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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Em queimaduras, as malhas compressivas devem ser 

confeccionadas sob medida, o material utilizado normalmente é 

______ de nylon e _____ de látex, capazes de proporcionar 

uma compressão superior a capilar, de 

aproximadamente______. 

 

A alternativa que preenche respectivamente as lacunas é: 

 

A. 57%, 43% e 55mmHg. 

B. 77%, 23% e 15mmHg. 

C. 47%, 53% e 25mmHg. 

D. 67%, 33% e 25mmHg. 

E. 87%, 13% e 35mmHg. 

 

17 – Caracterizam pés multiaxiais, EXCETO: 

 

A. Múltiplos eixos 

B. Pé Greissinger (Otto Bock) 

C. Movimentos nos planos: frontal, sagital, transversal. 

D. Vantagem: acomodar-se em terrenos irregulares e 

diminuição de peso da prótese. 

E. Contra-indicações: amputações parciais de pé, Syme. 

 

18 – A imagem e descrição abaixo é de: 

 

 
A. Teste de hawkin-kennedy 

B. Teste de Patrick 

C. Teste de Ortolani 

D. Teste de Gabber 

E. Teste de Patte 

 

19 – Refere-se à crise de asma moderada, EXCETO: 

 

A. Estado mental 

B. Dispineia moderada 

C. Fala monossilábico e dificuldade de comer. 

D. Musculatura acessória com retração subcostal ou de 

fúrcula grave. 

E. Sibilos localizado/difuso 

 

20 – São sinais e sintomas de lesões específicas na região 

cervical, com lesão de aérea e digestiva superior, EXCETO: 

 

A. Estridor 

B. Enfisema subcutâneo 

C. Disfagia 

D. Epistaxe 

E. Síndrome de Horner 

 

21 – São fatores maiores de risco da osteoporose em adulto, 

EXCETO: 

 

A. Sexo feminino 

B. História familiar de osteoporose 

C. Fratura prévia (em qualquer idade) 

D. Hipogonadismo primário ou secundário em homens 

E. Menopausa precoce (antes dos 40 anos) 

 

22 – Quanto à capsulite adesiva é INCORRETO afirmar: 

 

A. É a perda da magnitude ativa e passiva do ombro. 

B. A prevenção visa evitar imobilização prolongada, 

sempre preconizando mobilização precoce. 

C. Fisioterapia é realizada para ganho de mobilidade e 

alívio da dor. 

D. O bloqueio anestésico do nervo supraescapular tem 

função de analgesia, que facilita a mobilização durante 

a fisioterapia. 

E. Devem-se realizar manipulação cirúrgica que obedece 

à sequência AFER (Abdução/Adução, Flexão, 

Extensão, Rotação externa/interna) e artroscopia para 

liberação da articulação indicada nos casos em que 

não há melhora após os tratamentos prévios. 

 

23 – Caracterizam o quadro clínico das lesões meniscais, 

EXCETO: 

 

A. Derrame articular 

B. Bloqueios esporádicos 

C. Piora da dor com movimento de agachamento 

D. Dor à palpação da interlinha articular 

E. Testes meniscais positivos (Lachman, Pivot-shift, 

Brunner) 

 

24 – Na classificação da osteogênese de Sillence, refere-se à 

classificação IV, EXCETO: 

 

A. Fragilidade óssea moderada 

B. Esclera normal 

C. Autossomica recessiva 

D. Cifoescoliose 

E. Baixa estatura 

 

25 – Lesão extrapiramidal que apresenta movimentos sem 

propósito que aumentam com excitação e medo. 

 

O texto descreve que tipo de paralisia cerebral? 

 

A. Espástico 

B. Atetoide 

C. Atáxico 

D. Misto 

E. Hipotônico 

 

26 – Na eletroterapia com corrente direta (CD), caracteriza o 

ânodo, EXCETO: 

 

A. Reação ácida 

B. Formação de HCl 

C. Hiperpolarização 
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D. Vasodilatação  

E. Sedante 

 

27 – Pede-se ao paciente que deve estar sentado para executar 

uma flexão do antebraço contra resistência oposta pelo 

examinador que bruscamente a relaxa. Teste positivo se o 

antebraço não frear o movimento. 

 

Esta é a descrição: 

 

A. Prova de Stewart – Holmes 

B. Sinal de Romberg  

C. Prova de índex 

D. Prova dos movimentos alternados 

E. Manobra de Mingazzini 

 

28 – Quanto à Estimulação elétrica neuromuscular é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é um 

recurso que deve ser utilizado em pacientes críticos 

incapazes de realizar contração muscular voluntária.  

B. Em pacientes incapazes de realizar contração muscular 

voluntária como nos pacientes críticos em fase 

crônica, a estimulação elétrica neuromuscular 

(EENM) é um recurso frequentemente utilizado por 

fisioterapeutas para melhorar a função muscular 

através da estimulação de alta voltagem de nervos 

motores periféricos, proporcionando contração mus-

cular passiva e aumento da capacidade muscular 

oxidativa. 

C. Esta técnica tem sido consistentemente associada com 

aumento de massa, força e endurance muscular em 

diversas situações clínicas que apresentam fraqueza 

muscular por desuso e inervação muscular anormal. 

D. Quando combinada com o programa de exercícios 

físicos, melhora significativamente a força muscular 

comparada com o uso do programa de exercícios 

isoladamente. 

E. Em pacientes críticos em condições crônicas a 

exemplo dos portadores de insuficiência cardíaca 

congestiva e insuficiência respiratória crônica, em 

particular os portadores de DPOC, a EENM tem sido 

utilizada de forma segura e efetiva, melhorando a 

força muscular periférica, o status funcional e a 

qualidade de vida. 

 

29 – É uma contraindicação da termoterapia por adição: 

 

A. Doença de pele 

B. Espasmos musculares 

C. Neoplasias 

D. Cardiopatas descompensados (hipertensão, 

marcapasso) 

E. Infecções 

 

30 – São objetivos a ADMP, EXCETO: 

 

A. Manter a mobilidade articular e do tecido muscular. 

B. Minimizar os efeitos da formação de contraturas. 

C. Auxiliar a circulação vascular. 

D. Favorecem o movimento sinovial para a nutrição da 

cartilagem. 

E. Ensinar o movimento passivo. 

 

31 – São objetivos do Estiramento Repetido no início da 

Amplitude, EXCETO:  

 

A. Facilitar a iniciativa motora 

B. Aumentar amplitude de movimento 

C. Aumentar força muscular 

D. Diminuir a dor  

E. Guiar o movimento na direção desejada 

 

32 – A Massoterapia está indicada em diversas patologias, com 

intuito de, EXCETO: 

 

A. Obter relaxamento 

B. Analgesia 

C. Diminuição da pressão arterial durante picos de 

pressão 

D. Aumento do aporte sanguíneo local 

E. Redução do edema 

 

33 – Qual a concentração de O2 inicial a ser utilizada em 

recém-nascidos termo não vigoroso que necessita de ventilação 

com pressão positiva? 

 

A. 8% 

B. 12% 

C. 21% 

D. 34% 

E. 45% 

 

34 – Das drogas usadas em fonoforese e sua indicação é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Dexametasona – inflamação 

B. Hidrocortisona – inflamação 

C. Iodo – capsulite adesiva 

D. Sulfato de magnésio – espasmo muscular 

E. Óxido de zinco – dor (crônica ou aguda) e inflamação. 

 

35 – Caracterizam a Síndrome de Guillain-Barré, EXCETO: 

 

A. Instalação da paralisia – desde horas até 10 dias. 

B. Febre ao início não é frequente. 

C. Sinal de Babinsky presente. 

D. Velocidade de condução nervosa com redução da 

velocidade de condução motora e sensitiva. 

E. Disfunção vesical às vezes transitória. 

 

36 – São efeitos fisiológicos da hipertermoterapia superficial, 

EXCETO: 

 

A. Expansão dos tecidos. 

B. Promove a extensibilidade do colágeno. 

C. Aumento do metabolismo – Lei de Van’T Hoff. 

D. Aumento da atividade do fuso muscular. 

E. Aumento da atividade das glândulas sudoríparas. 
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37 – São indicações da criocinética, EXCETO: 

 

A. Síndrome ombro-mão 

B. Coto de amputados 

C. Edemas de origem cardíaca, renal ou hepática 

D. Artrite reumatóide 

E. Prevenção de lesões degenerativas 

 

38 – No uso do Laser em Traumato-ortopedia para 

Lombocialtalgia (em nível lombar e ao longo do trajeto nervoso 

nos pontos dolorosos) utiliza-se como Dose: 

 

A. 2 a 3 J/cm2 

B. 3 a 4 J/cm2 

C. 4-5 J/cm2 

D. 4 - 8 J/cm2 

E. 4 - 6 J/cm2 

 

39 – São objetivos da Fisioterapia Cardiovascular, EXCETO: 

 

A. Aumentar a capacidade aeróbica levando à maior 

capacidade de realizar trabalho. 

B. Aumentar a eficiência dos músculos esqueléticos 

durante o exercício, devido a diminuição do número 

de mitocôndrias. 

C. Reduzir o consumo de oxigênio pelo miocárdio 

(MVO2). 

D. Menor elevação da frequência cardíaca (FC) e da 

pressão arterial (PA) em exercícios submáximos. 

E. Aumentar o limiar do aparecimento de angina e menor 

depressão do segmento ST no eletrocardiograma 

(ECG) durante o trabalho submáximo. 

 

40 – O exercício aeróbico praticado por gestantes tem diversas 

repercussões benéficas sobre o organismo. Sobre estas é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Fluxo sanguíneo: O exercício aeróbico provoca uma 

redistribuição no fluxo sanguíneo, que é diminuído 

nos órgãos internos e possivelmente no útero e 

aumenta nos músculos que estão em trabalho. 

B. Frequência respiratória: A respiração materna parece 

adaptar-se ao exercício leve, e aumenta 

proporcionalmente com o exercício moderado e 

intenso quando comparada com o estado não 

gestacional.  

C. Nível do hematócrito: Seu nível durante a gestação é 

reduzido, mas aumenta 10% nos primeiros cinco 

minutos de exercício vigoroso; isso continua por 4 

semanas pós-parto. Como resultado a reserva cardíaca 

diminuída durante o exercício. 

D. Necessidades energéticas: A hiperglicemia ocorre 

mais prontamente durante a gestação, desse modo é 

importante a ingestão adequada de carboidratos pela 

mulher grávida que se exercita. 

 

E. Contrações uterinas: Os níveis de norepinefrina e 

epinefrina aumentam com o exercício. A norepinefrina 

aumenta força e frequência das contrações uterinas. 

Isso pode ser um problema para a mulher com risco de 

desenvolver parto prematuro. 

 


