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1. Um dos potenciais econômicos do município de Campo Belo do Sul é a 

silvicultura, desenvolvida com destaque pela Fazenda Gateados. Tal 

atividade baseia-se em: 

a. Investimento em lavouras de grande porte, como soja e trigo 

b. Regeneração e melhoria de florestas para uso sustentável da 

madeira 

c. Manejo das vias fluviais para geração de energia 

d. Criação de abelhas para produção de mel 

 

2. Campo Belo do Sul integra um grupo de municípios que tem por finalidade o 

promover o desenvolvimento regional através de interesses comuns. Esta 

entidade é a chamada: 

a. AMURES (Associação dos Municípios da Região Serrana) 

b. AMUSC (Associação dos Municípios de Santa Catarina) 

c. ACISC (Associação das Cidades da Serra Catarinense) 

d. AMUPLAC (Associação dos Municípios do Planalto 

Catarinense) 

 

3. Uma prática recorrente na região de Campo Belo do Sul é a técnica 

agrosilvopastoril, que consiste em integrar três modalidades de cultivo antes 

praticadas separadamente a fim de otimizar o uso das áreas férteis e 

promover a sustentabilidade, aumentando a produtividade e conservando 

os recursos naturais, além de fixar o homem no ambiente rural com a 

elevação da qualidade de vida. Dadas estas características, assinale a 

alternativa que contém corretamente as culturas em questão: 

a. Lavouras, açudes e redes hidráulicas 

b. Açudes, reservas ambientais e áreas industriais 

c. Reservas ambientais, reflorestamento e urbanização 

d. Agricultura, pecuária e silvicultura 

 

4. Campo Belo do Sul foi colonizado por europeus, dos quais descende a 

maior parte da população. Porém, quando da chegada dos jesuítas no 

século XVI para as missões de catequização dos povos nativos, havia 

milhares de grupos espalhados pelo território que hoje abrange o Brasil. Em 

especial nas áreas dos pinheirais haviam os chamados “bugres”, índios 

guaranis que sobreviviam da caça, da pesca e da extração de frutos das 

matas, como o pinhão – abundantemente encontrado à época – os quais 

até recentemente, no século XX, estiveram em conflito com o Estado e com 

interesses privados pela disputa das terras, ricas em araucárias, que 
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serviam para a exploração madeireira e para a expansão agrícola. De quais 

tribos eram os índios que habitavam a região antes desse período? 

a. Ianomâmi e guajajara 

b. Aimoré e caiapó 

c. Caiagangue e xoclengue 

d. Tupinambá e cariri 

 

5. Antes de sua emancipação em 1961, quando Campo Belo do Sul ainda era 

um distrito da cidade de Lages, o decreto-lei estadual nº 941, de 31 de 

dezembro de 1943 (que veio a ser revogado em 1949) alterou a 

denominação da localidade para: 

a. Antônio Inácio 

b. Santo Antônio 

c. João Inácio 

d. São João 

 

 

 

 

6. Em relação ao Tônus Muscular Normal, é correto afirmar que se refere ao:   
a. Estado muscular que só se manifesta quando estamos com a 

postura correta 
b. Estado da musculatura após a realização de exercícios de 

fortalecimento, comandado pelo sistema nervoso central e 
sistema nervoso periférico 

c. Estado de tensão permanente involuntário dos tecidos vivos; 
principalmente tecido esquelético, sob a dependência do 
sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico 

d. Estado da musculatura que se manifesta após sessões de 
alongamento 

 
7. Constituem atos privativos do fisioterapeuta: prescrever, ministrar e 

supervisionar terapia física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou 
restaurar a integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano, por 
meio de: 

a. Ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou 
crioterápico, hidroterápico, aromoterápico,, fototerápico, 
eletroterápico ou sonidoterápico 

b. Ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou 
crioterápico, hidroterápico, aromoterapico,, fototerápico, 
eletroterápico ou sonidoterápico, cromoterápico 

c. Ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou 
crioterápico, hidroterápico, aromoterapico, fototerápico, 
eletroterápico ou cinesioterapico 
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d. Ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou 

crioterápico, hidroterápico, aeroterápico, fototerápico, 
eletroterápico ou sonidoterápico 

 
8. Assinale a alternativa correta: 

a. Podemos afirmar do Laser terapêutico: como um recurso de 
Fototerapia de baixa intensidade, com duas principais 
apresentações, conforme o Diodo: 

I. Infravermelho 
II. Neon 

b. Podemos afirmar do Laser terapêutico: como um recurso de 
Fototerapia de baixa intensidade com duas principais apresentações, 
conforme o Diodo: 

I. Arseneto de gálio 
II. Hélio e neônio 

c. Podemos afirmar do Laser terapêutico: como um recurso de 
Cromoterapia com duas principais apresentações, conforme o Diodo: 

I. Infravermelho 
II. Ultravioleta 

d. Podemos afirmar do Laser como um recurso de Termoterapia de 
baixa intensidade, com duas principais apresentações, conforme o 
Diodo: 

I. Infravermelho 
II. Led 

 
9. O profissional fisioterapeuta deve ser capaz de um olhar e uma abordagem 

global e ampliada de cada caso, em todas as etapas do tratamento. 
Considerando que toda a disfunção gera um impacto em vários aspectos da 
vida humana o modelo da Classificação Internacional da Funcionalidade 
(CIF) considera fatores: 

a. Psicológicos e econômicos 
b. Sociais e espirituais 
c. Ambientais e pessoais 
d. Familiares e alimentares 

 
10. As lesões ortopédicas comprometem principalmente: 

a. A mobilidade e a funcionalidade 
b. Sistema de alavancas e propriocepção 
c. Sistema de equilíbrio e força muscular 
d. Sistema nervoso periférico e força muscular 

 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


