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14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
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aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído do livro O pároco de al-
deia, de Alexandre Herculano. Leia-o atentamente 
para responder as próximas questões.

“Como a filosofia é triste e árida! Como a florinha do 
campo, a alma por onde passou a procela da filosofia, 
esse turbilhão transitório de doutrinas, de sistemas, 
de opiniões, de argumentos, pende desanimada e 
tristonha; e na claridade baça do ceticismo, que torna 
pesada e fria a atmosfera da inteligência, não pode 
aquecer-se aos raios esplêndidos do sol de uma cren-
ça viva. Com Kant, o universo é uma dúvida: com Lo-
cke, é dúvida o nosso espírito: e num destes abismos 
vêm precipitar-se todas as antologias. Como a filosofia 
é triste e árida! A árvore da ciência, transplantada do 
Éden, trouxe consigo a dor, a condenação e a morte; 
mas a sua pior peçonha guardou-se para o presente: 
foi o ceticismo. Feliz a inteligência vulgar e rude, que 
segue os caminhos da vida com os olhos fitos na luz e 
na esperança postas pela religião além da morte, sem 
que um momento vacile, sem que um momento a luz 
se apague ou a esperança se desvaneça! Feliz a alma 
vulgar e rude que crê e nem sequer sabe que a dúvida 
existe no mundo! Para ela, as noites não têm os pesa-
delos monstruosos, nem os dias a meditações febris 
em que o cético involuntário se debate na orla do pos-
sível, que toca por um lado nas solidões do nada, por 
outro na imensidade de Deus. Mas ainda mais feliz a 
inteligência superior às do vulgo, aquela que a Provi-
dência destinou à missão do poeta, nos anos da infân-
cia e da juventude, antes que o bafo árido da ciência a 
queimasse, passando por cima dela!” 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, marque a al-
ternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA.

a) O autor estabelece uma relação entre filosofia e ce-
ticismo.
b) O texto eleva o ceticismo à condição de única inte-
ligência verdadeira.
c) O trecho apresenta uma visão pessimista em rela-
ção ao saber filosófico.
d) Para o autor, a religião e a poesia são melhores do 
que a ciência e a filosofia.
___________________________________________
02. No início do trecho selecionado, o autor afirma que 
“a filosofia é triste e árida”. Marque a alternativa que 
indica uma figura de linguagem empregada nessa ora-
ção.

a) Antítese.
b) Elipse.
c) Ironia.
d) Metáfora.
___________________________________________

03. Ao tratar do ceticismo, o autor enfatiza a sua su-
posta “claridade baça”. Em relação a essa expressão, 
de acordo com esse contexto, pode-se dizer que apre-
senta um sentido:

a) paradoxal.
b) harmônico.
c) pleonástico.
d) onomatopaico.
___________________________________________

04. Nas duas primeiras frases do texto, o autor em-
prega a palavra “como”: “Como a filosofia é triste e 
árida! Como a florinha do campo…”. A respeito disso, 
marque a alternativa CORRETA.

a) Na primeira frase, o termo “como” pode ser classifi-
cado como advérbio.
b) Em ambas as frases, o termo “como” pode ser clas-
sificado como advérbio.
c) Na segunda frase, o termo “como” pode ser classifi-
cado como preposição.
d) Em ambas as frases, o termo “como” pode ser clas-
sificado como preposição.
___________________________________________

05. O autor do texto afirma que, para a alma vulgar e 
rude, “as noites não têm os pesadelos monstruosos”. 
Com base no Novo Acordo Ortográfico, a forma como 
está grafado nesse trecho o verbo “têm” estaria:

a) correta, pois nessa forma verbal é facultativo o uso 
de acento circunflexo, bem como em suas variações 
compostas.
b) incorreta, pois não devem ser acentuadas as pala-
vras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas em 
ditongo nasal.
c) correta, pois esse verbo recebe acento circunflexo 
quando conjugado na terceira pessoa do plural do pre-
sente do indicativo.
d) incorreta, pois prescinde-se de acento circunflexo 
para assinalar a vogal tônica fechada em palavras oxí-
tonas.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Um entregador de comida entrega, em média, 72 
pedidos a cada 3 dias. Mantendo essa média, quantos 
pedidos de comida são entregues por esse entregador 
em 8 dias?

a) 27
b) 192
c) 208
d) 213
___________________________________________
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07. Ao multiplicar 4√2 e √2 obtém-se um número e ao 
dividi-los, obtém-se outro. Assinale a alternativa COR-
RETA. 

a) O resultado da multiplicação é um Número Natural e 
o resultado da divisão um Número Irracional.
b) O resultado da multiplicação é um Número Irracio-
nal e o resultado da divisão um Número Natural.
c) Os resultados da multiplicação e da divisão são Nú-
meros Irracionais.
d) Os resultados da multiplicação e da divisão são Nú-
meros Naturais.
___________________________________________
08. No triângulo ABC abaixo, os ângulos BÂC e ADC 
medem 90° e as medidas dos segmentos estão em 
centímetros (cm).

Determine a medida do segmento AB.

a) 3 cm
b) 5 cm
c) 5,76 cm
d) 9 cm
___________________________________________

09. Em um posto de combustíveis, o preço de litro de 
gasolina era R$ 1,00 mais caro que o preço do litro de 
etanol. Um frentista que abasteceu 40 litros de gaso-
lina em um carro e 20 litros de etanol em uma moto, 
recebeu R$ 232,00. Qual era o preço do litro da gaso-
lina naquele dia?

a) R$ 3,00
b) R$ 3,20
c) R$ 4,00
d) R$ 4,20
___________________________________________
10. Uma função ƒ real é denominada crescente quan-
do, ao tomar  x1 > x2, tem-se  ƒ(x1) > ƒ(x2).  Dentre as 
funções reais abaixo, qual não é crescente? 

a) ƒ(x) = 2x
b) ƒ(x) = 2x + 1 
c) ƒ(x) = -2x + 1
d) ƒ(x) = 2x - 1
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 E 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. COVID-19 foi o nome dado pela Organização Mun-
dial da Saúde à doença causada por um novo tipo de 
coronavírus. Em relação a esse assunto, marque a 
afi rmação INCORRETA.

08. No triângulo ABC abaixo, os ângulos BÂC e ADC 

a) Os coronavírus são uma extensa família de vírus 
que podem causar enfermidades tanto em animais 
como em humanos.
b) Vários tipos de coronavírus causam infecções respi-
ratórias em humanos, que podem ir desde um resfria-
do comum até enfermidades mais graves.
c) Antes de um novo coronavírus ter sido identifi cado 
pela primeira vez na China, em fi ns de 2019, a doença 
COVID-19 já era bem conhecida no mundo.
d) Os sintomas mais comuns associados à doença 
COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca, mas al-
guns pacientes podem apresentar dor de garganta ou 
diarreia.
___________________________________________
12. Em relação à chamada Lei da Liberdade Econô-
mica, sancionado pelo Presidente da República em 
setembro do ano passado, marque a alternativa IN-
CORRETA.

a) A referida lei tem por objetivo declarado superar 
obstáculos ao empreendedorismo no território brasi-
leiro.
b) Para os empresários, uma das mudanças trazidas 
pela nova lei foi a dispensa de alvará para negócios 
de baixo risco.
c) A lei busca estimular a regulação estatal da ativida-
de econômica, conferindo maiores poderes ao gover-
no sobre as relações empresariais.
d) A medida prevê que o patrimônio pessoal dos donos 
de uma empresa não pode ser usado para quitar dívi-
das do negócio, a não ser em caso de fraude.
___________________________________________
13. Considere a análise a seguir, a respeito de um 
compositor cuja obra infl uenciou profundamente a his-
tória da música popular brasileira, e marque a alterna-
tiva que indica de quem se trata.

“Um furacão que passou pela música brasileira. É as-
sim que estudiosos e músicos costumam se referir a 
ele, o poeta nascido em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, 
que morreu há exatos oitenta anos, deixando um dos 
legados mais importantes para a música brasileira. Os 
números, de fato, impressionam: apesar de ter vivido 
apenas vinte e sete anos, ele deixou mais de duzen-
tas composições, várias delas regravadas ainda hoje. 
Mas a importância dele na nossa música não se res-
tringe ao que escreveu ou tocou: refere-se também às 
barreiras que quebrou. Ele é considerado por muitos 
como o grande responsável pela invasão do samba 
nas ondas do rádio e a aceitação do ritmo pela classe 
média, que nos anos de 1920 ainda torcia o nariz para 
o batuque inventado por negros e tocado por malan-
dros. Dentre os seus principais sucessos, estão Con-
versa de Botequim, Com que Roupa e Feitiço da Vila”. 

(CBN, 04/05/2017, com adaptações).

a) Heitor Villa-Lobos.
b) Martinho da Vila.
c) Noel Rosa.
d) Tom Jobim.
_________________________________________
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14. A partir de 2011, uma série de protestos violen-
tos abalou o Mundo Árabe, numa conjuntura que ficou 
conhecida como Primavera Árabe, gerando profundas 
repercussões no campo internacional. A esse respeito, 
analise as alternativas a seguir e marque a que NÃO 
indica um governante que acabou derrubado nessa 
conjuntura.

a) Ali Abdullah Saleh, no Iêmen.
b) Bashar al-Assad, na Síria.
c) Hosni Mubarak, no Egito.
d) Muammar Kadafi, na Líbia.
___________________________________________
15. De acordo com o Estatuto do Idoso, ao idoso que 
esteja no domínio de suas faculdades mentais é asse-
gurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe for reputado mais favorável. A mesma lei dispõe 
que, não estando o idoso em condições de proceder 
a essa opção, esta poderá ser feita por outros. A esse 
respeito, marque a alternativa INCORRETA.

a) Quando o idoso for interditado, essa opção será fei-
ta pelo curador.
b) Quando o idoso não tiver curador ou este não puder 
ser contactado em tempo hábil, essa opção será feita 
pelos familiares.
c) Quando ocorrer iminente risco de vida e não houver 
tempo hábil para consulta a curador ou familiar, essa 
opção será feita pelo médico.
d) Quando não houver curador ou familiar conhecido, 
essa opção será feita pelo Poder Público, seguido do 
comparecimento do idoso perante os órgãos compe-
tentes.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Segundo o Código de Ética Profissional de Fisio-
terapia, assinale a seguir a alternativa INCORRETA.

a) O fisioterapeuta avalia a sua competência e aceita 
atribuição ou assume encargo mesmo incapaz de de-
sempenho seguro para o cliente.
b) É responsabilidade do profissional zelar pela provi-
são e manutenção adequada de assistência ao cliente.
c) O fisioterapeuta é responsável por erros cometidos 
em sua atuação profissional.
d) Prestar assistência ao homem, participando da pro-
moção, tratamento e recuperação de sua saúde faz 
parte das responsabilidades do fisioterapeuta.
___________________________________________
17. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale 
a alternativa INCORRETA.

a) Os níveis de atenção dentro do SUS são divididos 
em primário, secundário e terciário.
b) O SUS é universal.
c) Os princípios organizacionais do SUS são baseados 
em centralização, regionalização e hierarquização.
d) Equidade é garantir a universalidade considerando 
as diferenças.

18. Um paciente de 63 anos passou por uma lobec-
tomia no hemitórax esquerdo, retirando tumor e área 
pulmonar adjacente, qual fator a seguir justifica um 
comprometimento crônico para a troca gasosa?

a) Alteração da solubilidade de gases.
b) Alteração da área de troca de gases.
c) Alteração da quantidade de células vermelhas.
d) Alteração de espessura da membrana respiratória.
___________________________________________

19. Ainda sobre o paciente da questão anterior, ele 
apresentou edema pulmonar alguns dias após a ci-
rurgia de lobectomia, assim, qual fator justificaria a 
diminuição na troca gasosa referente somente a esta 
complicação?

a) Alteração da solubilidade de gases.
b) Alteração da área de troca de gases.
c) Alteração da quantidade de células vermelhas.
d) Alteração de espessura da membrana respiratória.
___________________________________________

20. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alter-
nativa CORRETA.

1. Ventilação mandatória intermitente sincronizada 
(SIMV) é um modo ventilatório indicado para pessoas 
que requerem suporte ventilatório parcial e no proces-
so de desmame de ventilação mecânica.
2. Ventilação com pressão de suporte (PSV) é o modo 
que facilita a ventilação espontânea iniciada pela pes-
soa por meio de uma pressão positiva inspiratória pre-
determinada e constante, no início da fase inspiratória.

a) Nenhuma afirmativa está CORRETA.
b) SOMENTE a afirmativa 1 está CORRETA.
c) SOMENTE a afirmativa 2 está CORRETA.
d) As duas afirmativas estão CORRETAS.
___________________________________________

21. Analise as afirmativas sobre a relação PaO2/FiO2 
e assinale a alternativa CORRETA.

1. Trata-se de um índice bastante utilizado para ava-
liação da função pulmonar, que tem sido melhor usado 
como ferramenta para diagnosticar insuficiência respi-
ratória.
2. Valores acima de 300 indicam lesão pulmonar gra-
ve.

a) Nenhuma afirmativa está CORRETA.
b) SOMENTE a afirmativa 1 está CORRETA.
c) SOMENTE a afirmativa 2 está CORRETA.
d) As duas afirmativas estão CORRETAS.
___________________________________________
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irregulares?
a) Colocar uma bengala na mão direita do paciente 
e treiná-lo para usar um padrão de marcha passo a 
passo.
b) Colocar uma bengala na mão esquerda do paciente 
e treiná-lo para usar um padrão de marcha passo a 
passo.
c) Ensinar e treinar o paciente a usar um andador com 
4 rodas no padrão de marcha de 4 pontos.
d) Ensinar e treinar o uso da muleta axilar com padrão 
de marcha de 4 pontos.
___________________________________________
28. Na avaliação de um paciente de 58 anos com his-
tórico de traumatismo craniano grave é observada difi-
culdade em realizar movimentos rápidos e alternados. 
Qual o termo para descrever esta deficiência especí-
fica?

a) Ataxia.
b) Dismetria.
c) Disartria.
d) Disdiadococinesia.
___________________________________________
29. Na avaliação de um paciente de 58 anos com his-
tórico de traumatismo craniano grave é observada difi-
culdade em realizar movimentos rápidos e alternados. 
Qual região do sistema nervoso central houve lesão 
para justificar a sua deficiência?

a) Hipotálamo.
b) Cerebelo.
c) Mesencéfalo.
d) Córtex frontal.
___________________________________________
30. Analise as afirmativas e assinale a alternativa 
CORRETA.

1. A Escala de Borg classifica de forma subjetiva o es-
forço a partir da sua própria percepção.
2. O Teste da Caminhada de Seis Minutos (TC6M) é 
um teste de esforço sub máximo que se assemelha às 
atividades diárias do paciente e permite uma avaliação 
objetiva da sua condição física.

a) Nenhuma afirmativa está CORRETA.
b) SOMENTE a afirmativa 1 está CORRETA.
c) SOMENTE a afirmativa 2 está CORRETA.
d) As duas afirmativas estão CORRETAS.

22. Quanto à avaliação clínica do paciente crítico com 
alteração neurológica, é INCORRETO afirmar.

a) Escala de Ramsay é usada para classificar o nível 
de sedação do paciente.
b) É importante avaliar força e tônus muscular.
c) O paciente com pontuação 3 na Escala de Coma 
de Glasgow apresenta abertura ocular espontânea e 
nenhuma resposta motora ou verbal. 
d) Cheyne-Stokes é um padrão patológico da respira-
ção.
___________________________________________
23. Durante a respiração em repouso de uma pessoa 
saudável, responda quando a pressão intrapleural fica 
positiva.

a) Durante a inspiração.
b) Durante a expiração.
c) Durante a inspiração e a expiração.
d) Nunca.
___________________________________________
24. Qual das alternativas a seguir NÃO apresenta um 
equipamento de fisioterapia?

a) Disco de estabilidade.
b) Bola Suíça.
c) Bisturi.
d) Faixa elástica.
___________________________________________
25. Qual alternativa apresenta o tratamento que NÃO 
deve ser utilizado em entorse aguda de tornozelo?

a) Calor.
b) Frio.
c) Elevação.
d) Repouso.
___________________________________________
26. Qual das lesões a seguir podem acontecer em 
pessoas que praticam corridas de rua?

a) Fascite plantar.
b) Tendinite de Aquiles.
c) Tendinite patelar.
d) Todas as alternativas estão corretas.
___________________________________________
27. Um paciente com quadro de acidente vascular ce-
rebral (AVC), lesão causada pela artéria cerebral média 
direita, tem dificuldade para caminhar, principalmente 
sobre superfícies irregulares. Qual das alternativas a 
seguir descreve o tratamento MAIS apropriado para 
melhorar a capacidade de caminhar sobre superfícies 


