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E. Desistiram de lutar, mesmo antes da rendição, só ao
avistar a condição da tropa inimiga.

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
A entrada dos prisioneiros foi comovedora (...)
Os
combatentes
contemplavam-nos
entristecidos.
Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, in extremis, punhalhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião
desarmada, mutilada faminta e claudicante, num assalto mais
duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que
toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos
casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes
os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos
molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros
– a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito.
Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito,
contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de
combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento
daquela caqueirada humana – do mesmo passo angulhenta e
sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num
longo enxurro de carcaças e molambos...
Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma
arma, nem um peito resfolegante de campeador domado:
mulheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças
envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade,
escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris
desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos
aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando;
crianças, sem-número de crianças; velhos, sem-número de
velhos; raros homens, enfermos opilados, faces túmidas e
mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante.
(CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha
de Canudos. Edição Especial. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1980.)

03- No último parágrafo do texto:
A. O autor empregou o recurso estilístico da repetição
para enfatizar a dramaticidade na descrição dos
prisioneiros.
B. O autor optou por frases indicativas de ação (orações),
a fim de caracterizar a lentidão dos movimentos dos
rendidos.
C. A predominância de sentenças nominais se deu pela
opção do autor em enfatizar a rápida rendição dos
derrotados.
D. Ao ressaltar o tom lento e arrastado do caminhar dos
prisioneiros, o autor cria uma quebra de expectativa
em relação ao início do texto, no qual somos levados a
acreditar que a luta se reiniciaria.
E. O excesso de adjetivação cria uma atmosfera de
fantasia, tornando difícil o leitor identificar traços de
verossimilhança.
04- Em qual dos trechos foi empregada palavra ou expressão
em sentido conotativo?
A. “A entrada dos prisioneiros foi comovedora”
B. “Nem um rosto viril, nem um braço capaz de
suspender uma arma, nem um peito resfolegante...”
C. “Era, com efeito, contraproducente compensação a tão
luxuosos gastos de combates...”
D. “...os arcabouços esmirrados e sujos...”
E. “faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados,
andar cambaleante”

01- É correto afirmar que:
05- A condição em que se encontravam os prisioneiros:
A. Foi natural que com tamanha resistência ainda
houvesse tantos combatentes saindo dos casebres após
a rendição.
B. Os bombardeios demonstraram a ineficiência dos
soldados que foram ali combater, pois não deram os
resultados esperados.
C. Foi triste ver que o inimigo contra o qual lutavam não
oferecia perigo e estavam desarmados.
D. Todo fim de combate é deprimente, pois percebe-se
que em ambos os lados só há soldados frágeis e
mutilados.
E. Um
assalto
gerou
o
combate,
daí
a
desproporcionalidade da reação dos soldados.
02- “...a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito .”
A partir da leitura do trecho e observando o ponto de vista dos
soldados vitoriosos, é correto afirmar que eles:
A. Envergonharam-se ao ver a fragilidade do inimigo.
B. Surpreenderam-se por terem munição suficiente
durante três meses.
C. Admitiram a incapacidade de lutar contra um inimigo
desarmado.
D. Comoveram-se com os casos de mutilação que
encontraram antes da luta.

A. Absolve os poderes públicos da responsabilidade
sobre as populações que se rebelam.
B. Aponta mais para uma questão social e não militar.
C. Implica na necessidade de desmilitarização de
diversos setores da sociedade.
D. Denuncia que os crimes de guerra não são revelados
até que estejam prescritos.
E. Revela que a pobreza extrema e a fome sempre
suscitam nas populações vitimadas o desejo de
guerrear.
06- Em qual das alternativas abaixo NÃO há um par de
sinônimos?
A.
B.
C.
D.
E.

Armistício – destruição
Claudicante – manco
Reveses – infortúnios
Fealdade – feiura
Opilados – desnutridos
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07- O texto:
A. Revela humor e crítica social ao quebrar padrões
preestabelecidos sobre o matrimônio.
B. Mostra uma quebra de expectativa entre o início do
texto e o que vem entre parênteses. Também há ironia,
já que o tuiteiro declara o contrário do que inicialmente
deixou transparecer.
C. Tem a proposta de ironizar os valores cultivados pela
sociedade e faz isso estabelecendo uma relação
intrínseca entre posturas contrárias de acordo com o
ambiente em que o autor está.
D. Abusa dos recursos expressivos mais comuns,
incluindo o emprego de letras minúsculas para
infantilizar a mensagem contida ao declarar-se incapaz
de cozinhar bem.
E. Faz emprego do jogo fonético para confundir o leitor
do twitter que só ao final da leitura é capaz de encontrar
relações de sentido e referências fora da realidade
virtual.
08- Acerca dos aspectos linguísticos do texto, assinale a
alternativa correta:
A. O excesso de letras minúsculas foi empregado para dar
a ideia de que o autor da mensagem está gritando de
acordo com a „etiqueta‟ que vigora na internet.
B. Em lugar dos parênteses o autor poderia empregar
apenas dois pontos após „casar‟. Estaria correto no
sentido da coesão textual, porém alteraria o efeito de
sentido pretendido inicialmente e também o seu
público alvo.
C. A vírgula antes do elemento coesivo „pois‟ era
opcional, por isso o autor está correto ao não empregar
o sinal.
D. A grafia de „horrorozo‟ está errada já que a terminação
„ozo‟ – „oza‟ é usada em adjetivos derivados de
substantivos.
E. No trecho entre parênteses houve a omissão da
indicação de um estado dentro da perspectiva temporal
que ligasse o sujeito e seu predicativo.
09- Em qual dos trechos a seguir a flexão do verbo reflete um
uso adequado da língua:
A. “Enquanto a campanha de vacinação contra o H1N1
não começa, especialistas recomendam que a população
se precavenha redobrando os cuidados com a higiene e
evitando aglomerações e o contato com muitas
pessoas.”

B. “Cinco pássaros receberam transmissores para
monitorar sua adaptação à vida selvagem e se obter
financiamento para cinco novos transmissores, dez
novos pássaros serão libertados.”
C. “A mulher requereu o benefício em abril de 2014. Ela
apresentou
diversos
atestados
médicos
que
comprovavam sua situação delicada e seu histórico de
risco, mas o pedido foi indeferido.”
D. “‟A polícia interviu nos confrontos entre adeptos
ingleses, russos e franceses‟, disse o chefe local da
polícia, que teve de dispersar os apoiantes das duas
seleções e cidadãos franceses pelo terceiro dia
consecutivo.”
E. “A cada dois meses acumulados, ele sugere que
investidor se presentei com algo que deseja, para se
sentir motivado a manter a reserva.”
“A tragédia que iniciou com o rompimento da barragem de
rejeitos de minérios em Mariana-MG e se estendeu até o Leste
do Espírito Santo, mar adentro, nos faz refletir quais ações
poderiam ter sido executadas para evitar esse desastre.
A maioria dos especialistas afirma que rompimentos de
barragens são eventos muito lentos, que sinais já haviam sido
detectados sobre o problema em Mariana. Todos dizem que
houve negligência e consequentemente o desastre; agora, a
maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não
foram ainda disponibilizadas, mesmo após tantos dias.
Ao olharmos para o estado da Bahia, temos vinte e quatro
barragens de rejeitos semelhantes à Barragem do Fundão. E
com informações de que quatro delas apresentam dano
potencial elevado, sendo duas localizadas no município de
Jacobina e duas em Santa Luz, estando todas sob constante
vigilância da Departamento Nacional de Produção Mineral.”
(http://www.tribunafeirense.com.br/noticias/11162/por-pedroamerico-lopes-e-preciso-aprender-com-os-desastres.html)
10- “agora, a maioria das informações sobre o que realmente
aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
Em qual das alternativas o trecho acima está reescrito sem
alteração do sentido inicial ou desobediência das normas
gramaticais vigentes?
A. “por isso, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
B. “nem sempre, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
C. “como sempre, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
D. “portanto, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
E. “entretanto, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
11- No período “Todos dizem que houve negligência”:
A. Há um sujeito oracional.
B. Há uma oração que tem a função de objeto direto da
oração principal.
C. Há um objeto indireto regido de preposição.
D. A primeira oração não tem sujeito.
E. Há um verbo de ligação unindo duas orações.
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12- Assinale a alternativa correta:
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A. “nos faz” poderia ser empregado no plural se o autor
preferisse fazer a concordância com “rejeitos de
minérios”.
B. “esse desastre” concorda com “o rompimento da
barragem”.
C. “afirma” só pode concordar com o núcleo do sujeito “a
maioria”.
D. “sinais” retoma “rompimentos”.
E. “delas”, “duas” e “todas” referem-se a “barragens”.
13- “mesmo após tantos dias”
Em qual das alternativas o vocábulo „mesmo‟ foi empregado no
mesmo sentido que no texto?
A. Foi ela mesmo que me perguntou sobre a reunião.
B. E quem confirma que foi ele mesmo que cometeu a
infração?
C. Fui aprovada mesmo sem estudar.
D. A despeito de tantos anos morando fora podemos
afirmar que ele ainda é o mesmo.
E. É mesmo alguém de muita importância aquele que se
faz esperar.

16 – Das bandagens funcionais, qual tem a finalidade de
comprimir uma lesão recente para reduzir o edema?
A.
B.
C.
D.

Bandagem patelo femoral
Técnica de backewave.
Bandagem para IMD da articulação glenoumeral
Bandagem para aliviar a carga sobre a gordura
retropatelar no joelho.
E. Técnica de bandagem para LCM.
17 – São efeitos terapêuticos na hipertermoterapia superficial,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Aumento do metabolismo – Lei de Van‟T Hoff
Aumento do fluxo sangüíneo local
Redução da rigidez articular - flexibilizante
Melhora do retorno venoso e linfático
Diminuição do espasmo muscular

18 – Quanto ao Código de Ética do Fisioterapeuta, Capítulo IV
- Do Relacionamento Com A Equipe, indique a alternativa
INCORRETA:

14- Qual a função da linguagem predominante no texto?
A.
B.
C.
D.
E.

Referencial
Expressiva
Conativa
Poética
Fática

15- Em qual das alternativas houve erro na colocação
pronominal:
A. “Desconhecido pela maioria dos turistas, um
impressionante caldeirão de chamas amarelo brilhante
e sem fumaça nunca se apaga.”
B. “Delicadeza é aquilo que nos alcança sem nos tocar. É
a melodia que nos embala mesmo em silêncio. É
quando a boca empresta um sorriso aos olhos sem que
nenhuma cobrança seja feita.”
C. “Concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o
resto.”
D. “Ao final, se chegou ao livro digital, com textos e
dezenas de imagens coloridas.”
E. “Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o
caso, que o adolescente restitua a coisa”

A. O fisioterapeuta, enquanto participante de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares constituídas em
programas e políticas de saúde, tanto no âmbito
público quanto privado, deve colaborar com os seus
conhecimentos na assistência ao ser humano, devendo
envidar todos os esforços para o desenvolvimento de
um trabalho harmônico na equipe.
B. É dever fundamental do fisioterapeuta, incentivar o
pessoal sob a sua direção, coordenação, supervisão e
orientação, na busca de qualificação continuada e
permanente, em benefício do cliente/paciente/usuário
e do desenvolvimento da profissão, respeitando sua
autonomia.
C. A responsabilidade do fisioterapeuta por erro
cometido em sua atuação profissional, é diminuída,
quando cometido o erro na coletividade de uma
instituição ou de uma equipe, porém, será apurada na
medida de sua culpabilidade.
D. O fisioterapeuta deve reprovar quem infringir
postulado ético ou dispositivo legal e representar ao
Conselho Regional e Federal de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional, de acordo com o previsto no
Código de Processo Ético-disciplinar e, quando for o
caso, aos demais órgãos competentes.
E. O fisioterapeuta, ao participar de eventos culturais,
científicos e políticos com colega ou outros
profissionais, deve ser respeitoso e cordial para com os
participantes, evitando qualquer referência que possa
ofender a reputação moral, científica e política dos
mesmos.
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19 – O deslocamento do colo vesical para baixo ocorre a partir
da:
A.
B.
C.
D.
E.

6ª semana gestacional.
8ª semana gestacional.
12ª semana gestacional.
16ª semana gestacional.
20ª semana gestacional.

20 – Refere-se a um método de calor profundo:
A.
B.
C.
D.
E.

Lâmpadas infravermelhas
Compressas quentes úmidas
Banhos de parafina
Diatermia de ondas curtas
Turbilhão e/ou aquecidos imersão

25 – É um processo avascular em osso durante o crescimento,
com placas epifisárias abertas. Muitas são chamadas de
apofisites.

21 – Nos efeitos fisiológicos do calor, a taxa metabólica elevase em média:
A.
B.
C.
D.
E.

B. Na prática diária, tem-se utilizado posições
modificadas de drenagem postural, incluindo decúbito
lateral e Trendelenburg de aproximadamente 15 graus.
C. É uma técnica geralmente utilizada para potencializar
a ação de outras manobras da fisioterapia respiratória.
D. A técnica consta em posicionar o paciente em
decúbitos que favoreçam o deslocamento das
secreções brônquicas, por meio do auxílio da força da
gravidade associada à anatomia das vias aéreas.
E. Durante a aplicação da técnica, o paciente deverá ficar
na posição de drenagem por, no mínimo, 15 a 25
minutos.

A.
B.
C.
D.
E.

3 % para cada 1 º C de temperatura elevada.
5 % para cada 1 º C de temperatura elevada.
8 % para cada 1 º C de temperatura elevada.
13 % para cada 1 º C de temperatura elevada.
22 % para cada 1 º C de temperatura elevada.

Condromalácia
Cervicobraquialgia
Osteocondrite.
Osteomielite
Osteonecrose

26 – A abordagem fisioterapêutica em pacientes com
queimadura tem como metas e resultado esperados, EXCETO:

22 – São efeitos terapêuticos da hidroterapia, EXCETO:
A. Restabelecimento do espasmo muscular.
B. Aumento da circulação sanguínea.
C. Manutenção e/ou aumento das amplitudes
movimento (ADMs).
D. Reeducação dos músculos paralisados.
E. Melhora da atividade funcional da marcha.

Esta decrição é de:

de

A.
B.
C.
D.

Favorecer a cicatrização da ferida e dos tecidos moles.
Anular o risco de infecção e complicações.
Obter a amplitude de movimento máxima.
Restaurar o nível pré-lesão de resistência
carviovascular.
E. Minimizar a formação de cicatrizes.

23 – Quanto ao teste de caminhada de 6 minutos é
INCORRETO afirmar:
A. Vem sendo empregado de forma coadjuvante ou
alternativo para pacientes cardiopatas.
B. Tem como objetivo avaliar a capacidade física dos
pacientes.
C. O TC6M inicia-se com uma investigação geral do
quadro do paciente, avaliando se este atende aos
critérios mínimos de segurança.
D. O paciente deve estar em um corredor entre 10 e 15
metros, e, ao comando do examinador, deverá andar o
mais rápido que puder, indo e voltando por esta pista
durante 6 minutos.
E. Para a análie do resultado, deve-se calcular a distância
prevista da caminhada, baseando-se em fórmulas
específicas, e comparar este valor com o obtido no
teste de caminhada.
24 – Referente à Drenagem Postural, é INCORRETO afirmar:
A. A drenagem postural é empregada a fim de melhorar o
transporte de muco através da traquéia para mais fácil
expectoração.

27 –

Esta figura representa um sinal de luxação congênita do quadril
no quadro clínico tardio. Que sinal é esse?
A.
B.
C.
D.
E.

Sinal de Ortolani
Sinal de Telescopagem
Sinal de Perkins
Sinal de Galliaze
Sinal de Hilgenreiner
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28 – É uma técnica que consiste na remoção de secreções
brônquicas por meio de respirações a diferentes volumes
pulmonares, caracterizadas por expirações lentas e ativas,
proporcionando o máximo de fluxo dentro das vias aéreas; isto
desloca e mobiliza secreções de vias aéreas periféricas para as
vias aéreas centrais, para serem eliminadas.
Esta é a definição de:
A.
B.
C.
D.
E.

Aumento do fluxo expiratório (AFE).
Drenagem autógena assistida (DAA).
Desobstrução rinofaríngea retrógrada.
Glossopulsão retrógrada.
Drenagem pulmonar progressiva.

29 – Quanto aos exercícios respiratórios na Síndrome da
Angústia Respiratória do Adulto (SARA), indique a afirmativa
FALSA:
A. São elaborados para retreinar os músculos da
respiração melhorando ou redistribuindo a ventilação,
diminuindo o trabalho respiratório e melhorando as
trocas gasosas.
B. Ensinam o paciente a controlar a respiração, aumentar
a coordenação e eficiência dos músculos respiratórios,
mobilizar a caixa torácica e treinar técnicas de
relaxamento.
C. Realizam-se exercícios na sua forma passiva com a
orientação e o auxilio na execução.
D. A indicação dos exercícios respiratórios está na
dependência de vários fatores, como colaboração do
paciente e condição muscular.
E. A associação dos exercícios respiratórios com
sistemas geradores de pressão positiva (CPAP), que
causam aumento da resistência expiratória (EPAP) e
variações na posição do corpo, parece ser benéfica.
30 – Na VENTILAÇÃO CONVENCIONAL para síndrome de
aspiração meconial, utiliza-se um fluxo em torno de:
A.
B.
C.
D.
E.

2 l/min.
4 l/min.
6 l/min.
8 l/min.
10 l/min.

33 – Na eletroacupuntura, a corrente farádica tem:
A. Frequência
0,5mseg.
B. Frequência
0,1mseg.
C. Frequência
0,8mseg.
D. Frequência
0,3mseg.
E. Frequência
0,5mseg.

Aumento do nível de Dopamina
Aumento do nível de Endorfinas
Aumento do nível de Ocitocina
Aumento do nível de Serotonina
Aumento do nível de Cortisol

de 20-50hz com duração de pulso de
de 50-100hz com duração de pulso de
de 80-1000hz com duração de pulso de
de 50-300hz com duração de pulso de
de 50-150hz com duração de pulso de

34 – Em recém-nascido com icterícia, com peso maior que
2500g, utiliza-se nas primeiras 24 horas:
A.
B.
C.
D.
E.

Bilirrubina indireta maior que 1mg/dl
Bilirrubina indireta maior que 3mg/dl
Bilirrubina indireta maior que 5mg/dl
Bilirrubina indireta maior que 8mg/dl
Bilirrubina indireta maior que 10mg/dl

35 – Nos métodos terapêuticos para alongar tecido mole, a
contração isométrica, relaxamento do músculo e contração
concêntrica do agonista (músculo oposto), refere-se a:
A.
B.
C.
D.
E.

Sustentar-relaxar
Sustentar-relaxar-contração
Contração do Agonista
Sustentar-comprimir
Contração do Antagonista

36 – O tratamento conservador do pé torto com manipulações e
gessos deve iniciar após:
A.
B.
C.
D.
E.

31 – São efeitos no sistema nervoso devido a massagem,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

D. Apertar, elevar, e liberar com ritmo alternado entre as
mãos.
E. Usa-se o polegar e almofadas dos dedos ou punho
solto(concha).

O diagnóstico imediato.
2ª semana de vida.
1º mês de vida.
2º mês de vida.
3º mês de vida.

37 – Como sintomas mais característicos do quadro clínico do
acidente vascular cerebral temos, EXCETO:
A. Perda progressiva de força em um dos lados do corpo.
B. Perda da fala ou compreensão da fala.
C. Perda da visão completa de um olho ou de metade do
campo visual de ambos os olhos.
D. Perda de consciência.
E. Alteração da marcha.

32 – Sobre a aplicação do amassamento, indique a alternativa
INCORRETA:
A. A força varia com a espessura do tecido.
B. Deve-se, de preferência, utilizar lubrificante.
C. Deve-se mudar de área para não sobrecarregá-la.

38 – São contra-indicações da artroplastia total de quadril,
EXCETO:
A. Infecção ativa
B. Musculatura abdutora insuficiente
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C. Doença neurológica progressiva
D. Osteopenia progressiva
E. Pacientes com mais de 60 anos
39 – A amplitude de movimento disponível da articulação
talocrural é definida efetivamente como sendo de
aproximadamente:
A.
B.
C.
D.
E.

15° de dorsiflexão e 30° de flexão plantar.
15° de dorsiflexão e 65° de flexão plantar.
20° de dorsiflexão e 50° de flexão plantar.
20° de dorsiflexão e 75° de flexão plantar.
10° de dorsiflexão e 45° de flexão plantar.

40 – Refere-e a bradicinesia na Doença de Parkinson,
EXCETO:
A. Lentidão de movimentos, dificuldade em iniciar
movimentos e perda de movimentos automáticos.
B. A face perde a expressão espontânea (Facies em
pomada), ou hipomimia ou facies congelada - não
traduz o estado emocional do paciente.
C. Diminuição da movimentação espontânea = perda da
gesticulação, tendência a ficar sentado, imóvel.
D. Rigidez cérea.
E. A voz torna-se baixa (hipofonia), com um tom
monótono.
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