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Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 04 

e 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iracema 
 

José de Alencar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) No fragmento do capítulo 2 de Iracema predomina 

que tipo de narrador?  

(A) Observador onisciente, pois conta na 3ª pessoa, 

sem participar dos acontecimentos, revelando tudo 

sobre a história e conhece todos os fatos. 

(B) Onisciente observador, porque narra na 1ª pessoa 

a história e descreve os sentimentos de Martim um 

dos personagens.  

(C) Personagem, porque conta a história na 3ª pessoa, 

sem participar das ações, narrando com 

imparcialidade. 

(D) Personagem, uma vez que narra em 1ª pessoa a 

história da qual participa e expõe suas opiniões. 

 

02) Considerando o significado contextual das 

palavras no texto, o trecho: “Rumor suspeito quebra a 

doce harmonia da sesta.” Pode ser substituído sem 

prejuízo de sentido por: 

(A) Ruído estranho quebra o nectáreo harmônico da 

sesta. 

(B) Zumbo insuspeito quebra a açucarada harmonia da 

sesta. 

(C) Sossego diferente quebra o sabor harmonioso da 

sesta. 

(D) Barulho normal quebra o acre harmonioso da 

sesta. 

 

03) No fragmento: “Iracema, a virgem dos lábios de 

mel” a figura de linguagem é uma: 

(A) Anáfora. 

(B) Perífrase. 

(C) Metáfora. 

(D) Personificação. 

 

04) No trecho: “O sentimento que ele pôs nos olhos e 

no rosto, não o sei. Porém a virgem lançou de si o 

arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro...” O 

elemento coesivo em destaque pode ser substituído, 

sem perda de significado, por: 

(A) Porque. 

Iracema 
José de Alencar 

Capítulo 2 

 
Além, muito além daquela serra, que ainda azula no 
horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos 
lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que 
a asa da graúna e mais longos que seu talhe de 
palmeira.  

[...]  
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem 
corria o sertão e nas matas do Ipu, onde campeava 
sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé 
grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde 
pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.  
Um dia, ao pino do Sol, ela repousava em um claro 
da floresta. Banhava-lhe o corpo, a sombra da 
oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. [...]  
[...]  
Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. 
Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; 
sua vista perturba-se.  
Diante dela e todo a contemplá-la, está um 
guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau 
espírito da floresta. Tem nas faces o branco das 
areias que bordam o mar; nos olhos o azul triste das 
águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos 
cobrem-lhe o corpo.  
Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A 
flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue 
borbulham na face do desconhecido.  
De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz 
da espada; mas logo sorriu. [...] 
O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não 
o sei. Porém a virgem lançou de si o arco e a 
uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da 
mágoa que causara.  
A mão que rápida ferira, estancou mais rápido e 
compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema 
quebrou a flecha homicida: deu a haste ao 
desconhecido, guardando consigo a ponta farpada.  
O guerreiro falou:  
- Quebras comigo a flecha da paz?  
- Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem 
dos meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que 
nunca viram outro guerreiro como tu?  
- Venho de bem longe, filha das florestas. Venho 
das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje têm 
os meus.  
- Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos 
tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de 
Araquém, pai de Iracema.  
[...]  

ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: Ciranda 

Cultural, [s.d]. p. 5-7.  
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(B) Todavia. 

(C) Tanto que. 

(D) Desde que. 

 

05) No fragmento:  

   “O guerreiro falou:  

- Quebras comigo a flecha da paz?  

- Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos 

meus irmãos?...”. 

Há a predominância de um discurso: 

(A) Direto. 

(B) Indireto. 

(C) Indireto Livre. 

(D) Direto e Indireto. 

 

Leia o texto para respondera questão 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06) No poema de Mário Quintana, há a predominância 

da função: 

(A) Poética, uma vez que o emissor se preocupa com 

o sentimentalismo, a subjetividade. 

(B) Referencial, porque o poema traz informações 

sobre a linguagem. 

(C) Fática, pois o emissor procura no poema 

estabelecer comunicação com o seu interlocutor. 

(D) Metalinguística, pois o emissor se volta para a 

própria linguagem para mostrar como ele faz o 

autorretrato. 

 

07) Em: Precisa-se de técnicos em informática. O 

sujeito:  

(A) está elíptico no contexto. 

(B) está na voz passiva sintética.  

(C) trata-se de uma oração sem sujeito. 

(D) é indeterminado no contexto da frase. 

 

08)  Na oração: Ainda que chova, iremos ao concerto 

no próximo sábado, a oração subordinada é: 

(A) Explicativa, pois justifica na oração subordinada, 

a possibilidade de chuva. 

(B) Temporal, porque sugere na oração subordinada, a 

ideia de tempo chuvoso. 

(C) Concessiva, pois evidencia um obstáculo ao fato 

da oração principal, porém sem impedi-lo. 

(D) Condicional, uma vez que exprime hipótese, 

condição ao fato da oração principal. 

 

09) Na frase: “Me aqueça neste inverno.” A colocação 

do pronome ‘Me’: 

(A) Trata-se de uma ênclise. 

(B) Configura uma mesóclise. 

(C) Obedece a norma padrão da língua. 

(D) Está em desacordo com a norma culta da língua. 

 

10) Marque a alternativa correta considerando a 

regência verbal. 

(A) Preferia português a matemática.  

(B) Preferia jogar futebol à trabalhar. 

(C) Preferia mais viajar à fazer a faculdade. 

(D) Preferia muito mais brincar do que estudar. 

 

 

O Auto Retrato 

Mário Quintana 

No retrato que me faço 

- traço a traço - 

às vezes me pinto nuvem, 

às vezes me pinto árvore... 

às vezes me pinto coisas 

de que nem há mais lembrança... 

ou coisas que não existem 

mas que um dia existirão... 

e, desta lida, em que busco 

- pouco a pouco - 

minha eterna semelhança, 

no final, que restará? 

Um desenho de criança... 

Terminado por um louco! 
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11)  “A __________ é uma condição com pouco ou 

nenhum sintoma específico que evolui lenta e 

progressivamente, geralmente em pessoas acima dos 

50 anos. O problema normalmente se apresenta como 

deformações progressivas, pela alteração da 

cartilagem, como nódulos nos dedos de mãos e 

formação de osteófitos (os famosos ‘bicos de 

papagaio’), em especial na coluna vertebral. “A 

ocorrência de dor nesses pacientes é variável, e as 

alterações radiológicas podem ser apenas um ‘achado’ 

– ou seja, descobri-las ao fazer um RX por outro 

motivo qualquer” (http://www.artritereumatoide.blog.br). 

Pode ser tratada com antiinflamatórios não hormonais 

como diclofenaco, peroxicam e cetoprofeno que 

atuam na inibição na produção de _____________.  

Escolha a alternativa que completa corretamente as 

duas lacunas da questão acima: 

(A) Artrite / Bradicininas 

(B) Anquilose / Tromboxanos 

(C) Artrose / Prostaglandinas 

(D) Artrogripose / Leucotrienos 

 

12) No que se refere a traumatologia, as lesões de 

tecidos moles são bem frequentes, dentre elas 

podemos citar as lesões osteomusculares, em que o 

tratamento inicial deve ser controlar o processo 

inflamatório, pois, limita a movimentação, diminuindo 

a força muscular e desencadeando atrofia muscular. 

Os testes para diagnóstico são determinantes para a 

abordagem terapêutica. Os testes de Neer, Apley e 

Gaeslen são usados, respectivamente, para avaliar: 

(A) Sindrome do impacto, lesão da coluna e tendinite 

biciptal. 

(B) Impacto do manguito rotador, ruptura de menisco 

do joelho e patologia sacro ilíaca. 

(C) Sindrome do supraespinhoso, artrose do joelho e 

lesão cervical. 

(D) Ruptura glenoidal, lesão ligamentar e degeneração 

toracolombar. 

 

13) De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a reabilitação cardiovascular é o somatório 

das atividades desenvolvidas para garantir aos 

pacientes as melhores condições físicas, com 

repercussão direta na melhora da qualidade de vida 

dos indivíduos. As artérias que “levam” sangue 

oxigenado para o miocárdio são ramos da artéria 

___________ e o volume de sangue que chega ao 

ventrículos representa o _________________. 

Completa corretamente as lacunas: 

(A) Cava – Volume diastólico final. 

(B) Aorta – Volume sistólico final. 

(C) Aorta – Volume diastólico final. 

(D) Cava – Volume sistólico final. 

 

14) “Preconiza a inibição prévia dos reflexos 

primitivos, padrões patológicos e facilitação dos 

padrões normais, por meio de “pontos chaves” de 

controle proximais, ou seja, pescoço, coluna, cinturas 

escapular e pélvica. O método procura evitar a fixação 

em padrões anormais. São experiências sensoriais que 

constituem o estímulo para o desenvolvimento 

cerebral”. A descrição corresponde ao método: 

(A) KABAT 

(B) ROOD 

(C) BOBATH 

(D) PHELPS 

 

15) O quadro mostrado abaixo, revela um distúrbio 

homeostático possível de ser identificado por 

parâmetros gasométricos arteriais.  

 

Através de sua análise o diagnóstico seria: 

(A) Alcalose respiratória aguda. 

(B) Acidose respiratória aguda. 

(C) Alcalose metabólica aguda. 



Prefeitura Municipal de Avelinópolis/GO.   Cargo: Fisioterapeuta.  4 
 

(D) Acidose metabólica aguda. 

 

16) Análise as proposições: 

I - Paciente com isquemia do hemisfério cerebral 

direito. 

II – Neurotransmissor responsável pela despolarização 

do músculo estriado esquelético. 

III- Substância que impede o colabamento dos 

alvéolos. 

As palavras que, respectivamente, se relacionam ás 

afirmações I, II e III são encontradas na opção: 

(A) Hemiplegia Ipsilateral/Acetilcolina/Surfactante. 

(B) Hemiplegia Ipsilateral/Noradrenalina/Inusitol. 

(C) Hemiplegia contralateral/Adrenalina/ Surfactante. 

(D) Hemiplegia contralateral/Adrenalina/Fosfatidil. 

 

17) Identifique uma conduta fisioterapêutica que 

melhor corresponde ao período pós-protetização em 

relação a pré-protetização: 

(A) Descarga de peso e treino de coordenação. 

(B) Enfaixamento em “8” do coto. 

(C) Mobilização passiva e ativa de tornozelo, do 

membro contralateral à amputação. 

(D) Mobilização passiva e ativa de tornozelo, do 

membro contralateral à amputação. 

 

18) “A propriocepção é muito importante para manter 

o equilíbrio corporal, juntamente com o sistema 

vestibular localizado no interior do ouvido e o sistema 

visual, que também são fundamentais para ficar de pé, 

sem desequilibrar. A informação proprioceptiva 

protege a articulação contra lesões causadas pelo 

movimento que excede a amplitude de movimento 

fisiológica e normal, e ajuda a determinar o 

apropriado equilíbrio entre forças sinergistas e 

antagônicas”. (http://www.facafisioterapia.net). A 

alternativa que mostra corretamente um exercício 

proprioceptivo e o principal receptor proprioceptivo 

localizado na junção miotendínea seriado a fibras 

musculares é: 

(A) Deitado, elevar os membros inferiores / 

Corpúsculos de Ruffini. 

(B) Watsuterapia / Corpúsculo de Paccini. 

(C) Pular na cama elástica, elevando os joelhos 

alternadamente / Orgãos tendinosos de Golgi. 

(D) Agachamento com um pé apoiado / Corpúsculos 

de Markel. 

 

19) Todas as opções se referem a objetivos do 

tratamento fisioterapêutico na fase aguda do acidente 

vascular cerebral, exceto: 

(A) Mudança de decúbito, regulares e freqüentes. 

(B) Propriocepção e melhora do equilíbrio estático e 

dinâmico. 

(C) Mudança de decúbito, regulares e freqüentes. 

(D) Prevenir a retenção e acúmulo de secreções, 

atelectasia e broncopneumonia. 

 

20) A atelectasia ou colapso pulmonar é uma 

complicação respiratória decorrente da obstrução do 

fluxo aéreo por comprometimento alveolar. Dessa 

forma há comprometimento do espaço morto 

anatômico e a fisioterapia pode contribuir para 

melhora a ventilação/perfusão com técnicas de 

reexpansão pulmonar. Uma estrutura do espaço morto 

anatômico e um exemplo dessa técnica seriam: 

(A) Alvéolos – Estímulo da tosse. 

(B) Alvéolos – Vibração torácica. 

(C) Brônquios – Drenagem postural. 

(D) Brônquios – EPAP. 

 

21) De acordo com o Estatuto do Servidor Público de 

Avelinópolis, no estágio probatório são apurados os 

seguintes requisitos: 

(A) Idoneidade moral, disciplina, produtividade, 

responsabilidade, assiduidade e pontualidade. 

(B) Aptidão, eficiência, disciplina e responsabilidade. 

(C) Eficiência, idoneidade moral, disciplina, aptidão, 

assiduidade e pontualidade. 
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(D) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 

 

22) Promoção: é a elevação de um Servidor de uma 

classe para outra dentro de uma mesma carreira.  O 

Estatuto do Servidor de Avelinópolis,  determina que 

as promoções devem ocorrer por merecimento e por 

antiguidade alternadamente,  da seguinte forma: 

(A) Em cada classe da mesma carreira profissional, a 

primeira promoção deverá obedecer o princípio do 

merecimento e a segunda da antiguidade. 

(B) Em cada classe da mesma carreira profissional, a 

primeira promoção deverá obedecer o princípio da 

antiguidade e a segunda do merecimento. 

(C) Em cada classe da mesma carreira profissional, a 

primeira promoção deverá obedecer sempre o 

principio da antiguidade. 

(D) Em cada classe da mesma carreira profissional,  a 

escolha do  critério da primeira promoção deve ser  

estabelecida  pelo Secretário de Administração, que 

definirá se a promoção será por merecimento ou 

antiguidade. 

 

23) Prevê a Lei Orgânica que o município dentro da 

sua competência regulará o serviço social, 

favorecendo e coordenando as iniciativas particulares 

que visam este objetivo. Sobre o assunto assinale a 

única alternativa falsa: 

(A) Caberá ao município promover e executar as 

obras que, por sua natureza e extensão, não possam 

ser atendidas pelas instituições de caráter privado. 

(B) O plano de assistência social do município, nos 

termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a 

correção dos desequilíbrios do sistema social e a 

recuperação dos elementos desajustados, visando a 

um desenvolvimento social harmônico, conforme 

previsto no artigo 203 da Constituição Federal. 

(C) Compete ao município suplementar, se for o caso 

os planos de previdência social, estabelecido na lei 

federal.   

(D) Caberá as instituições privadas promover e 

executar as obras que, por sua natureza e extensão, 

não possam ser atendidas pelo município. 

 

24)  Segundo a Lei Orgânica, sempre que possível, o 

município promoverá formação de consciência 

sanitária individual nas primeiras idades, através de: 

(A) Ensino primário. 

(B) Campanha publicitária direcionada as crianças. 

(C) Equipe de profissionais da saúde. 

(D) Orientação aos pais e responsáveis.  

 

25) De acordo com a Lei Orgânica,  a inspeção 

médica, nos estabelecimentos de ensino municipal 

terá caráter obrigatório. Constituirá exigência 

indispensável à apresentação, no ato da matricula, 

atestado de vacina contra: 

(A) Moléstias infecto-contagiosas 

(B) Febre amarela 

(C) HPV 

(D) BCG 

 

26) Em relação ao pincel de formatação do Microsoft 

Word 2010 é correto afirmar: 

(A) Copia a formatação de um local e aplica em outro 

local. 

(B) Realiza a cor de realce no texto selecionado e 

formata as tabelas em questão. 

(C) Recorta o realce de cor e aplica em outro local 

preservando a formatação de origem. 

(D) É utilizado somente na formatação de tabelas sem 

a necessidade de copiar para outro local. 

 

27) No Microsoft Word existem vários recursos que 

melhoram a qualidade do texto para a leitura após 

impressão. O recurso Alterar Estilos representado com 

ícone na AA, realiza quais funções abaixo: 

(A) Altera conjuntos de estilos, cores, fontes e 

espaçamentos de parágrafos, usado no documento. 
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(B) Realiza a função de organizar a janela, dividir 

tabelas e formatação da régua. 

(C) Altera conjuntos específicos de cores e fontes, 

preservando o texto original sem a opção de realizar a 

estrutura de tópicos. 

(D) Permite o usuário modificar a formatação do texto 

trabalhando no layout da web através do painel de 

navegação em alternância com várias janelas já 

formatadas. 

 

28) No navegador Google Chrome existe uma opção 

de abrir uma janela utilizando o recurso Nova Janela 

Anônima. Ao utilizar este recurso é correto afirmar: 

(A) O Chrome não salvará as seguintes informações: 

seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e 

informações fornecidas em formulários. 

(B) Este recurso é liberado somente com a versão 

paga do Google Chrome Pro. 

(C) O Chrome salvará apenas seguintes informações: 

seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e 

informações fornecidas em formulários. 

(D) Este recurso é utilizado para minimizar o impacto 

na rede interna deixando o navegador mais rápido e 

livre de ameaças de vírus. 

 

29) Ao pressionar no teclado a tecla F1 com a janela 

do Google Chrome ativa o que ocorre: 

(A) Abre uma janela de Ajuda do Google Chrome. 

(B) Acessa as configurações avançadas do navegador. 

(C) Realização a função master da barra de tarefa. 

(D) Exibe a página em tela cheia. 

 

30) A função PGTO no excel é caracterizado por qual 

ação: 

(A) Retorna o valor máximo de um conjunto de 

argumentos, realizando a o pagamento da taxa de 

juros. 

(B) Calcula o pagamento de um empréstimo com base 

em pagamentos e em uma taxa de juros constantes. 

(C) Calcula o número de células em um intervalo que 

contém número de um pagamento específico. 

(D) Retorna os juros cumulativos pagos entre dois 

períodos. 

 

 

 

 


