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PORTUGUÊS 
 

Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e 

04. 

Fábula dos Dois Leões 

 

 

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zooló-

gico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despis-

tar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tiju-

ca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de 

todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem 

o leite. 

Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o 

leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da 

Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso 

pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no 

Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem 

em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputa-

do do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa 

colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula. 

Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do 

leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o 

bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do 

Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é 

leão. 

Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as 

florestas da Tijuca disse pro coleguinha:  

— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na ci-

dade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que 

fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arreglo, porque 

quase não encontrava o que comer, como é então que você... 

vá, diz como foi. 

O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui 

me esconder numa repartição pública.  

Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por 

falta dele. 

—  E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcio-

nários? 

— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário 

público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor, 

idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava 

por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezi-

nho... me apanharam. 

 
Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de 

Janeiro, 1961, pág. 153. 

 

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das 

figuras de linguagem, podemos identificar um(a): 

A) Antítese. 

B) Eufemismo. 

C) Prosopopéia. 

D) Catacrese. 

E) Anáfora.  

 

 

02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw 

Ponte Preta: ―...Voltou magro, faminto e alquebrado‖. A 

palavra em destaque pode ser substituída sem alteração con-

textual por: 

A) violento 

B) estressado 

C) desgostoso 

D) desconfiado 

E) abatido 

 

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alter-

nativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde‖. 

A) Consiste na presença de antítese. 

B) É notório o registro de uma metáfora. 

C) Há característica forte de uma hipérbole. 

D) Há a insinuação de uma aliteração. 

E) Registra-se um pleonasmo vicioso. 

 

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir 

que:  

A) o tempo em que os dois leões estiveram separados 

foi de sete meses e três semanas.   

B) no Brasil há uma carência de servidores públicos pa-

ra serviços administrativos. 

C) ambos leões foram capturados simultaneamente. 

D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arreglo depois 

de oito meses.  

E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema ve-

getariano. 

 

Considere o texto seguinte para a questão 05. 

Irene no Céu 

 

Irene preta  

Irene boa  

Irene sempre de bom humor  

Imagino Irene entrando no céu:  

– Licença, meu branco!  

E São Pedro bonachão:  

– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.  

 
Fonte: Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: José Olympio, 1970. 

pág. 125  

  

05. Considerando a forma de tratamento do último verso, 

podemos concluir que:  

I. Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria 

ser: Entre, Irene. 

II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.  

III. Estabelece uma relação informal de comunicação 

entre os falantes. 

IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular. 

 

Está(ão) correta(s) as proposições:  

A) I, apenas;  

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas;  

D) I, II e IV, apenas;  

E) I, II, III e IV. 

 

 



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ (PE)  
 

 

FISIOTERAPEUTA 2 
 

06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre 

parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:  

A) O office boy chegou inesperadamente ______ novo 

restaurante (àquele).  

B) Mário deseja uma pizza ____ moda italiana (à).  

C) Voltará daqui _____ meia hora (a).  

D) Seja bem-vindo _____fria São Paulo (à).  

E) O concurso público será daqui _____ duas semanas 

(a).  

 

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

baseado na classificação da palavra que:  

1. Substantivo                                          

2. Pronome relativo                                

3. Pronome interrogativo                       

4. Conjunção subordinada integrante 

5. Conjunção coordenada explicativa  

 

(   ) Somos bombardeados por uma massa de informa-

ções contrárias, que não leva a nada nem a lugar ne-

nhum. 

(   ) Que houve com a família? 

(   ) Ela fingiu que não o via. 

(   ) Todos têm um quê de ambição. 

(   ) Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.  

 

A sequência correta é:  

A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.  

B) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.  

C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.  

D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.  

E) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.   

 

08.  Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:  

A) O prédio na íntegra desabava.  

B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo 

madrugador.  

C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.  

D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.  

E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.  

 

09.  O processo de formação da palavra ―combate‖ é: 

A) Composição por aglutinação 

B) Derivação regressiva 

C) Composição por justaposição 

D) Hibridismo 

E) Derivação parassintética 

 

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas 

corretamente é:  

A) exceção, enxurrada, jiló, belesa.     

B) excessão, enxorrada, jiló, beleza.     

C) ecessão, enchurrada, giló, beleza. 

D) esseção, enchorrada, jilo, beleza. 

E) exceção, enxurrada, jiló, beleza. 

 

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em 

destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a 

norma culta.  

A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas  vossos docu-

mentos estão incompletos.  

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro,  conquistastes vossos 

adeptos.  

C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferi-

dos?  

D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que en-

vieis seu currículo. 

E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxilia-

res sois bem recebidos.  

 

12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela 

mesma razão que:  

A) Polens  

B) Jovens  

C) Edens  

D) Hifens  

E) Himens 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13. 

 
 

13. Quanto ao discurso do personagem: 

I. É possível identificar o uso formal da próclise; 

II. Há uma conjugação inadequada posterior ao prono-

me pessoal ―me‖; 

III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖, 

presente no texto. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II e III. 
 

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em 

destaque apresenta um:  

A) Dígrafo 

B) Encontro vocálico  

C) Ditongo 

D) Hiato 

E) Tritongo 
 

15. Considere o enunciado a seguir: ―Não obstante, além de 

praticamente não haver programas educativos, a televisão 

brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher 

de forma vulgar.‖ A expressão destacada anteriormente pode-

rá ser substituída sem alteração de sentido por:  

A) E.   

B) Então.  

C) Por mais que.  

D) Entretanto.   

E) Pois. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. O sinal de tecla é um teste realizado na articulação do 

joelho para determinar: 

A) entorse ligamentar 

B) gonartrose 

C) capsulite 

D) derrame articular 

E) ruptura ligamentar 

 

17. Marque a alternativa abaixo que contém as funções ―es-

senciais‖ do manguito rotador: 

A) estabilidade, amortecimento e nutrição 

B) estabilidade, mobilidade, nutrição 

C) proteção, vascularização e amortecimento 

D) mobilidade, estabilidade e amortecimento 

E) nutrição, vascularização e proteção 

 

18. A compressão do canal de Guyon causa lesão no: 

A) nervo mediano  

B) nervo radial 

C) nervo ulnar 

D) nervo femoral 

E) nervo musculocutâneo 

 

19. O principal objetivo da tração transesquelética é:  

A) imobilidade do foco de fratura 

B) redução da fratura 

C) alinhamento da fratura 

D) redução e imobilidade do foco de fratura 

E) redução e alinhamento 

 

20. O tracto espino-talâmico anterior conduz impulsos relaci-

onados com: 

A) tato epicrítico 

B) tato protopático e pressão 

C) temperatura e dor 

D) propriocepção inconsciente 

E) tato epicrítico e pressão 

 

21. Doença desmielinizante do Sistema Nervoso Central 

(SNC) que afeta principalmente adultos jovens, da raça bran-

ca, caracterizada por sinais e sintomas múltiplos de intensida-

de variável, em períodos de remissão e exacerbação: 

A) Acidente Vascular Encefálico 

B) Sindrome de Guillain-Barré 

C) Esclerose Lateral Amiotrófica 

D) Doença de Alzheimer 

E) Esclerose múltipla 

 

22. Sobre as lesões medulares, é correto afirmar: 

A) As lesões acima da primeira vértebra torácica dei-

xam como sequela motora uma tetraplegia e a este 

nível, o comprometimento dos membros superiores é 

apenas nos interósseos. 

B) A ausência do reflexo patelar e do movimento de 

dorsiflexão com inversão do tornozelo indica uma 

lesão à altura da segunda vértebra lombar. 

C) A ausência de movimento nos extensores do punho, 

extensores dos dedos e do reflexo triciptal indica 

uma lesão a nível da quinta vértebra cervical. 

D) As lesões da cauda equina deixam como sequela mo-

tora o comprometimento parcial dos membros infe-

riores e dos músculos intercostais. 

E) As lesões da cauda equina deixam como sequela 

sensitiva o comprometimento parcial dos membros 

inferiores e dos músculos escalenos. 

 

23. A prova de função muscular é utilizada para estabelecer 

um diagnóstico funcional bem como para acompanhar o pro-

gresso do tratamento empregado com o paciente. Sendo as-

sim, marque a alternativa correta: 

I. O grau 2 é aquele que consegue completar a ampli-

tude plena de movimento no plano horizontal de 

movimento. 

II. O grau 2 é aquele que consegue completar a ampli-

tude plena de movimento contra apenas a resistência 

da gravidade. 

III. O grau 2 é considerado precário. 

 

A) apenas a opção III é correta. 

B) apenas a opção II é incorreta. 

C) as opções I e II estão corretas. 

D) as opções II e III estão corretas. 

E) as opções I, II e III estão corretas. 

 

24. São fraturas típicas que podem ocorrer no idoso: 

A) fêmur, região proximal do rádio, platô tibial e por 

compressão vertebral. 

B) fêmur, região distal do rádio, região proximal do 

úmero e por compressão vertebral. 

C) fêmur, região distal do rádio, platô tibial e por com-

pressão vertebral. 

D) bacia, região distal do rádio, região distal do úmero e 

por compressão vertebral. 

E) bacia, fêmur, região distal do rádio e por compressão 

vertebral. 

 

25. Quanto aos volumes e capacidades pulmonares, tem-se 

que a soma do volume residual com o volume de reserva 

expiratório é denominada: 

A) capacidade inspiratória  

B) capacidade residual funcional 

C) capacidade vital 

D) capacidade pulmonar total 

E) volume corrente 

 

26. A tapotagem é uma técnica que produz uma onda de 

energia, a qual é transmitida através da parede torácica para 

as vias aéreas. Sabendo-se disso, marque a alternativa que 

corresponde a uma indicação da técnica: 

A) tuberculose pulmonar 

B) crise asmática 

C) edema agudo de pulmão  

D) pneumonia 

E) derrame pleural 
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27. Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 

marque a alternativa incorreta: 

A) Paciente com DPOC possui reduzida taxa de fluxo 

expiratório máximo em todos os volumes pulmona-

res, e reduções menos significativas no fluxo inspira-

tório máximo. 

B) A limitação ao fluxo aéreo ocorre por perda da retra-

ção elástica pulmonar associada às perdas dos pon-

tos de fixação das vias aéreas terminais dos alvéolos, 

com colapso expiratório destes. 

C) A DPOC é uma entidade clínica que se caracteriza 

pela presença de obstrução ou limitação crônica ao 

fluxo aéreo, apresentando progressão lenta e irrever-

sível 

D) As características clínicas da DPOC são a tosse crô-

nica, os sibilos, a expectoração e a dispnéia, durante 

pequenos esforços ou até em repouso. 

E) O fluxo de ar está reduzido, o volume expiratório 

forçado de primeiro segundo da capacidade vital 

forçada (VEF1) está anormalmente alta. 

 

28. O Laser é utilizado na fisioterapia, por possui efeitos 

terapêuticos que são observados clinicamente, como a anal-

gesia local, ação antiedematosa e antiinflamatória, além da 

cicatrização de feridas de difícil resolução etc. Diante disso, 

marque a alternativa que apresenta uma ação incorreta: 

A) Modificação das reações enzimáticas normais: pro-

dução de ATP e a síntese de prostaglandinas, além 

da lise de fibrina. 

B) Inibindo a liberação de substâncias pré-formadoras 

como histamina, serotonina e bradicinina. 

C) Eleva o umbral doloroso nas terminações nervosas 

livres e nos receptores livres. 

D) Aumento de fibroblatos e como consequência de fi-

bras de colágeno. 

E) Regeneração dos vasos sanguíneos a partir dos já 

existentes. 

 

29. Em relação a frase ―A saúde é um direito de todos‖ como 

afirma a Constituição Federal, marque a alternativa em que a 

frase citada corresponde a um dos princípios do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS):  

A) Universalidade 

B) Integralidade 

C) Equidade 

D) Hierarquização e regionalização 

E) Participação da comunidade 

 

30. Marque a alternativa que corresponde às respostas do 

músculo a imobilidade: 

I. A imobilização por tempo prolongado leva ao declí-

nio das proteínas contráteis e uma diminuição no 

número de miofibrilas, resultando em atrofia e fra-

queza. 

II. A atrofia muscular decorrente da imobilização ocor-

re de forma mais rápida e extensivamente nas fibras 

musculares tônicas do que nas fibras fásicas. 

III. A imobilização na posição encurtada favorece ao en-

fraquecimento e a atrofia mais rápido do que se 

mantida na posição alongada. 

 

A) Apenas a II é incorreta. 

B) II e III estão incorretas. 

C) Apenas II é correta. 

D) Todas estão incorretas. 

E) Todas estão corretas. 

 

31. São contra-indicações para o exercício resistido, exceto: 

A) Dor articular 

B) Síndrome de Guillain-Barré 

C) Polimiosite 

D) DPOC 

E) Miopatia cardíaca 

 

32. O agente etiológico do enfisema pulmonar é: 

A) fadiga dos músculos inspiratórios 

B) presença de inibidores da protease alveolar 

C) deficiência de alfa 1 antitripsina 

D) retificação do diafragma 

E) instabilidade do surfactante 

 

33. A manifestação de lesão cerebelar caracterizada por um 

distúrbio na habilidade de julgar a distância ou amplitude de 

um movimento é denominada: 

A) disdiadococinesia 

B) dismetria 

C) astenia 

D) nistagmo 

E) disartria 

 

34. Sobre a atuação da fisioterapia na Doença de Alzheimer 

(DA), responda: 

I. Na fase inicial da DA, os idosos apresentam poucas 

alterações motoras que interferem na sua mobilidade 

e funcionalidade, sendo, portanto, os objetivos prin-

cipais da fisioterapia a prevenção e a minimização 

das perdas motoras. 

II. Na fase moderada da doença, a fisioterapia pode es-

timular o idoso a se manter ativo, objetivando a ma-

nutenção da força muscular e da ADM. 

III. Na fase avançada, a fisioterapia visa evitar as com-

plicações do imobilismo, como as contraturas mus-

culares, as deformidades articulares e as complica-

ções respiratórias, que ocorrem desde a fase inicial 

da DA.  

 

A) II e III estão corretas. 

B) I e II estão corretas. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) Apenas I está correta 

E) Todas estão erradas 

 

35. O modelo de atenção à saúde implantado no Brasil a 

partir da Constituição de 1988, o SUS, apresenta a seguinte 

característica: 

A) Diminuição dos gastos com a saúde dos governos 

federais, estaduais e municipais. 

B) Gestão descentralizada dos serviços de saúde. 

C) Centralização, com aumento da participação do go-

verno federal na gestão dos serviços de saúde. 

D) Predominância do setor estatal na atenção hospitalar. 

E) Aumento do gasto federal com a saúde e diminuição 

do gasto de estados e municípios. 
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36. Os nódulos de Schmori são: 

A) Deslocamentos do tecido do disco intervertebral no 

corpo vertebral. 

B) Deslocamentos do tecido ósseo do corpo vertebral 

no disco intervertebral. 

C) Protusões do disco intervertebral nas membranas das 

meninges. 

D) Protusões do disco intervertebral sobre as raízes ner-

vosas. 

E) Tumores benignos localizados nas meninges. 

 

37. O músculo semitendíneo apresenta origem e inserção, 

respectivamente: 

A) Tuberosidade da tíbia (face lateral) e túber isquiático 

B) Túber isquiático e cabeça da fíbula 

C) Túber isquiático e tuberosidade da tíbia (face medi-

al) 

D) Espinha isquiática e tuberosidade da tíbia 

E) Espinha isquiática e cabeça da fíbula 

 

38. O reflexo de Hering-Breuer é desencadeado: 

A) hidrogênio no sangue arterial 

B) hiperóxia 

C) hipercapnia 

D) estiramento das paredes dos pulmões 

E) estiramento das artérias 

 

39. Sobre as características das fibras musculares é correto 

afirma: 

A) Há três diferentes tipos de fibras musculares que se 

diferenciam pela cor, forma, tamanho e elasticidade. 

B) As fibras tipo C possuem metabolismo anaeróbico 

atuando, portanto, durante a contração lenta. 

C) Não há controle supra segmentar sobre a atividade 

das fibras musculares, sendo estas as responsáveis 

pelo movimento articular 

D) As fibras tipo A, chamadas também de vermelhas, 

possuem maior atividade durante a contração rápida. 

E) Segundo o tipo, apresentam diferenças bioquímicas 

e estruturais que se refletem em diferenças funcio-

nais. 

 

40. O teste de Kleiger identifica lesão no: 

A) ligamento calcaneofibular 

B) tendão de Aquiles 

C) ligamento patelar 

D) ligamento deltóide 

E) menisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


