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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede?
                                                                                                     Ronaldo Lemos*

1. Quer ter uma experiência completamente diferente da internet? Basta instalar no seu navegador o plug-in 
chamado Demetricator. Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos 
mas também outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se “engajaram” com uma 
publicação.   

2.  A experiência é atordoante. Vivenciei-a. Estamos tão acostumados a enxergar os números das reações que vêm 
com cada publicação. Após enxergar um post sem esses números, somos obrigados a ver o conteúdo por si 
só, nu e cru, sem adornos, e a pensar qual o valor que aquilo tem por si.

3. Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet. O estado 
geral da rede hoje é de inflamação generalizada. Por causa desses números (likes, compartilhamentos, 
retuítes), as redes sociais se tornaram um concurso de histeria. Ganha quem é mais histriônico, chocante 
ou apelativo.

4. Um caminho é repensar a arquitetura das redes sociais. É preciso criar mecanismos mais sofisticados de 
indexar a importância do que é publicado por meio delas. Hoje, o mecanismo é simples: quanto mais radical 
um post, mais engajamento ele gera, o que, por sua vez, leva a mais distribuição e ainda mais engajamento. 
Essa dinâmica não precisa ser assim. Esse desenho premia o extremismo. É possível sim um desenho que 
premie racionalidade e moderação. 

5. Criar uma métrica assim permitiria que os usuários organizassem sua experiência na rede. Quem 
quisesse ver histeria ficaria livre para isso. Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação, em vez de 
radicalização inflamatória, selecionaria essa outra opção, que hoje não existe. 

6. Em outras palavras, criar outros critérios de organização da informação e deixar que os usuários decidam 
como querem ver suas timelines é um caminho promissor: traz mais racionalidade à internet.

* Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

Folha de S. Paulo. Mercado, p. A 20, 8 abr. 2019. Adaptado.

 01)  É correto afirmar que, considerando-se especificamente o comportamento do frequentador das redes sociais, 
a atitude que melhor responde à indagação proposta no título do texto remete à ideia de que este usuário 
deve, fundamentalmente, 

a) publicar um post indicando quais as suas preferências de compartilhamento.
b) dissimular, no seu navegador, a instalação do plug-in chamado Demetricator.
c) reorganizar sua experiência nas redes e decidir como deseja ver suas timelines.
d) selecionar no dia a dia os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes de interesse próprio.

02)  É correto afirmar que uma estratégia argumentativa utilizada pelo autor é 

a) apoiar-se apenas em posicionamentos de estudiosos que são similares aos seus.
b) basear-se em fatos históricos passados para responder à pergunta retórica do título do texto. 
c) apresentar, com total imparcialidade, pontos de vista diversos sobre a arquitetura das redes sociais.
d) utilizar a primeira pessoa verbal para se aproximar do leitor e obter adesão para o que busca defender.

03)  Na frase “Ganha quem é mais histriônico, chocante ou apelativo.”, é correto afirmar que a palavra sublinhada, 
conforme é popularmente conhecida, pode ser substituída, sem alteração do sentido, por

a) híspido.
b) historial.
c) histérico.     
d) historiento.



EAOAp 2021 - Fisioterapia (FIS) - Versão A 

4

04)  Observe a figura a seguir.

                   Disponível em: <https://www.temapesquisa.com/single-post/2016/08/03/Brasil-cultiva-discurso-de-%C3%B3dio-nas-redes-
sociais-mostra-pesquisa>. Acesso em: 08 fev. 2020. Adaptado.

Em Como premiar a moderação na rede?, o autor aborda a necessidade de se “repensar a arquitetura das 
redes sociais” quanto às postagens e aponta alguns aspectos negativos que as envolvem.

As palavras transcritas do texto que referendam a ausência de moderação na rede e, de certo modo, dialogam 
com a imagem apresentada são, exceto

a) “histeria”.
b) “extremismo”.
c) “radicalização”.
d) “racionalidade”.

05)  “No processo de leitura e contrução de sentido dos textos, levamos em conta que a escrita/fala baseiam-se em 
formas-padrão e relativamente estáveis de estruturação. [...] Os gêneros textuais – práticas sociocomunicativas 
– são constituídos de um determinado modo, com uma certa função, em dadas esferas de atuação humana, 
o que nos possibilita (re)conhecê-los e produzi-los, sempre que necessário.”

KOCH, Ingedore V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2012, p. 101-102.

A partir desse conceito, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede? pertence ao gênero _______________. Caracteriza-se por ser um 
texto _______________ em que o autor defende um ponto de vista sobre uma questão polêmica, muitas 
vezes debatida em sociedade, como é o caso das redes sociais e suas nuances. O contexto de circulação 
desse tipo texto é, geralmente, o meio _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a) relato pessoal / injuntivo / publicitário.
b) relato pessoal / descritivo / acadêmico.
c) artigo de opinião / expositivo / científico.
d) artigo de opinião / argumentativo / jornalístico.

06)  A denotação e a conotação dizem respeito às variações de significado que ocorrem no signo linguístico – 
elemento que representa o significado e o significante. Nem sempre os vocábulos contêm apenas um 
significado (denotação), podendo apresentar uma variedade deles de acordo com o contexto em que são 
empregados (conotação).

A esse respeito, é correto afirmar que a frase na qual há palavras empregadas no sentido conotativo é

a) “... selecionaria essa outra opção, que hoje não existe.”
b) “Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação ...”
c) “O estado geral da rede hoje é de inflamação generalizada.”
d) “... deixar que os usuários decidam como querem ver suas timelines.”
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07)  Para produzir o texto Como premiar a moderação na rede? o autor utiliza elementos coesivos que promovem 
a sua manutenção temática.

A partir dessa perspectiva, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os elementos 
coesivos.

(  ) No fragmento “... somos obrigados a ver o conteúdo por si só, nu e cru, sem adornos...”, identifica-se a 
presença da coesão por elipse do sujeito.

(  ) Na passagem “Após enxergar um post sem esses números...”, o conector destacado, considerando-se 
sua semântica corretamente analisada, exprime uma noção de tempo.

(  ) Na frase “... quanto mais radical um post, mais engajamento ele gera...”, a palavra em destaque reforça 
a ideia de congruência e de moderação que perpassa as postagens.

(  ) Em “Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos mas também 
outras métricas...”, o conector sublinhado inicia uma oração que exprime ideia de contraste.

A sequência correta é

a)  (V); (V); (F); (F).
b)  (F); (V); (F); (V).
c)  (F); (F); (V); (V).
d)  (V); (F); (V); (F).

08)  Leia os textos a seguir.
Texto I

“Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet.” (3º §)

Texto II

Disponível em: <https://www.diariocachoeirinha.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2043675-charges-e-cartuns-ganham-mais-
espaco-com-internet-e-redes-sociais.html>. Acesso em: 08 fev. 2020.

A crase representa um dos metaplasmos por supressão de fonemas a que as palavras estão sujeitas à 
medida que uma língua evolui. 

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Entendendo-se que a crase se caracteriza pela fusão de duas vogais idênticas, está correto o seu 
emprego em “... acesso à internet.” (Texto I), pois indica-se adequadamente a contração da preposição 
“a”, exigida pela regência da palavra “acesso”, com o artigo feminino “a”, que acompanha o substantivo 
feminino “internet”.
                                                                 ASSIM,

II. o sinal indicativo de crase também deveria ser usado em “inventei a internet” (Texto II) e, por esse 
motivo, a sua ausência caracteriza um erro quanto ao seu emprego na referida frase, já que “inventar” 
é um verbo transitivo indireto, regido de preposição “a”, e o artigo “a” determina o substantivo feminino 
“internet”; logo, o certo é grafar: “inventei à internet”.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)  a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
b)  a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
c)  as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d)  as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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09)  “Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma 
relação entre ambos.”

                       CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2010, p. 268.

Com base nesse conceito, avalie as frases em que o termo “a” em destaque foi empregado como preposição.

I. “A experiência é atordoante. Vivenciei-a.”
II. “... o que, por sua vez, leva a mais distribuição...”
III. “Estamos tão acostumados a enxergar os números...”
IV. “... sofisticados de indexar a importância do que é publicado...”

Está correto apenas o que se indica em

a)  I e III.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  II e IV.

10)  Avalie o que se afirma sobre o objetivo da utilização das aspas em “engajaram”, considerando-se o seu 
contexto de uso na frase “... outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se ‘engajaram’ 
com uma publicação.” (1º §).

I. Isolar um vocábulo de caráter explicativo. 
II. Indicar hesitação ou interrupção do pensamento.
III. Salientar, em si, um termo típico do jargão midiático.
IV. Revelar o uso dessa palavra fora da acepção original.

Está correto apenas o que se informa em

a)  I e II.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  III e IV.

Instruções: As questões de 11 a 22 se referem ao texto a seguir.

O pai do herói autista

1. O canadense David Shore é o criador da série The Good Doctor, cujo personagem é Shaun Murphy, 
um médico dividido entre seus tormentos pessoais e a capacidade extraordinária de salvar vidas. Com o 
excelente Freddie Highmore na pele de um jovem cirurgião autista, a série, constituída de vários episódios, 
caiu nas graças dos brasileiros. Em parte da entrevista transcrita a seguir, Shore fala sobre os desafios para 
fazer de um autista um personagem tão pop.

2. Um diferencial de The Good Doctor é dar ao espectador a sensação de ver o mundo como um autista. 
Por que essa preocupação com as filigranas sensoriais? Não queria que as pessoas simplesmente 
vissem um autista na tela, mas que pudessem se identificar com ele e se colocassem no lugar de Shaun para 
poderem entendê-lo e amá-lo. Shaun não é perfeito, mas é o nosso herói, e ele tenta superar seus desafios 
com destemor. Queria que o público embarcasse nessa jornada de superação.

3. Como as pessoas com autismo e seus familiares têm reagido à série? Criaram-se expectativas. 
Foi muito gratificante. Havia nervosismos por parte da comunidade autista antes de a série ir ao ar, mas 
as respostas foram emocionantes e acolhedoras. Infelizmente existe muita conversa sobre diversidade na 
televisão, mas a realidade dos autistas nunca tinha sido abordada o suficiente. Eu sabia do risco de não 
agradar a todos, mas me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.

4. Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas 
de profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim. 
Alimentei-me de muitas leituras e informações sobre isso. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, 
julgamentos injustos e prematuros. Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o 
tempo todo. Mas é um processo mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo 
nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim. Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a 
viver bem a vida.

Veja. 18 set. 2019, edição nº 2652, p. 110-101. Adaptado.
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11)   Na entrevista, David Shore esclarece que, embora tenha abordado um assunto polêmico e pouco explorado na 
TV, ao escolher discutir o tema, uma de suas intenções era a de que o espectador observasse o personagem 
central sob outra perspectiva.

Nesse sentido, é correto afirmar que, na concepção do cineasta, o autista deverá ser visto na série, 
fundamentalmente, como um

a)  doente mental que, como muitos, enfrenta barreiras no seu entorno.
b)  indivíduo que vive um processo de exclusão cultural, familiar e social.
c)  ser humano que busca superar situações-limite com intrepidez peculiar.
d)  sujeito que demonstra autoconfiança, ainda que distanciado das pessoas. 

12)  A frase que não apresenta uma opinião de David Shore sobre a série The Good Doctor e seu personagem  
       principal, no contexto em que aparece, é

a)  “... muito gratificante.” (3º §)
b)  “... mas me sinto bem...” (3º §)
c)  “... atitude tão saudável ...” (4º §)
d)  “... não ficar para baixo nunca...” (4º §)

13)  No trecho “... Shore fala sobre os desafios para fazer de um autista um personagem tão pop”, é correto afirmar    
       que a palavra em destaque, no contexto em que foi empregada, assume especialmente o sentido de

a)  popular.
b)  singular.
c)  exemplar.
d)  particular.

14)  O texto O pai do herói autista apresenta partes de uma entrevista feita com o canadense David Shore, 
criador de The Good Doctor, uma série televisiva atual.

Considerando-se a entrevista como um gênero textual que circula, geralmente, na esfera jornalística, 
preencha as lacunas a seguir.

A entrevista é um texto _______________ cujo objetivo primordial é o de transmitir ao leitor _______________ 
e informações de uma pessoa conhecedora do assunto abordado. Nas perguntas feitas, o entrevistador 
apresenta a ideia essencial que _______________ o pensamento do entrevistado. É feita oralmente e depois 
transcrita para publicação, quando se suprimem as marcas de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  expositivo / opiniões / sintetiza / oralidade.
b)  injuntivo / acontecimentos / aborda / oralidade.
c)  injuntivo / argumentos / resume / informalidade.
d)  expositivo / instruções / descreve / informalidade.

15)  De acordo com a norma-padrão, é correto afirmar que a frase que contém desvio em termos de regência verbal é

a)  “Eu sabia do risco de não agradar a todos...”
b)  “Por isso as pessoas devem assistir a série...”
c)  “... ele tenta superar seus desafios com destemor...”
d)  “Havia nervosismos por parte da comunidade autista...”

16) Segundo a norma-padrão da língua e atendendo às regras de regência nominal, é correto afirmar que a 
preposição que substitui aquela em destaque na frase “... a série, constituída de vários episódios, caiu nas 
graças dos brasileiros.”, com o mesmo sentido, é

a)  em.
b)  por.
c)  com.
d)  entre.
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17)  “Conforme sua posição junto ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ser proclíticos (antepostos ao 
verbo), mesoclíticos (intercalados no verbo) e enclíticos (pospostos ao verbo).”

                               CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2010, p. 538.

A esse respeito, leia os textos a seguir. 
Texto I

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/780319072916753735/?lp=true >. Acesso em: 10 fev. 2020.

Texto II

                                                        “... para entendê-lo e amá-lo.” (2º §)

Preencha corretamente as lacunas.

De acordo com a norma-padrão, nos dois textos é _______________ a colocação do pronome oblíquo 
enclítico quando ocorre, na oração, a presença do infinitivo_______________ regido da _______________ 
“para”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  obrigatória / pessoal / conjunção
b)  indiferente / pessoal / preposição
c)  obrigatória / impessoal / conjunção
d)  indiferente / impessoal / preposição

18)  As vozes verbais são um tipo de relação estabelecida entre o sujeito gramatical e o verbo de uma oração. 
Por meio delas é possível identificar quem pratica e quem recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, quem 
é o agente ou o paciente. 

A esse respeito, leia o verbete de dicionário a seguir.

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/estupidamente/>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Em qual frase transcrita do texto O pai do herói autista registra-se a mesma voz verbal identificada na 
oração do verbete “... machucou-se estupidamente.”?

a)  “Criaram-se expectativas.” (3º §)
b)  “Ele tenta superar seus desafios.” (2º §)
c)  “Alimentei-me de muitas leituras.” (4º §)
d)  “A série foi bem aceita pelos brasileiros”. (1º §)
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19)  É correto afirmar que no período “Não queria que as pessoas simplesmente vissem um autista na tela...”, a 
oração em destaque exerce a mesma função sintática que a oração grifada em

a)  A expectativa é de que a série caia nas graças do espectador e inaugure um novo conceito na TV. 
b)  Fui investigar, pois estava convencido de que The Good Doctor me instigaria do princípio ao fim. 
c)  Não é segredo que os episódios provocarão reações inusitadas no público, inclusive no da área médica. 
d)  O cineasta criador da famosa série antes pesquisou se todos aceitariam um autista como personagem.

20)  Leia as passagens transcritas do texto, nas quais David Shore se expressa acerca do protagonista da série.

I. “... me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.” (3º §). 
II. “... o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim.” (4º §). 

Essa visão particular e pessoal dá realce à função da linguagem corretamente identificada como função

a)  fática.
b)  apelativa.
c)  expressiva.
d)  metalinguística.

21)  Sobre a coesão textual, no trecho “Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a viver bem a vida.”, 
é correto afirmar que a locução “tão...que” tem o valor semântico de

a)  ressalva.
b)  adversão.
c)  aditamento.
d) consequência.

22)  Leia o último parágrafo do texto.

“Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas de 
profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim, 
absolutamente. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, julgamentos injustos e prematuros. 
Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o tempo todo. Mas é um processo 
mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais 
inspiradoras para mim.”

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca da grafia e da acentuação das palavras 
presentes no parágrafo.

(  ) Substituir “percalços” por “percalsos” corrige adequadamente a grafia desse vocábulo.
(  ) Emprega-se o “h” medial no termo “semelhantes” por se tratar de uma letra integrante de um dígrafo.
(  ) Colocar o acento circunflexo na sílaba -ÊN de “pacientes” é o mais correto, pois se trata de uma 

palavra paroxítona terminada em “s”.
(  ) Usa-se o acento agudo em “Mas”, que no texto é uma conjunção e um monossílabo, somente se, em 

outro contexto, for empregada como adjetivo.

A sequência correta é

a)  (F); (V); (F); (V).
b)  (V); (F); (F); (V).
c)  (V); (F); (V); (F).
d)  (F); (V); (V); (F).



EAOAp 2021 - Fisioterapia (FIS) - Versão A 

10

Instruções: As questões de 23 a 27 se referem ao texto a seguir.

Com ‘Parasita’, Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente
                                                                                                                                                                     Inácio Araújo*

1. “Parasita” conseguiu, para resumir, o que nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram: 
ser o centro de uma cerimônia destinada, até aqui, a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força 
mercadológica. Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com “Parasita” 
o Oscar 2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.
2. Ao tratar de conflitos do desenvolvimento atrasado e veloz da Coreia do Sul, Bong Joon-ho, o diretor, 
acertou na mosca: falou ao mundo inteiro dos desequilíbrios demenciais do capitalismo contemporâneo.
3. Mas convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul e alaga a casa da família pobre: 
é também dos desequilíbrios climáticos brutais contemporâneos que “Parasita” trata.
4. Toda essa novidade veio num ano em que os indicados estiveram muito acima da média habitual. Pelo 
menos “O Irlandês”, “Coringa”, “História de um Casamento” e “Era Uma Vez em... Hollywood” destacaram-se 
recentemente, para não falar da proeza, mais técnica do que outra coisa, de “1917”.
5. Seja como for, era tido como favorito por muitos desde que levou, também surpreendentemente, o Globo 
de Ouro.

* Articulista da Folha.
Folha de São Paulo. Ilustrada, 11 fev. 2020, p. C1. Adaptado.

23)  No texto, o analista Inácio Araújo faz menção a certas abordagens veiculadas no filme que merecem ser divulgadas. 
A esse respeito, é correto afirmar que algumas delas, presentes no segundo e terceiro parágrafos, envolvem, 
fundamentalmente, uma situação de momento evidenciada por meio de

a)  um paradoxo.
b)  um ceticismo.
c)  uma acessão.
d)  uma denúncia.

24)  Tendo como base a significação contextual de palavras e expressões, preencha corretamente as lacunas do 
texto a seguir.
Na língua portuguesa há porções de frases cujo significado ultrapassa o sentido _______________ das 
suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem, implicando uma leitura 
contextual. São comumente utilizadas na linguagem _______________ e algumas estão muito enraizadas 
na cultura linguística dos falantes. Um exemplo desse tipo de expressão presente no texto Com ‘Parasita’, 
Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente é “_______________”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  literal / informal / “acertar na mosca”.
b)  figurado / informal / “levar o Globo de Ouro”.
c)  literal / formal / “estar acima da média habitual”.
d)  figurado / formal / “ser o centro de uma cerimônia”.

25)  Leia o período transcrito do texto.

“Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com ‘Parasita’ o Oscar 
2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.”

Avalie o que se afirma sobre as orações sublinhadas.

I. Valem-se da construção verbal na voz passiva.
II.  Apresentam tempos e modos verbais distintos.
III. Exemplificam um tipo de oração subordinada adverbial.
IV. São ambas orações principais do período que integram.
V. Vêm introduzidas por conjunção e exprimem uma circunstância. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  II e IV.
b)  III e V.
c)  I, II e V.
d)  I, III e IV.
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26)  Leia o slide a seguir.

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/DiegoPrezia/numerais-30801152>. Acesso em: 10 fev. 2020.

É correto afirmar que a palavra especificamente está grafada entre vírgulas pelo mesmo motivo que esse 
sinal gráfico foi empregado em

a)  “... Bong Joon-ho, o diretor, acertou na mosca...”   
b)  “... nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram...” 
c)  “... a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força mercadológica.” 
d)  “... convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul...”

27) Considerando-se as palavras que compõem o texto, uma informação quanto à divisão e à classificação 
silábica está corretamente indicada em

a)  A – QU – I é uma trissílaba.
b)  HÁ – BI – TUAL é uma trissílaba.
c)  TÉ – C – NI - CA é uma polissílaba.
d)  DE – MEN – CI – AIS é uma polissílaba.

28)  Na Língua Portuguesa, há determinadas palavras que podem apresentar uma multiplicidade de significados, 
de acordo com seu contexto de uso. 

A partir desse conceito, leia o texto a seguir.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/340232946846670464/?lp=true>. Acesso em: 10 fev. 2020.

A esse respeito, é correto afirmar que o conceito apresentado se aplica à palavra “sonho”, não só por 
apresentar sentido ambíguo perceptível no texto da propaganda, como também porque no seu emprego 
identifica-se um fato linguístico denominado

a)  ironia.
b)  sinonímia.
c)  denotação.
d)  polissemia.
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29)  Se a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade, é correto afirmar que o período 
que apresenta uma incoerência é

a)  Faz muito tempo que não vamos à biblioteca, ao cinema e ao museu.
b)  Graças à derrota daquele dia, o time não se classificou para o mundial.
c)  Ele pediu para eu guardar segredo, mas foi difícil para mim ficar calada.
d)  Sabíamos que o resultado nada tinha a ver com o desempenho do grupo.

30) O infinitivo pessoal ora se flexiona, ora não. O verbo indicado nos parênteses deverá flexionar-se de modo a 
estabelecer corretamente a concordância em

a)  Alunos e professores acabaram de (sair) para uma visita a Inhotim.
b)  Costumavam (fazer) planos para nunca desistirem de seus sonhos.
c)  Os cientistas ainda não foram capazes de (erradicar) o vírus corona.
d)  O casal viu se (espalhar) pelos ares as páginas de suas lembranças.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Ao fisioterapeuta cabe o devido reconhecimento de estruturas ósseas, articulares e musculares para 
o desempenho de suas funções. Fundamentos de anatomia humana permeiam a resolução de situações 
clínicas.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre o sistema articular.

(  ) As articulações do tipo trocóidea são aquelas em formato de “dobradiça”, como é o caso do cotovelo.
(  ) As articulações complexas são aquelas sinoviais cuja cavidade articular está parcial ou totalmente 

dividida por um menisco ou por um disco.
(  ) As articulações do corpo humano podem ser classificadas de diferentes formas; a categorização em 

monoaxial, biaxial e triaxial diz respeito à classificação funcional.
(  ) As articulações do tipo esferoide permitem movimentos em mais eixos do que as do tipo elipsóidea, 

assim como ocorre com as do tipo gínglimo em superioridade às do tipo plana.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)  (F); (F); (V); (F).
b)  (F); (V); (V); (V).
c)  (V); (F); (F); (F).
d)  (V); (V); (F); (V).

32)  A anatomia do sistema cardiocirculatório é meticulosamente desenhada para oferecer uma adequada irrigação 
sanguínea aos tecidos, bem como garantir a sua posterior drenagem. 

Sobre esse sistema orgânico, pode-se afirmar que

a)  a circulação sistêmica tem início na câmara ventricular esquerda e é finalizada no retorno venoso ao átrio 
     direito.
b)  a pequena circulação utiliza as artérias pulmonares para regressar ao átrio esquerdo com sangue após 
     a hematose.
c)  os sistemas venoso e linfático possuem funções similares, como no que diz respeito ao direcionamento e 
     ao modo de propulsão de seus fluidos.
d)  o sistema portal-hepático possui uma artéria que se interpõe entre duas redes de capilares sanguíneos, 
     sem passar por um órgão intermediário.

33)  A intervenção fisioterapêutica pode incluir uma variedade de objetivos e de modalidades terapêuticas, sendo 
bastante utilizadas as estratégias voltadas para o ganho de força muscular. 

Acerca da fisiologia neuromuscular, é correto afirmar que

a)  as fibras musculares do tipo II são mais ativadas para a geração de força em atividades de baixa 
      intensidade.
b)  as contrações musculares concêntricas e excêntricas podem produzir seu maior nível de força com 
     movimentos coordenados e lentos.
c)  os músculos possuem um grau de sobreposição ideal de filamentos nos sarcômeros, o que resulta em 

maior geração de força nesse ponto e não pode ser modificado com treinamentos.
d)  a força muscular pode ser aprimorada em virtude do aumento da frequência de disparos das unidades 

motoras, até o desenvolvimento de tetania em que a tensão produzida se estabiliza.

34) Um fisioterapeuta realiza uma avaliação de um paciente em seu consultório. Após todo o processo de 
investigação, classifica seus “achados” por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF). Quatro desses códigos obtidos foram os seguintes: (d4452.3); (s7200.0); 
(b2700.1); e (e355+2).

Sobre essa codificação pela CIF, é correto afirmar que o paciente apresenta

a)  leve perda de função do corpo e de atividade.
b)  leve prejuízo de atividade e grave deficiência em estrutura corporal. 
c)  grave limitação de atividade e barreira ambiental à expressão da funcionalidade.
d)  ausência de deficiência de estrutura corpórea e facilitador do ambiente com influência moderada.
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35)  A família de classificações internacionais da Organização Mundial de Saúde é valiosa na descrição e na 
comparação da saúde das populações de todo o mundo. Nesse quesito, a Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e a Classificação Internacional de Doenças - 10ª Revisão (CID-
10) são cruciais. 

Acerca dessas ferramentas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(  ) Ambas classificações, CIF e CID-10, são instrumentos complementares e multidisciplinares.
(  ) A CIF pode ser utilizada por diferentes áreas e especialidades, mas é direcionada apenas a indivíduos 

com incapacidades ou doenças incapacitantes.
(  ) A CIF, publicada em 2001, modificou um importante paradigma da funcionalidade e da incapacidade, 

deixando estas de serem reconhecidas por tratarem de consequências de doenças.
(  ) Dois indivíduos com a mesma condição de saúde podem ter níveis diferentes de funcionalidade, ao 

passo que dois indivíduos com mesmo nível de funcionalidade não necessariamente terão a mesma 
condição de saúde.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)  (F); (F); (V); (F).
b)  (F); (V); (F); (V).
c)  (V); (V); (F); (F).
d)  (V); (F); (V); (V).

36) A avaliação fisioterapêutica da marcha e do uso de dispositivos auxiliares é de grande relevância, 
essencialmente no caso dos idosos. O profissional deve atentar-se para a medição e o ajuste de bengalas, 
muletas e andadores. 

A referência correta a ser considerada é que o topo da bengala deve estar no nível da/do

a)     crista ilíaca e o cotovelo flexionado a cerca de 20° a 30°, com o dispositivo posicionado a aproximadamente 
      15 centímetros da borda lateral dos dedos do pé.
b)    crista ilíaca e o cotovelo flexionado a cerca de 40° a 50°, com o dispositivo posicionado a aproximadamente 
      15 centímetros da borda lateral dos dedos do pé.
c)      trocânter maior e o cotovelo flexionado a cerca de 20° a 30°, com o dispositivo posicionado a aproximadamente 
      15 centímetros da borda lateral dos dedos do pé.
d)   trocânter maior e o cotovelo flexionado a cerca de 40° a 50°, com o dispositivo posicionado a 
      aproximadamente 15 centímetros da borda lateral dos dedos do pé.

37) Uma criança em acompanhamento fisioterapêutico é submetida a uma técnica direcionada ao sistema 
respiratório, após demanda reconhecida por esse profissional. A técnica objetiva a desobstrução de vias 
aéreas superiores. 

Dentre as opções listadas a seguir, qual diz respeito à referida técnica?

a)   Drenagem Postural (DP).
b)   Drenagem Autógena (DA).
c)   Aumento do Fluxo Expiratório (AFE).
d)   Drenagem Rinofaríngea Retrógrada (DRR).

38) Indivíduos com disfunções cardíacas, como aqueles que sofreram um infarto agudo do miocárdio, são 
candidatos à Reabilitação Cardiovascular (RC). 

Sobre os benefícios promovidos por essa intervenção, na qual o fisioterapeuta é elemento crucial, pode-se 
afirmar corretamente que a RC

a)   reduz a pressão arterial sistêmica e eleva a resposta simpática. 
b)   aumenta a tolerância ao exercício físico e a resistência à insulina.
c)   aumenta os níveis de HDL colesterol e reduz os patamares de triglicérides sanguíneos.
d)  reduz a frequência cardíaca de repouso e aumenta a frequência cardíaca em mesmo nível de esforço 

prévio.
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39)  O tratamento de disfunções respiratórias faz parte do escopo de atuação dos fisioterapeutas. Uma ferramenta 
valiosa no manejo de alguns casos é a suplementação de oxigênio, essencialmente nas pneumopatias 
agudas e crônicas.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas acerca da oxigenoterapia.

I. O uso de oxigênio suplementar em doses excessivas pode desencadear quadros clínicos indesejados, 
como o desenvolvimento de atelectasias de absorção

PORQUE                   
II . a inspiração de elevadas doses de oxigênio pode produzir colapso pulmonar pelo aumento da pressão 

gasosa no interior dos alvéolos, o que afeta significativamente a sua estabilização.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que a/as

a)   primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
b)   primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
c)   duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d)   duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

40)  As ulcerações decorrentes de disfunções vasculares podem cursar com prejuízos importantes à saúde dos 
indivíduos, merecendo atenção ao seu diagnóstico e tratamento. O fisioterapeuta tem muito a contribuir para 
esses pacientes. Portanto, conhecer devidamente tais afecções é fundamental. 

Sobre as úlceras arteriais e venosas, pode-se afirmar que

a)   as úlceras arteriais são mais prevalentes que as de origem venosa.
b)   além de necrose, há geralmente tecido de granulação no caso de úlceras arteriais.
c)   as dores referidas nos locais das lesões são mais significativas no caso das úlceras venosas.
d)   geralmente os tecidos lesionados ficam úmidos por drenagem de exsudato, no caso de úlceras venosas.

41)  O fisioterapeuta, ao avaliar um paciente com suspeita de lesão em nervos espinhais, deve realizar a testagem 
de dermátomos e miótomos. Dessa maneira, podem-se especificar com mais clareza a localização do dano 
e as suas disfunções. 

A relação entre o miótomo e o seu tipo de movimento produzido está corretamente indicada em 

a)   L4 – flexão de joelho.
b)   L2 – flexão de quadril.
c)   C7 – flexão de cotovelo.
d)   C5 – extensão de cotovelo.

42) Um paciente de 70 anos, ex-tabagista, com distúrbio ventilatório obstrutivo à prova de função pulmonar 
prévia, é admitido em um pronto atendimento com piora dos sintomas respiratórios basais. Após avaliação 
pela equipe multidisciplinar assistente, opta-se por tratamento medicamentoso e instituição de Ventilação 
Mecânica Não-Invasiva (VMNI). 

Sobre a VMNI, nesse caso, é correto afirmar que

a)   deve-se posicionar o paciente com cabeceira elevada e utilizar preferencialmente máscaras nasais.
b)    a literatura preconiza a instituição de uma fração inspirada de oxigênio para que o paciente possa garantir 

uma SpO2 maior ou igual a 95%, evitando-se situações de hipoxemia.
c)    pode ser programado o modo de pressão de suporte com nível pressórico inspiratório de 10 a 20 cmH2O, 

visando um aumento da PaO2 e da PaCO2, além de melhora dos sintomas e do volume corrente.
d)  a Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) deverá ser ajustada com valores de três a cinco cmH2O, 

observando-se a sincronia entre o paciente e o ventilador, o nível de oxigenação adequado e a auto-
PEEP.
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43)  Um paciente em Unidade de Terapia Intensiva, aos cuidados da equipe multidisciplinar, apresenta piora 
respiratória progressiva e necessidade de ser entubado. O médico assistente solicita exame gasométrico 
e pede avaliação fisioterapêutica para possíveis ajustes na ventilação mecânica. O paciente encontra-se 
sedado em modo ventilatório controlado e sua gasometria arterial indica: pH 7,32 / PaO2 85 / PaCO2 47 / 
HCO3- 22,5 / BE +2,2 / SatO2 95%.

Acerca do caso clínico relatado, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(  ) A gasometria apresentada evidencia uma acidose respiratória compensada.
(  ) Os dados gasométricos sugerem uma possível alteração V/Q, com manifesta hipoventilação.
(  ) O ajuste ventilatório devido requer elevação da oferta de oxigênio ao paciente, evitando-se a hipoxemia.
(  ) De acordo com as alterações presentes na gasometria, seria indicada, por exemplo, uma elevação da 

frequência respiratória do ventilador mecânico.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (F); (F); (V); (F).
b)   (F); (V); (F); (V).
c)   (V); (V); (F); (F).
d)   (V); (F); (V); (V).

44)   As quedas são eventos potencialmente nocivos e com consequências incapacitantes, principalmente no caso 
dos idosos. Fisioterapeutas atuantes em gerontologia necessitam dominar o uso de testes e escalas que 
avaliem variáveis relativas a esse desfecho indesejado. 

É correto afirmar que métodos de investigação do equilíbrio estático, do equilíbrio dinâmico e do medo de 
quedas são, respectivamente,

a)   apoio Tandem, Timed Up and Go (TUG) e Escala de Berg.
b)   teste de Romberg, Timed Up and Go (TUG) e Falls Efficacy Scale International (FES-I).
c)   escala de Equilíbrio de Berg, Marcha Tandem e Performance Oriented Mobility Assessment (POMA).
d)   apoio Tandem, Índice de Marcha Dinâmica e Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey 

(SF-36).

45) As infecções do trato urinário (ITU) são comuns em idosos e podem representar um problema clínico 
importante. Cabe ao fisioterapeuta, assim como à equipe multidisciplinar, avaliar e elaborar estratégias para 
a sua prevenção e tratamento.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas acerca de infecções urinárias em idosos.

I. Idosos estão mais propensos ao desenvolvimento de ITU, que ocorre por colonização bacteriana da 
uretra. Uma rápida intervenção pode evitar a disseminação para os rins e para o sangue, causando sepse

PORQUE                   
II. o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico e a hiperplasia prostática podem provocar estase 

urinária.
Sobre essas asserções, é correto afirmar que a/as

a)   primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
b)   primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
c)   duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d)   duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

46) Durante a gravidez ocorrem várias alterações fisiológicas que desajustam temporariamente o sistema 
musculoesquelético da mulher ocasionando sobrecarga nas estruturas e instabilidade na postura corporal, 
podendo ser um fator de risco para algias na coluna vertebral, pelve, joelhos e extremidades.

A esse respeito, identifique a situação que representa um fator de risco para o aparecimento da dor lombar 
e/ou pélvica posterior na gestação.

a) Baixo peso fetal. 
b) Hipolordose lombar.
c) Circunferência abdominal aumentada.
d) Posteriorização do centro de gravidade.
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47) A mão é o segmento mais especializado do aparelho locomotor, constituindo uma estrutura de grande 
sensibilidade e motricidade que são aliadas a uma força considerável. Na avaliação da motricidade desse 
segmento corporal, existem diversos testes semiológicos que auxiliam no diagnóstico de lesões dos nervos 
periféricos. 

O teste por meio do qual o avaliador solicita ao paciente que faça uma abdução ativa do 5º dedo contra 
resistência e observa a paralisia ou a fraqueza nesse movimento constata possível lesão do nervo

a) ulnar.
b) radial.
c) braquial.
d) mediando.

48)  Diversos são os instrumentos direcionados à avaliação do equilíbrio corporal em idosos e uma avaliação ampla 
deve preceder qualquer abordagem fisioterapêutica. 

Qual a escala de avaliação utilizada para determinar os fatores de risco para a perda da independência e as 
quedas em idosos que contempla 14 itens comuns à vida diária, pontuados em uma escala ordinal de cinco 
alternativas que variam de 0 a 4 pontos?

a) Escala de Katz (ABVD).
b) Escala de equilíbrio de Berg (EEB).
c) Escala midificada de Frankel (ASIA).
d) Escala modificada de Ashworth (EMA).

49)  Um paciente do sexo masculino, 25 anos, sofreu lesão no joelho esquerdo durante uma partida de futebol. 
Relatou ter sentido uma dor intensa ao sofrer uma entorse quando sua perna ficou presa durante a tentativa 
de um drible. Na avaliação física, apresentou positividade nos testes de gaveta anterior, lachman e estresse 
em valgo de 0 a 30 graus, com indicação sugestiva de lesão combinada (ruptura) de Ligamento Cruzado 
Anterior (LCA) e de Ligamento Colateral Medial (LCM). Passado o período de quatro semanas, o paciente foi 
submetido a tratamento cirúrgico com reparo intra-articular do LCA, utilizando o enxerto do ligamento patelar. 
Em seguida, foi liberado para as intervenções da fisioterapia. 

Considerando-se o tratamento no pós-operatório imediato (fase aguda e primeira semana), qual é a conduta 
fisioterapêutica recomendada nessa fase e que possa ser associada ao RICE (repouso, gelo, compressão e 
elevação)?

a) Estimulação muscular elétrica, ganho de amplitude de movimento para flexão e extensão do joelho, 
exercícios isotônicos submáximos para isquiotibiais e quadríceps em cadeia cinética aberta, leg press para 
quadril e mobilização da articulação tíbiofemoral.

b) Exercícios isométricos submáximos para ativação do quadríceps em cadeia cinética aberta, bicicleta 
ergométrica, mini-agachamentos, leg press para quadril, exercícios isotônicos dos isquiotibiais e adutores 
do quadril e mobilização da articulação tíbiofemural.

c) Estimulação muscular elétrica, ganho gradativo de extensão do joelho, exercícios isométricos 
submáximos para ativação do quadríceps a 90º, 60º e 40º, exercícios isotônicos dos isquiotibiais e 
adutores do quadril e mobilização da articulação patelofemoral.

d) Estimulação muscular elétrica, ganho gradativo de extensão do joelho, exercícios isotônicos submáximos 
para ativação do quadríceps em cadeia cinética aberta, exercícios isotônicos dos isquiotibiais e adutores 
do quadril, mobilização da articulação patelofemoral e treino funcional.

50)  A Incontinência Urinária (IU) é um tipo de disfunção do trato urinário inferior e pode ocorrer quando há alteração 
no processo fisiológico da micção ou nas estruturas envolvidas na sustentação dos órgãos responsáveis pela 
micção. 

O tipo definido pela queixa de perda involuntária de urina antecedida pela vontade iminente de urinar e 
normalmente associada à bexiga hiperativa é a IU

a) mista.
b) de esforço.
c) parauretral.
d) de urgência.
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51)  A Síndrome Patelofemoral (SPF) resulta do desvio lateral da patela à medida que ela se movimenta no sulco 
femoral. 

Considerando-se os fatores que podem gerar a lateralização da patela na SPF, avalie as afirmatições a 
seguir.

I.  A rigidez do retináculo lateral que comprime a faceta lateral da patela contra o côndilo femoral lateral é 
um fator que predispõe à lateralização patelar.

II. A rigidez dos ísquiostibiais e do trato iliotibial bem como a diminuição do ângulo Q e a supinação do pé 
são fatores que predispõem à lateralização patelar.

III. A insuficiência do músculo vasto medial oblíquo causada pelo desequilíbrio de força em relação ao 
vasto lateral é um fator que predispõe à lateralização patelar.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e III.
d)   I, II e III.

52) A Terapia Ultravioleta (UV) é definida como o uso de luz UV artificial com fins terapêuticos. Sua principal 
aplicação é no manejo das dermatoses, sendo que o espectro terapêutico é subdividido em três regiões 
conforme o comprimento de onda que varia de 400 a 100 nanômetros (nm): Luz Ultravioleta A (UVA), Luz 
Ultravioleta  B (UVB) e Luz Ultravioleta C (UVC). 

Tomando-se como base apenas o tipo de Luz Ultravioleta A (UVA), é sabido que pode ser emitida com fins 
terapêuticos de dois modos: com presença de um agente fotossensibilizador natural  denominado psoraleno, 
combinado com a luz UVA (PUVA), ou sem a presença de um agente fotossensibilizador (UVA1). 

Avalie as afirmações, considerando apenas o tipo de luz UVA.

I. Comparada ao PUVA, a terapia com UVA1 é emitida com dosagem muito superior para compensar a 
resposta eritematosa fraca, que é induzida.

II. O agente natural psoraleno pode ser administrado tanto por via oral (PUVA oral) quanto por via tópica, 
com a utilização de um creme aplicado sobre a área da pele a ser tratada.

III. A terapia com luz UVA1 se refere a um subgrupo do UVA com comprimento de onda mais longo, da 
ordem de 400-340nm de banda, diferentemente da banda usada pela emitir PUVA (400-320nm).

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e III.
d)   I, II e III.

53) A fisioterapia aquática tem como objetivo promover o máximo de independência funcional ao paciente, 
minimizando as respostas anormais e favorecendo os movimentos do corpo humano de maneira harmonizada, 
beneficiando-se dos princípios físicos e termodinâmicos da água, como o empuxo, a pressão hidrostática e 
a viscosidade. 

Considerando-se os exercícios  aquáticos como um importante recurso no contexto da fisioterapia ortopédica 
funcional, avalie as afirmações a seguir.       

I.  Os exercícios aquáticos fornecem aplicação suave de resistência, amplitude completa de movimento 
e oportunidade de treinar várias velocidades. 

II.  A turbulência na água de uma piscina sempre ocorre e serve como resistência diminuída ao exercício, 
ao padrão de movimento e à estabilização proximal exigida.  

III. A flutuação diminui os efeitos da gravidade; como resultado, há menos compressão sobre as 
articulações, propiciando uma maior liberdade e amplitude nos movimentos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
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54) A Síndrome do Impacto no Ombro (SIO) é uma patologia inflamatória e degenerativa que se caracteriza 
pelo impacto mecânico de determinadas estruturas que se localizam no espaço umerocoracoacromial da 
articulação. É uma patologia com maior prevalência em indivíduos com idade acima de 40 anos, podendo 
ocorrer em indivíduos jovens que praticam determinadas atividades esportivas e laborais. Dentre os diversos 
testes especiais que auxiliam no diagnóstico da SIO destaca-se um tipo que sugere possível acometimento 
do tendão do músculo supraespinhal. 

O nome correto desse teste é

a) Jobe.
b) Patte.
c) Gerber.
d) Yergason.

55)  O paciente XYZ sofreu fratura diafisária fechada do terço distal da tíbia direita e foi submetido a tratamento 
conservador com redução incruenta seguida de imobilização com aparelho gessado. Permaneceu imobilizado, 
sendo liberado para iniciar tratamento fisioterapêutico após 20 semanas de evolução e a constatação de 
total consolidação do traço de fratura, confirmada em exame radiológico. Do ponto de vista de Amplitude de 
Movimento (ADM), o paciente apresentou significativo déficit dos movimentos de dorsiflexão e flexão plantar 
do tornozelo, que foi considerado devido à restrição intrarticular na talocrural associada ao encurtamento 
muscular pelo longo período de imobilização.  

Levando-se em conta a restrição articular na talocrural e que não há contraindicações para a aplicação 
da técnica de mobilização articular para ganho de ADM nesse paciente, indique a direção correta dos 
deslizamentos a serem aplicados para a melhora dos déficits apresentados.

a) Ventral e volar.
b) Lateral e medial.
c) Superior e inferior.
d) Posterior e anterior.

56)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a estrutura e a função da medula espinhal.

(  ) É uma massa cilindroide de tecido nervoso situada dentro do canal vertebral.
(  ) Está envolvida por membranas fibrosas denominadas meninges: dura-mater, aracnoide e pia-mater.
(  ) Possui um funículo anterior que está situado entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior.
(  ) Dela sai um total de sete pares de nervos cervicais que correspondem exatamente às sete vértebras 

cervicais.

A sequência correta é

a) (V); (V); (F); (F).
b) (V); (V); (V); (F).
c) (F); (F); (F); (V).
d) (F); (F); (V); (V).  

57)  A síndrome do túnel do tarso resulta de uma compressão neural que pode ser causada pelo excesso de 
pronação, gerando o aumento de tensão sobre o retináculo flexor, especialmente em pessoas que usam 
calçados inadequados. 

Qual nervo é comprimido nesses casos?

a) Tibial posterior.
b) Plantar medial.
c) Sural superficial.
d) Fibular profundo.



EAOAp 2021 - Fisioterapia (FIS) - Versão A 

20

58)  Associe corretamente os músculos listados à sua função primária no quadril em cadeia cinética aberta.

MÚSCULOS FUNÇÕES
(1) Gêmeos. (  ) Flexão.
(2) Iliopsoas. (  ) Abdução.
(3) Glúteo médio. (  ) Extensão.
(4) Semitendinoso. (  ) Rotação lateral.

A sequência correta é

a) (2); (3); (4); (1).
b) (2); (4); (3); (1).
c) (3); (2); (1); (4).
d) (4); (1); (2); (3).

59)  A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é uma técnica manual para a reabilitação funcional com 
diretrizes especícficas e com base na mecânica corporal, contatos manuais, resistência manual adequada, 
irradiação, comandos verbais e visuais, tração, aproximação, estiramento (alongamento)  e sincronização. 

Acerca dessas diretrizes apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 

I. A irradiação é a propagação da energia do agonista principal para os agonistas e antagonistas 
complementares dentro de um padrão; a irradiação pode ocorrer de proximal para distal ou de distal 
para proximal.

II.  A quantidade de resistência deve ser apropriada para induzir uma irradiação apropriada e facilitar a 
função, ou seja, a quantidade de resistência aplicada a uma contração dinâmica deve ser maior, de 
maneira que não permita uma amplitude plena de movimentos.

III. Os contatos manuais sobre o grupo muscular agonista são realizados para fortalecer as contrações 
ao se orientar o movimento; o ponto de contato é um pouco diferente em cada indivíduo devido às 
variações anatômicas e ao controle neuromuscular.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e III.
d)   I, II e III.

60)   A crioterapia é amplamente utilizada por fisioterapeutas no tratamento de lesões musculoesqueléticas agudas. 
Trata-se de uma modalidade terapêutica com o uso do frio, com aplicações clínicas na reabilitação para o 
controle da dor e do edema. 

Avalie as considerações sobre o uso do frio e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.  

(  ) A crioterapia não deve ser aplicada sobre uma área que apresenta má circulação, pois pode agravar 
essa condição causando vasoconstricção e alteração na viscocidade do sangue.

(  ) Alguns indivíduos apresentam uma hipersensibilidade ao frio que gera uma reação vascular na pele em 
resposta à sua exposição, sendo que outros possuem apenas uma intolerância ao frio.

(  ) A crioterapia deve ser aplicada diretamente sobre um nervo periférico em processo de regeneração, 
pois a vasoconstricção favorecerá a condução neural e poderá acelerar o processo.

(  ) Deve-se ter cautela na aplicação da crioterapia em pacientes muito idosos, pois esses indivíduos, com 
grande frequência, apresentam regulação térmica deficiente e menor capacidade de comunicação.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (F); (F); (V); (F).
b)   (F); (V); (V); (V).
c)   (V); (F); (F); (F).
d)   (V); (V); (F); (V).
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REDAÇÃO

Texto I

O que são os meios de comunicação?

Os meios de comunicação são as tecnologias e os instrumentos que permitem a troca de informações, ideias 
e acontecimentos entre diferentes grupos de pessoas e organizações. Esses instrumentos servem para o 
compartilhamento de notícias e de conteúdo, são fonte de entretenimento e de educação e, também, são 
utilizados para a publicidade. 

Comunicar-se e transmitir informações sempre foram uma necessidade humana. Nas últimas décadas, a 
evolução tecnológica possibilita que a comunicação seja cada vez mais rápida e eficiente. 

  Disponível em: <https://www.significados.com.br/meios-de-comunicacao/>. Acesso em: 10 fev. 2020. Adaptado.

Texto II

                                        Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-e-o-meio-preferido-por-63-dos-
brasileiros-para-se-informar-e-internet-por-26-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Texto III

Os meios de comunicações enquanto interfaces mediadoras da comunicação

As novas mídias tornam-se (pluralmente) uma extensão das mídias tradicionais, possibilitando ao público o 
acesso às informações numa grande variedade de dispositivos digitais. [...] Os meios de comunicação de 
massa foram reformulados e redefinidos e as novas tecnologias de informação e de comunicação passaram 
a ser utilizadas em todos os campos do saber. É neste contexto que se estabelece uma pluralidade de 
convergências – da comunicação humana à comunicação em rede. [...]

As novas “culturas” podem ajudar a promover as transformações socioculturais necessárias à mudança 
da realidade presente, quando constituem uma cultura global comum, em meio à produção, distribuição, 
recepção, redistribuição e apropriação de conteúdos que são gerados na interatividade coletiva. Portanto, 
uma vez imersos na cultura de massas, cultura midiática, cultura da convergência, cultura da mobilidade e na 
cibercultura, os seres humanos precisam aprender a discernir e a criticar as informações repassadas pelos 
novos e antigos meios de comunicação, evitando assim a manipulação sociocultural. [...] É preciso estar 
consciente de que estamos inseridos em redes globais de produção e distribuição cultural. 

                                    Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/teixeira-marcelo-a-comunicacao-na-sociedade-de-informacao.pdf>. 
Acesso em: 15 fev. 2020. Adaptado.
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PROPOSTA

Atualmente, qualquer pessoa no mundo pode inserir-se numa realidade repleta de celulares e de computadores, 
vendo televisão, ouvindo rádio, lendo revistas, assistindo a filmes e se comunicando com pessoas do outro 
lado do mundo facilmente e rapidamente. Somos bombardeados o dia inteiro com informações, propagandas, 
músicas, filmes, séries, vídeos, programas de televisão etc. Os meios de comunicação ocupam grande parte 
do nosso tempo, pensamento e relações sociais.

A partir dessas constatações e da leitura dos textos motivadores, elabore um texto dissertativo-argumentativo 
em prosa e na modalidade escrita segundo a norma culta da Língua Portuguesa, com no máximo 30 (trinta) 
linhas e letra legível, sobre o seguinte tema:

A relevância dos meios de comunicação e das informações na 
constituição social e cultural do homem contemporâneo. 

Atenção: 

- Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. 

- Use a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.

- Apresente argumentos convincentes que fundamentarão seu ponto de vista. 
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); 
e uma página de rascunho da redação.

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

✓ a numeração das questões e a paginação estão corretas;

✓ todas as questões estão perfeitamente legíveis; 

✓ a “versão” da prova e a “especialidade” correspondem aos campos “versão” e “especialidade” contidos 
em seu Cartão de Respostas; 

✓ se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação; e

✓      Sendo detectada alguma anormalidade, solicite imediatamente a substituição do caderno de questões. 

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Os candidatos não devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre 
a mesa, óculos escuros, brincos, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira de qualquer tipo 
ou material, gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, qualquer recipiente ou 
embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa e embalagens, luvas, 
cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/
ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, 
calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer tipo, chave-alarme, aparelhos 
sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou quaisquer dispositivos que receba, 
transmita e armazene informações. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

7. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas: marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido ou não preenchido 
integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, 
será de inteira responsabilidade do candidato e também considerada incorreta.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, 
molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a 
Folha de Redação não serão substituídos.

10. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

11. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 (vinte) minutos do 
tempo total de prova.

12. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

13. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

14. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas; e entregue o Cartão 
de Respostas e a Folha de Redação.

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas, na Folha de Redação e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da 
prova e à exclusão do Exame.


