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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 08, 
a seguir:

O assassino era o escriba
Paulo Leminsky

Meu professor de análise sintática era o tipo do 
sujeito inexistente.

Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto 

adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito

assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.

Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.

E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.

Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.

A interjeição do bigode declinava partículas 
expletivas,

conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

________________________________________

01. A respeito da estrutura e interpretação do texto, 
é possível afirmar que é:
a) um texto jornalístico que faz uso do vocabulário 
pertencente ao campo da gramática, com fins 
humorísticos.
b) um texto poético que faz uma sátira com o 
vocabulário gramatical, no intuito de demonstrar a 
inutilidade destes termos.
c) um poema que combina vocábulos pertencentes 
ao campo do conhecimento gramatical ao fazer 
uma narrativa, com intenções de expressividade.
d) uma narração cuja intenção é demonstrar a falta 
de objetividade dos termos gramaticais.
________________________________________

02. A respeito da identificação do sujeito do texto 
com um “pleonasmo”, podemos afirmar que se trata 
de uma figura de linguagem cujas características 
apontam para:
a) a redundância e a repetitividade.
b) a insegurança e o excesso.
c) a circunspecção e a introversão.
d) o talento e a comodidade.

03. A respeito da construção “artigo indefinido” 
na frase: “Acharam um artigo indefinido em sua 
bagagem”, assinale a alternativa correta:
a) O autor utiliza uma classificação gramatical que se 
refere ao grupo de palavras “o, a, os, as”, no contexto 
da narrativa, demonstrando a expressividade das 
palavras em diferentes contextos.
b) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “meu, minha, meus, 
minhas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
c) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “este, esta, estes, 
estas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
d) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “um, uma, uns, 
umas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
________________________________________

04. No texto, o autor faz menção ao fato do sujeito 
ser “regular como um paradigma da primeira 
conjugação”. A respeito dos paradigmas de 
conjugação verbal, considere as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa que NÃO corresponde 
corretamente às funções, características e modos 
desse tópico gramatical.
a) Em Língua Portuguesa, há três tipos de 
paradigmas de conjugação verbal, a saber, dos 
verbos que terminam em -ar; -er e -ir.
b) Entende-se por “paradigma de conjugação”, de 
uma maneira geral, as terminações correspondentes 
aos tempos, pessoas e modos, que se repetem a 
cada vez que conjugamos um verbo.
c) Verbos regulares e irregulares são iguais em suas 
formas. Dizemos que um verbo é irregular quando 
seu sentido é dado de acordo com o contexto.
d) Não por acaso, os verbos que mais utilizamos 
têm formas irregulares, donde podemos concluir 
que um verbo se torna irregular, ou seja, com 
características diferentes dos verbos regulares, 
por serem muito usados e, portanto, terem sofrido 
muitas transformações ao longo do tempo.
________________________________________

05. Na frase: “ela era bitransitiva”, podemos afirmar 
que o autor faz referência à transitividade dos 
verbos, ou seja, à necessidade de complementos 
ou não para o entendimento completo de um verbo. 
Em Língua Portuguesa, a respeito da transitividade 
de verbos, analise as asserções abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa que aponte somente 
as afirmações corretas:
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I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e 
indiretos.
II. Verbos transitivos diretos complementam seu 
sentido com objetos diretos, ou seja, objetos sem 
preposição.
III. Verbos transitivos indiretos complementam seu 
sentido com objetos indiretos, ou seja, objetos com 
preposição.
IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido 
com objetos diretos e indiretos.

a) I, II e III e IV estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
________________________________________

06. Na frase “matei-o com um objeto direto na 
cabeça”, a respeito do emprego da palavra “direto”, 
é possível afirmar que:
a) é um emprego regular da palavra, servindo de 
sua expressividade para conferir um único sentido 
ao texto: o modo como o objeto foi lançado.
b) está funcionando em duplo sentido, fazendo 
referência à expressão de classificação sintática e 
também ao modo como foi atirado o objeto, o que 
confere ironia e expressividade ao texto.
c) funciona somente como referência à classificação 
sintática “objeto direto”, que significa “complemento 
sem necessidade de preposição”.
d) a palavra “direto” faz referência a “reto, direito, 
correto”, o que nos faz certamente relacionar com 
as características do sujeito descrito no texto.
________________________________________

07. A respeito da palavra “regência”, em “Casou 
com uma regência”, é INCORRETO afirmar que:
a) Regência é o nome dado à relação dos termos 
de uma oração, sendo que há termos que regem, 
e outros que são regidos, numa relação de 
complementação de sentido.
b) Em Língua Portuguesa, há regência verbal, 
quando o termo regente é o verbo, e regência 
nominal, quando o termo regente é um substantivo, 
adjetivo ou advérbio.
c) Dentre várias funções, a regência tem como 
característica primordial indicar qual a preposição 
que acompanha os termos regidos e regentes.
d) Tanto a regência verbal quanto a nominal não 
se relacionam com os termos da oração, sendo 
incorreto afirmar que o processo de análise de 
regência de verbos e nomes é indispensável ao uso 
da norma padrão em Língua Portuguesa.

08. Na frase “Entre uma oração subordinada e 
um adjunto adverbial”, o autor faz referência à 
oração subordinada. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde corretamente à compreensão da 
relação entre orações:
a) Oração subordinada é o nome que se dá ao tipo 
de oração que é indispensável para a compreensão 
da oração principal.
b) Diferentemente da coordenada, a oração 
subordinada é a que complementa o sentido da 
oração principal, não sendo possível compreender 
individualmente nenhuma das orações, pois há uma 
relação de dependência do sentido.
c) Subordinação refere-se a “estar ordenado sob”, 
sendo indiferente a classificação de uma oração 
coordenada ou subordinada, pois as duas têm a 
mesma validade.
d) A oração principal é aquela rege a oração 
subordinada, não sendo possível seu entendimento 
sem o complemento.
________________________________________

09. Ainda a respeito de regência verbal e nominal, 
aponte a alternativa cuja frase NÃO apresenta a 
regência indicada pela norma padrão da Língua 
Portuguesa:
a) Quando os maus erram, os bons pagam o preço.
b) A virtude está mais relacionada àquilo que se faz 
quando se está sozinho, do que na presença de 
outros.
c) A justiça só é feita quando à todos é dada a 
mesma oportunidade.
d) A fonte do saber se encontra em um coração 
disposto a aprender sempre.
________________________________________

10. A respeito de concordância verbal e nominal, 
assinale a alternativa cuja frase NÃO realiza a 
concordância de acordo com a norma padrão da 
Língua Portuguesa:
a) Meias verdades são como mentiras inteiras: uma 
pessoa meia honesta é pior que uma mentirosa 
inteira.
b) Sonhar, plantar e colher: eis o segredo para 
alcançar seus objetivos.
c) Para o sucesso, não há outro caminho: quanto 
mais distante o alvo, maior a dedicação.
d) Não é com apenas uma tentativa que se alcança 
o que se quer.

QUESTÕES 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Primavera Árabe é o nome dado a uma onda 
de manifestações populares ocorridas em diversos 
países do Oriente Médio e do Norte da África a 
partir de fins de 2010. Assinale a alternativa que 
apresenta um fator que contribuiu parcialmente para 
a organização desses protestos no Mundo Árabe.
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a) A tradição política laica e democrática que 
caracteriza a maior parte das nações envolvidas.
b) O crescente acesso das populações árabes 
às tecnologias de comunicação virtual e às redes 
sociais.
c) A sólida e amigável relação diplomática de países 
como Síria e Líbia com os Estados Unidos.
d) O descontentamento das populações islâmicas 
com práticas terroristas financiadas pelos seus 
próprios governantes.
________________________________________

12. A divisão da Península da Coreia em dois países 
– Coreia do Norte e Coreia do Sul – remonta a fins da 
Segunda Guerra Mundial. A este respeito, assinale 
a alternativa que apresenta os fatos corretamente:
a) Atualmente, a Coreia do Norte representa 
na região a ordem econômica capitalista e a 
organização política democrática.
b) Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do 
Sul são ambos alinhados à ideologia comunista, 
embora em graus variados de comprometimento.
c) Enquanto a Coreia do Norte aproximou-se do 
comunismo soviético, a Coreia do Sul aliou-se ao 
capitalismo norte-americano.
d) Embora tenha sido um governo autoritário 
comunista por décadas, a Coreia do Norte encontra-
se, atualmente, em fase de plena abertura política 
e econômica.
________________________________________

13. Nos últimos anos, a República do Irã tem 
enfrentado censuras da comunidade internacional, 
e particularmente dos Estados Unidos e da União 
Europeia, particularmente devido ao seu:
a) apoio irrestrito ao terrorismo islâmico.
b) vínculo com a Rússia.
c) controvertido programa nuclear.
d) afastamento da Organização das Nações Unidas.
________________________________________

14. As origens do sistema político democrático 
remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade-
estado ateniense. Escolha a melhor definição para 
o atual conceito de democracia:
a) Organização política centralizada na ideia de 
justiça social e exercida pela transferência de renda 
dos mais ricos aos mais pobres.
b) Administração pública caracterizada 
pela valorização das ideias de progresso e 
desenvolvimento, com contínua supressão de toda 
forma de conservadorismo.
c) Sistema sociopolítico em que são responsáveis 
pelo setor público os intelectuais e acadêmicos, 
únicos detentores de habilidade para essa função.
d) Forma de governo cujo poder supremo se 
baseia no povo, e é por ele exercido, direta ou 
indiretamente, na tomada de decisões.

15. A palavra “etnia” é proveniente do substantivo 
grego ethnos, que significa gente ou nação 
estrangeira. Etnia diz respeito ao âmbito cultural: um 
grupo étnico é uma comunidade humana definida 
por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças 
genéticas. Sendo assim, assinale a alternativa que 
melhor define o conceito de “etnocentrismo”:
a) Visão de mundo segundo a qual a sua própria 
cultura assume posição de destaque, enquanto 
todas as outras são assimiladas como categorias 
inferiores em relação a ela.
b) Percepção das diferenças culturais e étnicas 
como o “motor da história”, sem as quais o substrato 
humano se torna inerte perante o domínio da 
natureza.
c) Compreensão dos valores artísticos e culturais 
como auge das capacidades humanas, acima da 
política e da economia, por exemplo.
d) Supervalorização das sociedades arcaicas e 
primitivas sem escrita, em detrimento da própria 
civilização ocidental.

QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. É considerada desmielinizante a doença causada 
pela degeneração da mielina, causando fraqueza, 
coordenação diminuída, dificuldades na marcha e 
incontinência. Qual das doenças abaixo pode ser 
caracterizada como doença desmielinizante? 
a) Esclerose múltipla. 
b) Paralisia cerebral. 
c) Paralisia de Bell. 
d) Síndrome de Guillain-Barré.
________________________________________

17. O Pacto pela Vida é um compromisso dos 
gestores do SUS - Sistema Único de Saúde em 
torno de seis prioridades que apresentam grande 
impacto sobre a situação de saúde da população 
brasileira. Qual das seguintes alternativas NÃO 
apresenta uma dessas prioridades?
a) Saúde do idoso.
b) Controle do câncer de mama e do colo do útero.
c) Responsabilidade e morte nas estradas.
d) Fortalecimento da capacidade de respostas às 
doenças emergentes e endemias.
________________________________________

18. A Política Nacional de Humanização atua a 
partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que 
se traduzem em determinados arranjos de trabalho. 
Qual das alternativas abaixo NÃO contempla um dos 
conceitos que norteiam o trabalho dessa política?
a) Valorização do Trabalhador.
b) Valorização do Empreendedor.
c) Clinica ampliada e Compartilhada.
d) Ambiência.
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19. O Teste de Trendelenburg tem como objetivo 
avaliar a força de qual musculatura?
a) Glúteo médio.
b) Quadrado lombar.
c) Psoas.
d) Tibial Anterior.
________________________________________

20. A aplicação de crioterapia não deve ser realizada 
em:
a) Entorse de tornozelo.
b) Síndrome de Raynaud.
c) Contusões por trauma.
d) Traumatismos agudos.
________________________________________

21. As condições ortopédicas mais frequentes no 
período neonatal relacionam-se com afecções 
de etiologia congênita, traumatismos obstétricos 
e infecções. Dentre elas, a Displasia do 
Desenvolvimento do Quadril (DDQ), em seu grau 
mais intenso, é chamada de luxação congênita do 
quadril. Qual teste é realizado para confirmar esse 
diagnóstico?
a) Sinal de Beevor.
b) Teste de Mobilização Pélvica.
c) Teste de Ortolani.
d) Teste de Ober.
________________________________________

22. RN com IG=32 semanas está em ventilação 
mecânica na UTIN. Todos os parâmetros (FC, 
FR, saturação periférica de oxigênio) estão sendo 
monitorados, e o quadro geral permite realização de 
fisioterapia respiratória. Analise os protocolos abaixo 
e verifique se são indicados ou contraindicados.

I. Vibração torácica, compressão torácica (CT) e 
reequilíbrio toracoabdominal.
II. Vibrador torácico mecânico (VTM), aplicado sob 
uma fralda no tórax: 1 minuto no hemitórax direito 
(HTD) e 1 minuto no hemitórax esquerdo (HTE), 
seguido de 30 segundos na região lateral de cada 
hemitórax
III. Manobras de drenagem postural, pressão 
manual torácica, facilitação da tosse e aspiração de 
vias aéreas superiores, com a técnica de aumento 
do fluxo expiratório (AFE) na SpO2.

a) Apenas o protocolo III é contraindicado.
b) Todos os protocolos são contraindicados.
c) Apenas o protocolo I é indicado.
d) Todos os protocolos são indicados.

23. Menina de nove anos é encaminhada para 
ambulatório de fisioterapia. Estão em uso anti-
inflamatórios, e há dor intensa na mão direita. A mãe 
relata que a filha não gosta de atividades físicas e fica 
muitas horas seguidas no uso de computador, tablet 
ou celular. O possível diagnóstico é a Tenossinovite 
Estenosante De Quervain, que abrange o primeiro 
compartimento dorsal (tendões do abdutor longo 
e do extensor curto do polegar). Qual será o teste 
adequado para a sua confirmação?
a) Teste de Adução Digital.
b) Teste de Allen.
c) Teste de Phalen.
d) Teste de Finkelstein.
________________________________________

24. A gravidade do quadro de pacientes queimados 
requer minuciosa avaliação, mas os tratamentos 
iniciais não são diferentes dos realizados para 
qualquer outro paciente traumatizado. Cuidados 
com as funções vitais (vias aéreas, respiração, 
circulação) permanecem sendo prioritários. 
Embora muito discutida, a fisioterapia respiratória 
em pacientes queimados tem sido muitas vezes 
aplicada nesses casos. Em relação ao tratamento 
e à conduta do profissional de fisioterapia, avalie 
as afirmações abaixo e julgue se estão corretas a 
incorretas.

I. O profissional deve, em todos os casos, realizar 
o maior número de manobras de higiene brônquica. 
Entre elas, a tapotagem, manobras de drenagem 
postural, pressão manual torácica, facilitação da 
tosse e aspiração de vias aéreas superiores, com 
a técnica de Aumento do Fluxo Expiratório (AFE) 
na SpO2.
II. O Peep deve ser utilizado com altos valores para 
promover uma melhora da oxigenação arterial, 
através do recrutamento de alvéolos colapsados, 
porém perfundidos, ou seja, através da diminuição 
do shunt intrapulmonar.
III. O profissional de fisioterapia não deve nunca 
realizar manobras de tapotagem e vibrocompressão 
em pacientes queimados, devido à fragilidade do 
caso.

a) Apenas a afirmação I está correta
b) Apenas a afirmação III é correta
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas
d) Apenas a afirmação II está correta.
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25. Um paciente de 23 anos teve amputação 
transfemoral bilateral, após um acidente de moto, 
e está em alta hospitalar após setenta e seis dias 
de internação. Quais dos itens a seguir deverão ser 
considerados para prescrição de uma cadeira de 
rodas?
I. Peso, altura, largura do quadril, profundidade 
da perna e altura do encosto e apoio de braços 
removíveis, anti-tombo.
II. Ajuste e deslocamento de centro de gravidade e 
ajuste de mancal.
III. Almofada anti escara e de conforto.
IV. Rodas com cambagem esportiva.

Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas apenas as opções I, II e III.
b) Apenas a opção IV está correta.
c) Apenas a opção II está incorreta, pois não se 
ajusta centro de gravidade e mancal em cadeira de 
rodas.
d) Apenas a opção I está correta e constará no 
relatório.
________________________________________

26. A Resolução nº 424/13 estabelece o Código de 
Ética e Deontologia da Fisioterapia. Tendo como 
base o seu Capítulo II, sobre as responsabilidades 
fundamentais, e o seu Capítulo X, sobre a divulgação 
profissional, considere as frases fictícias abaixo e 
indique aquela que não desrespeita o Código de 
Ética.
a) “Temos um perfil da clínica em rede social e 
fazemos marketing continuamente. Com grande 
satisfação, postamos os sucessos obtidos, com 
fotos dos profissionais e pacientes”.
b) “Divulgamos recentemente algumas cartas de 
agradecimento dos pacientes pelo nosso bom 
trabalho, gerando confiabilidade na comunidade”.
c) “Nossa rede social indica os tratamentos que 
realizamos e divulga nossa clínica com fotos 
das nossas instalações continuamente. Sempre 
postamos os benefícios terapêuticos, fotos dos 
equipamentos e o aumento de especialidades 
realizadas”.
d) “Os profissionais que trabalham conosco são 
ativos nas redes sociais, e sua intensa propaganda, 
através de fotos pessoais com seus pacientes e 
resultados obtidos, tem um resultado econômico 
favorável”.

27. Em atendimento a uma idosa, ela refere ter 
dor “que anda”, a qual se inicia na região lombar, 
passa pelas nádegas e vai até a parte mais baixa 
de uma ou das duas pernas, as vezes chegando no 
hálux. Não foi identificada alteração radiológica nos 
exames que ela realizou quando começaram as 
dores intensas (RM e RX). O diagnóstico provável é 
de ciatalgia (dor ciática), e o teste para comprovação 
desta patologia é a:
a) palpação entre os nervos clureais e a Crista 
ilíaca.
b) palpação entre a tuberosidade isquiática e o 
trocanter do fêmur.
c) palpação entre o quadríceps e a cabeça do fêmur.
d) palpação da espinha ilíaca ínfero anterior e o 
trigono femoral. 
________________________________________

28. Com base na anatomia do quadril, qual dos 
itens está INCORRETO?
a) Ligamento inguinal.
b) Forame ciático menor.
c) Articulação Sacroiliaca.
d) Ligamento acetabular.
________________________________________

29. Quanto a dispositivos respiratórios utilizados 
em reabilitação, faça a correlação do descritivo com 
o tipo de equipamento:

I. Sua função é promover a desobstrução brônquica, 
auxiliando pacientes hipersecretivos. Semelhante a 
um cachimbo, no seu interior possui uma bilha de 
metal acima do cone. Durante a expiração, oferece 
uma resistência oscilatória ao fluxo.
II. É um dispositivo que permite uma carga 
pressórica linear. Tubo com orifício na extremidade, 
obstruído por um diafragma e uma válvula com 
mola regulável.
III. É um incentivador respiratório classificado como 
orientado a fluxo, que possui três cilindros e esferas 
com diferentes cores, representando dificuldade 
progressiva na sua elevação.
IV. Incentivador de carga pressórica Linear a 
Volume, possui uma câmara que abriga um disco 
e permite alcançar o volume desejado, quando o 
paciente gera um fluxo médio ou lento.

Assinale a alternativa que abrange a correlação 
correta:
a) I. flutter, II. Threshold , III. PEEP, IV. shunt.
b) I. DPOC, II. shunt , III. Respiron, IV. Voldyne.
c) I. flutter, II. Threshold, III. Respiron, IV. Voldyne.
d) I. Respiron, II. Voldyne, III. flutter, IV. shunt.
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GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30. O funcionamento dos sistemas tegumentar, 
cardiovascular, linfático e imunológico sofre 
influência direta de nossa conduta clínica. A este 
respeito, considere as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:

I. Linfedema é um aumento de fluído tecidual 
decorrente da inflamação ou obstrução causada 
por tecido cicatricial, parasitas ou trauma.
II. A imunidade inespecífica pode envolver ações 
como expirar ou tossir.
III. Resposta inflamatória é uma sequência de 
eventos que envolve a ativação química e celular, 
destrói patógenos e ajuda a reparação dos tecidos.
IV. Bradicardia é a FC em repouso também 
encontrada em atletas, batimentos de 50-60 BTM.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II estão incorretas.
c) Todas as afirmativas estão incorretas.
d) Somente a afirmativa III está incorreta.


