
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2016 

12 DE JUNHO DE 2016 
 

CARGO: 
Fisioterapeuta 

 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS União do Oeste-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e 
Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 13 de junho de 2016, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 e 15 de junho de 2016. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Numa das sentenças a seguir há uma flexão grafada 
incorretamente. Marque-a: 
 
a) Os pequenos orfãos foram adotados por uma família 

europeia. 
b) Os bem-te-vis cantavam alegremente pelo campo. 
c) Os troféus foram entregues para as equipes campeãs. 
d) Os olhos da  menina eram verdes-claros. 
e) Os pés-de-moleque estavam deliciosos. 
 
02) Somente uma das assertivas abaixo está  incorreta 
por não utilizar o acento indicador de crase. Aponte-a: 
 
a) Gota a gota o remédio foi dado para o neném. 
b) Caminhava as pressas, pois já estava atrasada. 
c) Ficou a pensar nas inúmeras possibilidades que tinha. 
d) Ele foi ao clube a pé. 
e) Devolveu a chave a alguém do prédio. 
 
03) Dadas as frases: 
 
1. Certa manhã, minha mãe resolveu me levar café na 

cama. 
2. O diretor está convicto que tomou a decisão  certa. 
 
As palavras em destaque são classificadas, 
respectivamente, como: 
 
a) Pronome indefinido e adjetivo 
b) Adjetivo e pronome demonstrativo 
c) Pronome demonstrativo e advérbio 
d) Pronome possessivo e adjetivo 
e) Advérbio e pronome indefinido 
 

Matemática 

 

04) O valor da expressão �√��� − ��	, é igual a: 

 
a) 6 
b) 63 
c) 9 
d) 18 
e) 21 
 
 

05) Sendo 
 = �,���,���,�
�,�

, então y é igual a: 

 
a) 0,7 
b) 2,5 
c) 3 
d) 6 
e) 2 
 
 
 

06) Um quadrado possui perímetro de 120cm, então a 
área desse quadrado em cm2 é de: 
 
a) 1200 
b) 900 
c) 750 
d) 800 
e) 1190 
 

Conhecimentos Gerais 

 
07) Em que data é comemorado o Feriado Municipal de 
Fundação do Município de União do Oeste (SC)? 
 
a) 04 de janeiro. 
b) 25 de julho. 
c) 25 de agosto. 
d) 09 de fevereiro. 
e) 21 de abril. 
 
08) Em 2016 o Município de União do Oeste (SC) 
completou quantos anos? 
 
a) 29 
b) 26 
c) 28 
d) 30 
e) 27 
 
09) Não faz limite territorial com o Município de União 
do Oeste (SC) o Município de: 
 
a) Jardinópolis (SC). 
b) Águas Frias (SC). 
c) Coronel Freitas (SC). 
d) Quilombo (SC). 
e) Nova Erechim (SC). 
 
10) Acerca do Município de União do Oeste (SC), leia as 
alternativas abaixo e assinale a incorreta: 
 
a) O nome União do Oeste surgiu devido a um acordo 

de lideranças das comunidades de São Luis e 
Jardinópolis.  

b) O Município tem sua economia voltada para as 
atividades agrícolas como a produção e cultivo de 
milho, soja, feijão e fumo. Também tem parte de suas 
atividades econômicas voltadas para a bovinocultura, 
avicultura, suinocultura, indústrias moveleiras, têxtil, 
comerciárias e pequenas empresas prestadoras de 
serviços. 

c) Desde a sua criação o município de União do Oeste 
contou com sete administrações relativas ao Poder 
Executivo. 

d) O primeiro Prefeito eleito foi Iduir Miguel Zatti. 
e) A primeira eleição foi no ano de 1988. 
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Conteúdos Específicos 

 
11) O manguito rotador, segundo a anatomia humana, 
é um grupo de músculos, que juntamente com seus 
tendões  agem para estabilizar o ombro. 
Desempenham um papel fundamental nos movimentos 
do ombro e da cintura escapular. Dentre os músculos 
abaixo, qual NÃO pertence aos músculos que 
constituem o manguito rotador? 
 
a) Supraespinal 
b) Redondo maior 
c) Subescapular 
d) Infraespinal 
e) Redondo menor 
 
12) Para graduar a força muscular durante a avaliação 
fisioterapêutica, normalmente utiliza-se o teste 
muscular manual, tendo como base muitas vezes a 
metodologia de Kendall. A Medical Research Council 
preconiza a graduação de 0 a 5. De acordo com esta 
graduação analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Contração com movimento ativo contra grau 

moderado de resistência é classificado em grau 4. 
b) Ausência de contração muscular é classificado em 

grau 0. 
c) Contração com movimento ativo, onde o movimento 

vence a ação da gravidade é classificado em grau 2. 
d) Contração com movimento ativo contra grau forte de 

resistência, sendo a força classificada como normal é 
classificado em grau 5. 

e) Contração sem movimento; esboço de contração 
isométrica, é classificado em grau 1. 

 
13) O conhecimento da realização de TESTES ESPECIAIS 
é imprescindível para a realização de uma boa 
avaliação fisioterapeuta. Sendo assim, qual dos testes 
abaixo pode ser utilizado para avaliar a integridade do 
tendão do músculo subescapular? 
 
a) Teste de Mill  
b) Teste de Adson 
c) Teste de Yegarson 
d) Teste de Gerber 
e) Teste de Thomas 
 
14) Movimentos osteocinemáticos são os movimentos 
fisiológicos ou clássicos e que podem ser realizados 
voluntariamente pelo paciente. Já os movimentos 
artrocinemáticos ou acessórios são os movimentos que 
ocorrem no interior da articulação, descrevem a 
distensibilidade na cápsula articular e podem ser 
demonstrados passivamente. Dentre os movimentos 
ARTROCINEMÁTICOS podemos citar: 
 
 

a) Compressão, Deslizamento, Flexão 
b) Conversão, Distensão, Rolamento  
c) Tração, Compressão, Flexibilização 
d) Rolamento, Deslizamento, Compressão  
e) Compressão, Reação, Giro 
 
15) A diferença de comprimento entre os membros 
inferiores constitui uma situação relativamente comum 
na clínica ortopédica. Um dos métodos mais 
frequentemente empregados nas avaliações 
fisioterapêuticas das dismetrias dos membros 
inferiores constitui uma mensuração externa de uma a 
outra região anatômica, utilizando-se uma fita métrica. 
Uma dessas mensurações é chamada de Mensuração 
Aparente, que é determinada: 
 
a) pelo comprimento compreendido entre a cicatriz 

umbilical ao maléolo medial. 
b) pelo comprimento compreendido entre a cicatriz 

umbilical ao maléolo lateral. 
c) pelo comprimento compreendido entre a espinha 

ilíaca pôstero superior ao maléolo lateral. 
d) pelo comprimento compreendido entre a espinha 

ilíaca ântero superior ao maléolo medial. 
e) pelo comprimento compreendido entre a sínfise 

púbica ao navicular. 
 
16) Para atuação na Fisioterapia em Neurologia é de 
extrema importância o conhecimento anatômico e 
fisiológico do Sistema Nervoso Central. Analise as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA:  
 
I. O telencéfalo é dividido em 2 hemisférios cerebrais 

pela fissura longitudinal do cérebro cujo assoalho é 
formado por uma larga faixa de fibras comissurais, 
denominada corpo caloso, principal meio de união 
entre os dois hemisférios cerebrais. 

II. A Medula Espinhal se aloja no interior da coluna 
vertebral em seu canal vertebral e se estende desde 
o forame magno até o nível da 1ª ou 2ª vértebra 
lombar no adulto. 

III. O tronco encefálico é formado pelo diencéfalo, 
ponte e bulbo. 

IV. A medula espinhal apresenta três meninges: a dura-
máter, a aracnoide e a pia-máter. O espaço 
subaracnóideo contém líquido cefalorraquidiano. 

V. A área visual primária está localizada no córtex do 
lobo temporal. 

 
a) Apenas uma alternativa está correta. 
b) Apenas duas alternativas estão corretas. 
c) Apenas três alternativas estão corretas. 
d) Apenas quatro alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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17) Os ossos são órgãos que unindo-se uns aos outros, 
por intermédio das articulações, constituem o 
esqueleto. Servem de sustentação às partes moles e 
protegem elementos nobres, como a caixa craniana e 
torácica. Sobre o sistema ósseo, analise as afirmações 
abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.  
 
a) A maxila é um osso par e pneumático, forma parte do 

teto da cavidade oral e parte do assoalho da cavidade 
nasal. Contêm os alvéolos dentários superiores. 

b) Os dois ossos ímpares da face são o vômer e a 
mandíbula. 

c) O esterno é um osso chato, plano e divide-se em três 
partes: manúbrio, corpo do esterno e processo 
xifóide. 

d) A 8ª, 9ª e 10ª costelas são chamadas de falsas 
costelas porque se juntam para depois se unirem ao 
esterno, ligando-se assim indiretamente ao esterno. 

e) A segunda vértebra cervical, chamada de atlas, é a 
única vértebra que possui uma saliência chamada de 
processo odontóide.  

 
18) De acordo com o art. 29 da Lei Orgânica do 
Município de União do Oeste (SC), a Legislatura, que 
terá duração de _____ anos, dividir-se-á em _____ 
Sessões Legislativas. Assinale a alternativa que 
completa corretamente o trecho acima: 
 
a) 04 – 04. 
b) 02 – 04. 
c) 04 – 02. 
d) 04 – 06. 
e) 02 – 02. 
 
19) De acordo com o art. 157 da Lei Orgânica do 
Município de União do Oeste (SC), o Município prestará 
auxílio funeral às pessoas que comprovarem residência 
no município de União do Oeste, efetuando o 
pagamento de __________ ao requerente mediante a 
apresentação de nota fiscal e demais documentos 
pertinentes. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o trecho acima: 
 
a) Meio salário. 
b) Um salário. 
c) Dois salários. 
d) Três salários. 
e) Quatro salários. 
 
20) De acordo com o art. 173 da Lei Orgânica do 
Município de União do Oeste (SC), o Município aplicará 
anualmente na manutenção e desenvolvimento de 
ensino nunca menos de __________ da receita 
resultante dos impostos, compreendida, a proveniente 
de transferências. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o trecho acima: 
 
 

a) Trinta por cento. 
b) Quarenta por cento. 
c) Cinquenta por cento. 
d) Vinte e cinco por cento. 
e) Trinta e cinco por cento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


