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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

TERAPEUTA ORIENTAL
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.

Unoesc | 03

QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE JOAÇABA

04 | Unoesc

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

c) secreção de substâncias químicas pelas glândulas
exócrinas e endócrinas que agem em diversas partes do
corpo.

Conforme a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS – PNPIC/SUS, entende-se por
objetivos em sua cartilha, exceto:

d) coagulação intravascular disseminada.

a) Estimular as ações referentes ao controle/participação
social, promovendo o envolvimento responsável e
continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas
diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde.

Sabe-se que o hipotálamo contém vias bidirecionais de
comunicação com todos os níveis do sistema límbico
que emitem sinais em três direções. Analise as assertivas
a seguir:

b) Incorporar e implementar a PNPIC no SUS, na perspectiva
da prevenção de agravos e da promoção e recuperação
da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o
cuidado continuado, humanizado e integral em saúde.

I. Para traz e para baixo, até o tronco cerebral,
principalmente para as áreas reticulares do mesencéfalo,
ponte e bulbo, e dessas áreas para os nervos periféricos
do sistema nervoso autônomo.

c) Contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema
e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo a comunicação
social do SUS.

II. Ascendente, em direção a muitas áreas superiores do
diencéfalo e prosencéfalo, especialmente para a parte
anterior do tálamo e porções límbicas do córtex cerebral.

d) Promover a racionalização das ações de saúde,
estimulando alternativas inovadoras e socialmente
contributivas ao desenvolvimento sustentável de
comunidades.

III. Para o infundíbulo hipotalâmico, para controlar, total
ou parcialmente, a maioria das funções secretórias tanto
da hipófise anterior quanto da posterior.

QUESTÃO 17

A PNPIC/SUS (Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares no SUS) destaca as atribuições de
responsabilidades institucionais. Assinale a alternativa
correta.
a) A função do Gestor Estadual é elaborar normas técnicas
para inserção da PNPIC na rede de Saúde.
b) É atribuição do Gestor Federal apresentar e aprovar
proposta de inclusão da PNPIC no Conselho Municipal de
Saúde.
c) Estabelecer instrumentos e indicadores para o
acompanhamento e avaliação do impacto da implantação/
implementação dessa política é uma das atribuições do
Gestor Estadual.
d) O Gestor Municipal que deve manter articulação com
municípios para apoio à implantação e supervisão das
ações.
QUESTÃO 18

A principal função do sistema nervoso é controlar as
diversas atividades do corpo, exceto a de:
a) contração dos músculos esqueléticos apropriados, por
todo o corpo.
b) contração da musculatura lisa dos órgãos internos.

QUESTÃO 19

Está correto o que se afirma em:
a) I.
b) I e II.
c) Nenhuma das alternativas.
d) I, II e III.
QUESTÃO 20

De acordo com a MTC, estas são: a teoria dos Cinco
Elementos no Corpo Humano (cinco elementos: órgãoszang – órgãos-fu – órgãos – tecidos – emoção) e a Teoria
dos Cinco Elementos da Natureza (cinco elementos:
estações – fator ambiental – cor – direção – sabor).
Assinale a alternativa que segue a ordem correta.
a) Fogo – Coração – Intestino Grosso – Língua – Vasos –
Alegria – Madeira – Primavera – Vento – Verde – Leste –
Azedo.
b) Terra – Baço – Estômago – Boca – Músculos –
Preocupação e/ou pensamento Terra – Fim de verão –
Umidade – Amarelo – Centro – Doce.
c) Água – Bexiga – Rins – Orelhas – Ossos – Medo – Água
– Outono – Frio – Preto – Norte – Salgado.
d) Metal – Nariz – Intestino Grosso – Pulmões – Pele –
Preocupação – Metal –Outono – Secura – Preto – Oeste
– Picante.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Nos meridianos extraordinários vaso governador
– canal Du Mai existem 28 pontos. Qual destas
alternativas não corresponde a um ponto desse canal?

O meridiano é responsável pela boa circulação de
quatro fatores tróficos-fisiológicos do corpo, que são:

a) Changquiang.
b) Xuanshu.

a) Qui (energia); Hsue (sangue); Ying (nutrição – fator
nutritivo intravascular); e Wei (defesa – fator defensivo
extravascular).
b) Qui (sangue); Hsue (nutrição – fator nutritivo
intravascular); Ying (defesa – fator defensivo
extravascular); e Wei (energia).

c) Jinsuo.
d) Huagai.
QUESTÃO 22

A ventosa é o método que utiliza a pressão negativa
dentro de um recipiente que suga a pele e provoca o
fenômeno de hiperemia e hemorragia subcutânea. Há
três tipos de recipientes mais usados, exceto:

c) Qui (energia); Hsue (sangue); Ying (nutrição – fator
defensivo extravascular); e Wei (defesa – fator nutritivo
intravascular).
d) Qui (sangue); Hsue (energia); Ying (nutrição – fator
nutritivo intravascular); e Wei (defesa – fator defensivo
extravascular).

a) Tsu-Tun-Huo-Kuan.

QUESTÃO 25

b) Tau-Tsu-Huo-Kuan.

Sobre os pontos auriculares e suas localizações,
assinale a alternativa correta.

c) Bo-Li-Huo-Kuan.

a) Ombro – localizado na prominência em nível do
tubérculo da hélice.

d) Tun-Li-Tau-Kuan.
QUESTÃO 23

A queima da moxa produz estímulo de calor que regula
o equilíbrio das funções fisiológicas do corpo agindo
sobre os canais de energia e os colaterais. Assinale a
alternativa incorreta.
a) É necessário aplicar a moxa com muito cuidado para
não queimar o paciente.
b) Recomenda-se não usar a moxa nos casos de síndrome
tipo SHI, síndrome tipo calor e nos pacientes com febre
produzida por deficiência de Yin.
c) É aconselhável utilizar a moxa em cicatrizes no rosto e
nas regiões onde se localizam grandes vasos sanguíneos.
d) Não se deve utilizar a moxa em mulheres grávidas na
região abdominal e na região lombossacra.

b) Fígado – localizado entre o ponto do intestino delgado
e o ponto do intestino grosso.
c) Coração – encontra-se na parte mais funda do centro
da concha cava.
d) Uretra – encontra-se na antélice, em nível da incisura
supratraginosa.
QUESTÃO 26

A posição de decúbito ventral é uma posição de
tratamento, exceto para:
a) Romboide.
b) Tríceps sural.
c) Quadríceps femoral.
d) Isquiotibiais.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Integração Estrutural é um método que auxilia
na fluência de movimento e equilíbrio através da
liberação da fáscia pelo toque, reequilibrando o seu
fluxo energético natural. Nesse caso, estamos falando
de massagens fisioterápicas, cujo método é conhecido
como:

Entende-se por massoterapia o uso de técnicas
que possuem função de relaxar, alongar, tonificar e
reequilibrar a energia corporal. Diante disso, analise as
assertivas a seguir:

a) Miofascial.
b) Quiropraxia.

II. A terapia quick massage baseia-se em uma massagem
rápida e eficiente.

c) Sueca.
d) Rolfing.
QUESTÃO 28

Conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) sobre medicamentos fitoterápicos, a
alternativa incorreta é:
a) São considerados medicamentos fitoterápicos os
obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas
ativas vegetais.
b) Considera-se medicamento fitoterápico aquele que
inclui na sua composição substâncias ativas isoladas,
sintéticas ou naturais, nem as associações destas com
extratos vegetais.
c) Os medicamentos fitoterápicos, assim como todos os
medicamentos, são caracterizados pelo conhecimento
da eficácia e dos riscos de seu uso, e também pela
reprodutibilidade e constância de sua qualidade.
d) A qualidade deve ser alcançada mediante o controle
das matérias-primas, do produto acabado, materiais de
embalagem e estudos de estabilidade.
QUESTÃO 29

Qual destas alternativas refere-se a uma ginástica
criada por médicos da Medicina Tradicional Chinesa
(MTC) e aderida no Brasil em forma de um conjunto de
três séries de 18 exercícios terapêuticos e preventivos?
a) Lian gong.
b) Tai chi chuan.
c) Chi Kung.
d) Lien Chi.

I. A aromaterapia baseia-se no poder terapêutico das
plantas e, combinada com a técnica de massoterapia,
promove relaxamento, bem-estar, vitalidade e ativação
do sistema límbico.

III. A drenagem linfática manual é caracterizada por
movimentos intensos e rápidos para a maior captação
dos linfonodos.
IV. A massagem de reflexologia é um tratamento que
utiliza pressão em pontos específicos nas mãos e nos pés.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, II e IV.
d) I, II, III e IV.
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