, redondo menor e subescapular. 

b. Supra - espinhoso, infra-espinhoso, redondo maior e subescapular. 

c. Supra - espinhoso, infra-espinhoso, redondo menor e deltoide. 

d. Supra - espinhoso, infra-espinhoso, redondo maior e deltoide. 

 

9. O que acontece no processo de entorse de tornozelo em eversão? 

a. A face medial do tálus avança sobre o maléolo lateral sobre o qual gira, provocando tensão dos 

ligamentos laterais. 

b. A face lateral do tálus avança sobre o maléolo medial sobre o qual gira, provocando tensão dos 

ligamentos laterais. 

c. A tíbia é forçada lateralmente em relação ao fêmur, lesando as faces medioposteriores da 

cápsula e os ligamentos cruzados. 

d. O maléolo lateral torna-se sobrecarregado quando o pé se move lateralmente com referência à 

tíbia, e também de abduz e dorsiflete, podendo sofrer uma fratura fibular.  

 

10. Uma gestante, 28 anos, possui Incompetência Istmo Cervical e deve passar a maior parte do dia em 

repouso. Qual a melhor posição para que não seja prejudicada a circulação e a oxigenação para o 

bebê? 

a. Decúbito lateral direito. 

b. Decúbito lateral esquerdo. 

c. Decúbito ventral com elevação de MMII. 

d. Decúbito ventral com elevação do tronco a 45°. 

 

11. Na hérnia de disco ocorre uma ruptura do anel fibroso em volta do disco intervertebral, e projeção do 

disco além desse anel podendo causar compressão nervosa. Uma das mais comuns é a hérnia cervical 

C5 – C6 (raíz nervosa de C6), onde podemos encontrar os sintomas: 

a. Pode causar dor no ombro, fraqueza do músculo deltóide e normalmente não causa dormência 

ou formigamento. 

b. Pode provocar fraqueza de tríceps e extensores dos dedos. Dormência e formigamento, com dor 

que pode irradiar para trás do braço e dedo médio. 

c. Pode provocar fraqueza do bíceps e dos músculos extensores do punho. Dormência e 

formigamento, juntamente com dor, que pode irradiar para o polegar. 

d. Podem provocar fraqueza na preensão. Dormência e formigueiro e a dor pode irradiar para 

baixo do braço, até ao 5º artelho. 

 

12. Paciente masculino, 70 anos, sofreu AVC com hemiplegia a direita. Durante a avaliação foi realizado o 

teste de força muscular segundo Kendall e McCreary, e teve como resultado grau 04 que corresponde 

a: 

a. Movimento sem gravidade. 

b. Movimento vencendo leve resistência. 

c. Movimento contra a gravidade. 

d. Esboço de contração. 
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13. Qual a melhor posição para estimular a propriocepção e facilitar a plasticidade neural em pacientes que 

sofreram AVE? 

a. Decúbito ventral. 

b. Paciente sentado. 

c. Decúbito contralateral a lesão. 

d. Decúbito ipsilateral a lesão. 

 

14. Sobre a Paralisia Cerebral é correto afirmar: 

a. A lesão que causa a PC poderá ocorrer no período pré, peri -  ou pós – natal até os 2 – 3 anos 

de vida. 

b. As manifestações clínicas da PC não são facilmente observadas. 

c. Apresenta uma característica predominantemente motora, sendo raros os distúrbios sensoriais 

associados ao quadro de PC. 

d. Tanto a lesão no encéfalo quanto os sinais e sintomas característicos do PC não são 

progressivos. 

 

15. Quais os principais causadores da Displasia Broncopulmonar? 

a. Uso de surfactante e VM prolongada. 

b. VM prolongada e alta concentração de oxigênio. 

c. Histórico familiar de asma e contato com o cigarro. 

d. Uso prolongado de antibióticos e alta concentração de oxigênio. 

 

16. Sobre o DNPM, podemos afirmar: 

a. O RTCA está presente de 0 - 6 meses. 

b. O reflexo de moro está presente somente até 2 meses. 

c. O bebê prematuro leva em consideração a Idade Corrigida e não a Idade cronológica para o 

DNPM. 

d. Até os 11 meses o bebê deve estar caminhando. 

 

17. A complacência pulmonar é determinada pelos seus volumes. São eles: VRI (Volume de Reserva 

Inspiratória), VC (Volume Corrente), VRE (Volume de Reserva Expiratória) e VR (Volume Residual). A 

partir desses quatro volumes fundamentais, podem-se medir 4 capacidades respiratórias: Capacidade 

Vital (CV), Capacidade Inspiratória (CI), Capacidade Residual Funcional (CRF), Capacidade Pulmonar 

Total (CPT). Sobre a capacidade pulmonar é correto afirmar: 

a. CV: É capacidade vital do pulmão completamente cheio. É a somatória dos volumes: VRI + VC 

+ VRE. 

b. CI: Capacidade Inspiratória, que é a soma de: VRI + VR. 

c. CRF: Capacidade Residual Funcional, somatório de: VRE + VC. 

d. CPT: Capacidade Pulmonar total, somatório de: VRI + VC + VRE. 

 

18. O II Consenso Brasileiro de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC define a doença como “uma 

enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica 

do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e 

está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases 

tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela também 

produz consequências sistêmicas significativas. O processo inflamatório crônico pode produzir 

alterações dos brônquios (bronquite crônica), bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e parênquima 
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pulmonar (enfisema pulmonar). A predominância destas alterações é variável em cada indivíduo, tendo 

relação com os sintomas apresentados.” Sobre a DPOC é correto afirmar: 

a. O volume expiratório forçado (VEF) e a capacidade vital (CVF) não são alterados. 

b. A Capacidade Pulmonar Total (CPT), a Capacidade Residual Funcional (CRF) e o Volume 

Residual (VR) estão aumentados. 

c. A desigualdade de ventilação – perfusão é inevitável levando sempre a uma hipóxia com 

retenção de CO2.  

d. A pressão transpulmonar na Capacidade Pulmonar Total (CPT) é aumentada. 

 

19. Um paciente masculino, 60 anos, procura o fisioterapeuta com sintomas de lombalgia. Segundo o 

Código de Ética Profissional da Fisioterapia, aprovado em 1978, é proibido ao fisioterapeuta: 

a. Elaborar diagnóstico funcional. 

b. Solicitar exames complementares como radiografia. 

c. Prescrever anti-inflamatório para iontoforese. 

d. Traçar plano de tratamento. 

 

20. Durante uma visita domiciliar pelo PSF, o fisioterapeuta encontra uma paciente de 80 anos com história 

de queda na semana anterior, acamada, com sinais e sintomas de fratura de quadril direito. Apresenta 

perda de peso não intencional, relata fadiga, e diminuição da força de preensão da mão dominante, 

condições cognitivas preservadas. Baseado no quadro encontrado, qual conduta mais recomendada? 

a. Orientar familiar sobre posicionamento no leito, colocação de compressas no local da dor e 

exercícios passivos de membros inferiores. 

b. Encaminhar para o serviço de assistência social do município, uma vez que se trata de caso de 

negligência por parte da família. 

c. Estabelecer um protocolo de exercícios passivos e ativo – assistidos. 

d. Solicitar uma avaliação do paciente por outros profissionais da equipe para tomada de decisão 

sobre os procedimentos que deverão ser adotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 


