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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.
02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)
03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.
04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”
05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.
CONHECIMENTOS GERAIS
06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972
07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola
08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil
09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Durante a marcha pode ser observado passos mais lentos e arrastados, perda de
expressões faciais, dores musculares, bem como rigidez. Uma patologia marcada pela
degeneração progressiva dos neurônios produtores do neurotransmissor dopamina,
intimamente ligado aos movimentos do corpo. Esse processo de destruição das células
nervosas ocorre em qual patologia?
a) Doença de Alzheimer
b) Doença de Parkinson
c) Doença Dopaminergica
d) Acidente Vascular Encefálico
e) Acidente Vascular Cerebral
12. O termo Core é uma cadeia de músculos que atuam na sustentação, mobilidade e
desempenho, aperfeiçoando os movimentos corporais e prevenindo lesões.
Anatomicamente podemos dizer que esses músculos:
a) São divididos em dois grupos: músculos maiores e menores, o qual os músculos maiores
encontram-se no tronco, porém não envolve a parte abdominal, apenas os paravertebrais e
trapézio.
b) São divididos em dois grupos: músculos maiores e menores, o qual os músculos maiores
encontram-se no tronco e incluem a região abdominal e as porções médias e inferiores das
costas. Essa área inclui músculos do assoalho pélvico, os abdominais os eretores da espinha e o
diafragma.
c) São divididos em dois grupos: músculos maiores e menores, o qual os músculos maiores
encontram-se no tronco e incluem a região abdominal e as porções médias e inferiores das
costas. Essa área inclui, os abdominais os eretores da espinha e o diafragma, excluindo o
assoalho pélvico, o qual entra em outra categoria de fortalecimento.
d) O Core é dividido apenas nos músculos abdominais e trapézio maior. Já os eretores da
espinha são músculos de outro grupo muscular, treinados isoladamente.
e) Todas as alternativas estão corretas.
13. Paciente encaminhado ao hospital com trauma crânio encefálico por queda de 4º andar de
um prédio. Dado entrada na Unidade de Terapia intensiva com Glasgow 2. Esse paciente
apresenta-se:
a) Abertura ocular com estimulo de pressão e verbalizando apenas sons .
b) Obedece a comandos e tem resposta motora
c) Responsivo e levemente orientado
d) Abertura ocular com estimulo sonoro e verbalizando palavras soltas
e) Não responsivo verbalmente, mas responde a comando motor

14. Composição anatômica que é originado no pescoço (C3-C5) e passa entre o pulmão e o
coração para alcançar o diafragma. É importante para a respiração, pois passa as
informações motoras para o diafragma e recebe informações sensoriais do mesmo:
a)
b)
c)
d)
e)

Hilo
Cavidade pleural
Nervo Frênico
Ductos alveolares
Nervo capilar

15. Durante o tratamento pós cirúrgico de um paciente no leito hospitalar, o fisioterapeuta nota
que o paciente está ficando dispneico, taquicardico, com crises de tosse e ansiedade, bem
como apresenta quadro febril e relata algia peitoral. Logo, o fisioterapeuta constata que
este paciente pode estar desenvolvendo um quadro caracterizado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Trombose Venosa Profunda
Dispneia momentânea por esforço
Tromboembolia Pulmonar
Acidente vascular cerebral
Hipotensão por excesso de esforço dispneico

16. Sabendo-se que bengalas devem ser posicionada no membro superior oposto ao membro
afetado, assinale a alternativa a qual descreve a razão principal para essa prática?
a) Facilitar o uso do membro superior para sustentação do peso e propulsão, transferindo o peso
para os membros superiores a qual permite a deambulação sustentada.
b) Fornecem três a quatro pontos de contato com o solo e assim melhoram o equilíbrio por meio
do aumento da base de suporte, maior estabilidade anterior e lateral e suporte do peso da
pessoa.
c) Diminuir a sobrecarga na musculatura do quadril , diminuindo a compressão das articulações e
favorecer o paciente em situações como subir e descer escadas
d) Contrabalancear as forças geradas pela fraqueza de musculatura oferecendo maior
estabilidade dinâmica por aumentar a base de sustentação.
e) Facilita o sistema cardiovascular a elevar seu nível de oxigênio sanguíneo, evitando trombose
17. Paciente em pé de costas para o avaliador. O terapeuta deverá apoiar a sua mão no ombro
do paciente e com a outra mão conduzir o cotovelo em flexão de 90º de rotação externa
para interna. Esse teste avalia se há atrito ou impacto do tendão supra-espinhoso sob a
abóboda acromial, podendo reproduzir a sintomatologia dolorosa. Teste refere-se ao:
a) Teste de Hawkins-Kennedy
b) Teste de impacto de Yokum
c) Teste de Jobe
d) Teste de Palet
e) Teste de McMurray
18. O princípio de Arquimedes afirma que o corpo imerso em um líquido, sofre uma pressão
contrária, de baixo para cima, igual ao peso do liquido deslocado. Essa força é chamada de:
a) Flutuação
b) Pressão hidrostárica
c) Empuxo
d) Refração
e) Turbulência

19. Segundo a Norma Regulamentadora nº 17, o nível de, ruído e calor aceitáveis para efeito
de conforto são respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

60 a 75 decibéis e 20º a 23º C.
60 a 65 decibéis e 24 a 26º C
70 a 75 decibéis e 20º a 23º C
60 a 65 decibés e 20º a 23º C
50 a 60 decibéis e 18º a 20º C

20. A fisioterapia tem desempenhado um importante papel na prevenção de possíveis
complicações e reabilitação de pacientes mastectomizadas, independentemente do tipo de
cirurgia. O fisioterapeuta poderá utilizar diferentes métodos na reabilitação da paciente;
exceto:
a) manobras de drenagem linfática manual.
b) exercícios respiratórios
c) exercícios de alongamento global
d) reeducação postural global (RPG) para melhorar postura
e) exercícios de elevação de ombro no pós operatório para evitar fibrose

