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Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

• Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e uma única 

resposta correta.  

• Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala. 

• Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento 

contidas nele. 

• Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena de invalidez 

do documento.  

• Durante a realização das provas é vedado: a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos; b) a comunicação entre os candidatos; c) ausentar-

se da sala sem a companhia de um fiscal; d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água 

acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; e) entregar a prova e o 

cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início. f) o uso de relógio de 

qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e 

porte de qualquer tipo de arma. 

• A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 

permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.   

• Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 

eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.  

• O tempo de duração total da prova é de uma hora e trinta minutos (1h30min), incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta.  

• Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 

com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão 

os Cartões Resposta 

 
Boa prova! 
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 05.

A         IDEALIZAÇÃO         DO         AMOR
(1º§)         Eu         estava         a         pensar         na         forma         como         se         poderá
entender         o         amor,         à         luz         da         minha         formação.         A         minha
perspectiva         depende         daquilo         que         o         outro         representa,
se         o         outro         é         um         prolongamento         nosso,         é         uma         parte
nossa,         como         acontece         muitas         vezes,         ou         é         uma
idealização         do         eu         de         que         falaria         o         Freud.         No         sentido
psicanalítico,         poder-se-ia         dizer         que         o         amor
corresponde         ao         EU         IDEAL         e,         portanto,         à         procura         de
qualquer         coisa         de         ideal         que         nós         colocamos         através
de         um         mecanismo         de         identificação         projetiva         no         outro.
(2º§)         Portanto,         à         luz         de         uma         perspectiva         científica,
como         é         apesar         de         tudo         a         psicanalítica,         o         problema
começa         a         pôr-se         de         uma         forma         um         bocado         diferente.
Nesse         sentido         e         na         medida         em         que         o         objeto         amado         é
sempre         idealizado         e         nunca         é         um         objetivo         real,         a
gente,         de         fato,         nunca         se         está         a         relacionar         com
pessoas         reais,         estamos         sempre         a         relacionarmo-nos
com         pessoas         ideias         e         com         fantasmas.
(3º§)         A         gente         vive,         de         fato,         num         mundo         de         fantasmas:
os         amigos         são         fantasmas         que         têm         para         nós
determinada         configuração,         ou         os         pais,         ou         os         filhos,
etc.                  Portanto,         devemos         refletir         sobre         este
fantasmagórico         mundo         em         que         vimos.         (...)
(4º§)         O         amor         é         uma         coisa         que         tem         que         ver         de         tal
forma         com         todo         um         mundo         de         fantasmas,         com         todo
um         mundo         irreal,         com         todo         um         mundo         inventado         que
nós         carregamos         conosco         desde         a         infância,         que         até
poderá         haver,         eventualmente,         amor         sem         objeto.
Reflitamos,         entendamos,         procuremos         conviver         com
os         fantasmas         que         nos         cercam         na         vastidão         do         mundo.

(5º§)         O         amor         não         será,         assim,         necessariamente,         uma
luta         corpo         a         corpo,         ou         uma         luta         corporal,         mas         pode
ter         que         ver         realmente         com         outras         coisas,         uma
idealização,         um         desejo         de         encontrar         qualquer         coisa
de         perdido,         nosso,         que         é         normalmente         isso         que         se
passa,         no         amor         neurótico,         ou         mesmo         não         neurótico.
Quer         dizer,         é         a         procura         de         encontrarmos         qualquer
coisa         que         a         nós         nos         falta         e         que         tentamos         encontrar
no         outro         e         nesse         caso         tem         muito         mais         que         ver
conosco         do         que         com         a         outra         pessoa.         Normalmente,
isso         passa-se         assim         e         também         não         vejo         que         seja
mau         que,         de         fato,         se         passe         assim.
(António         Lobo         Antunes,         in         Diário         Popular         -         2019)

António Lobo Antunes, in Diário Popular - 2019

Questão 01

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Os         fonemas         são         sons         produzidos         durante         todo         o
tempo         em         que         se         fala,         suas         unidades         sonoras         se
juntam         para         formar         palavras,         até         enunciados
completos,         possibilitando         sintonia,         interação         entre         os
interlocutores.
II.As         letras         são         desenhos,         são         unidades         gráficas         que
representam         a         escrita         das         palavras         articuladas,
pronunciadas.
III.Nos         versos         de         Álvares         de         Azevedo:         "Amo-te         como
o         vinho         e         como         o         sono,         /         Tu         és         meu         copo         e         amoroso
leito...         /         Mas         teu         néctar         de         amor         jamais         se         esgota,         /
Travesseiro         não         há         como         teu         peito".         -         temos         exemplo
de         confissão         amorosa,         interlocutor         do         eu         lírico         tratado
na         segunda         pessoa         do         singular,         verso         escrito         com
duas         ocorrências         de         elemento         coesivo         conjuntivo
comparativo,         substantivo         escrito         com         encontro
consonantal         e         dígrafo,         dentre         outros.
IV.Nos         versos         de         Machado         de         Assis:         "Querida,         ao         pé
do         leito         derradeiro.         /         Em         que         descansas         dessa         longa
vida,         /         Aqui         venho         e         virei,         pobre         querida,         /         Trazer-te         o
coração         do         companheiro".         -         temos         a         visão         da         voz         do
texto,         expondo         seu         amor         pela         esposa         Carolina,         junto
a         seu         túmulo,         prometendo         ir         visitá-lo         sempre.

Estão         CORRETAS:

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

Questão 02

Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

a) O         (2º§)         inicia         com         hipérbole         e         eufemismo.
b) No         (2º§),         temos         exemplo         de         próclise         e         de         ênclise.
c) O         núcleo         do         sujeito         simples         da         primeira         oração         do

(4º§)         e         do         (5º§)         está         representado         por         substantivo
abstrato.

d) A         primeira         oração         do         (3º§)         está         escrita         com         os
termos         essenciais         dispostos         na         ordem         direta         e         o
predicado         exemplifica         verbo         intransitivo         de
segunda         conjugação.
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Questão 03

Analise         as         assertivas         sobre         a         mensagem         do         (1º§).

I.A         voz         do         texto         escreve         no         momento         em         que         busca
depreender         algo         do         próprio         emocional,         de         acordo
com         a         sua         própria         formação.
II.A         frase:         "A         minha         perspectiva         depende         daquilo         que
o         outro         representa         ..."         sugere         a         importância         de         outro
ser         na         extensão         da         vida         da         voz         do         texto.
III.Quando         a         voz         do         texto         se         refere         ao         psicanalista
Freud,         comprova-se         a         rejeição         incontestável         que         tem
pelo         outro.
IV.No         (1º§),         temos         um         exemplo         de         mesóclise
justificada         pelo         fato         de         o         verbo         estar         no         futuro         do
pretérito         do         modo         indicativo,         iniciando         uma         oração,
logo         após         uma         informação         separada         por         vírgula.
V.O         período:         "através         de         um         mecanismo         de
identificação         projetiva         no         outro".         -         é         simples         porque         a
oração         é         absoluta.

Estão         CORRETAS,         apenas:

a) Estão         corretas         I,         II         e         IV.
b) Estão         corretas         I,         III,         IV         e         V.
c) Estão         corretas         II,         III         e         V.
d) Estão         corretas         I,         III         e         V.

Questão 04

Marque         o         que         não         se         comprova         dentre         os
componentes         textuais.

a) O         uso         da         crase         da         expressão:         "à         luz         da         minha
formação"         segue         a         mesma         regra         gramatical         do
uso         da         crase         em:         "Fui         à         Roma         dos         meus         sonhos".

b) O         período:         "Portanto,         devemos         refletir         sobre         este
fantasmagórico         mundo         em         que         vivemos".         -         está
construído         com         exemplos         de         sujeitos         elípticos.

c) Os         termos:         "psicanalítico",         "neurótico"         são
polissílabos         proparoxítonas.

d) Dentre         os         componentes         linguísticos         do         trecho:
"nunca         se         está         a         relacionar         com         pessoas         reais"         -
temos         exemplo         de:         advérbio         de         negação,
monossílabos,         verbo         na         forma         nominal         do
infinitivo,         concordância         de         substantivo         com
adjetivo.

Questão 05

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)No         trecho:         "os         amigos         são         fantasmas         que         têm

para         nós         determinada         configuração,         ou         os         pais,         ou         os
filhos".         -         temos:         exemplo         de         predicativo         usado         no
sentido         figurado;         verbo         concordando         com         o         núcleo         do
sujeito         na         terceira         pessoa         do         plural;         conjunção
coordenativa         alternativa.
(__)Sobre         os         verbos         seguintes,         pode-se         afirmar:
"Reflitamos"         é         de         terceira         conjugação;         "entendamos"
é         de         segunda         conjugação;         "procuremos"         é         de
primeira         conjugação,         mas         todos         exemplificam
mensagem         na         primeira         pessoa         do         plural         do         modo
imperativo         afirmativo.
(__)No         período:         "Normalmente,         isso         passa-se         assim
e         também         não         vejo         que         seja         mau         que,         de         fato,         se
passe         assim".         -         constatamos:         uma         vírgula         separando
adjunto         adverbial,         e         a         sequência         crescente         de:
pronome         demonstrativo,         conjunção         subordinativa
integrante         e         o         antônimo         de         "bom".

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

a) F,         V,         V.
b) V,         V,         V.
c) V,         F,         V.
d) V,         F,         F.

Matemática

Questão 06

Em         um         sorteio         Felipe         escolherá         3         de         seus         5         irmãos
para         ir         com         ele         assistir         a         uma         partida         de         futebol.         De
quantas         maneiras         diferentes         este         trio         poderá         ser
formado?

a) O         trio         poderá         ser         formado         de         20         maneiras
diferentes.

b) O         trio         poderá         ser         formado         de         10         maneiras
diferentes.

c) O         trio         poderá         ser         formado         de         15         maneiras
diferentes.

d) O         trio         poderá         ser         formado         de         5         maneiras
diferentes.

Questão 07

Viajando         6         horas         por         dia,         Pedro         gasta         2         dias         para
percorrer         1200         km.         Quantos         quilômetros         Pedro
percorrerá         se         viajar         por         6         dias,         andando         8         horas         por
dia?
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a) Pedro         percorrerá         4800         km.
b) Pedro         percorrerá         12000         km.
c) Pedro         percorrerá         9600         km.
d) Pedro         percorrerá         5000         km.

Questão 08

Aristides         emprestou         R$         5.000,00         a         seu         irmão         Argeu,
mas         impôs         a         seguinte         condição:         parte         do         empréstimo
deve         ser         paga         com         1         mês         e         não         terá         juros,         mas         o
restante         será         pago         em         três         prestações         mensais         com
juros         compostos         de         2%         ao         mês.         Se         Argeu         pagou         R$
2.000,00         no         primeiro         mês,         qual         foi         o         valor         total         que
Aristídes         recebeu         de         Argeu?         (use         duas         casas
decimais         em         seus         cálculos).

a) Aristides         recebeu         R$         5.180,00.
b) Aristides         recebeu         R$         1.800,00.
c) Aristides         recebeu         R$         5.800,00.
d) Aristides         recebeu         R$         3.180,00.

Questão 09

Se         a         diferença         entre         o         maior         valor         e         o         menor         valor
das         raízes         da         equação                  -         x²         +         2x         +         8         =         0                  é
exatamente         a         idade         de         Luan,         quantos         anos         ele         tem?

a) Ele         tem         2         anos.
b) Ele         tem         4         anos.
c) Ele         tem         8         anos.
d) Ele         tem         6         anos.

Questão 10

Qual         será         o         volume         total         (V)         de         água,         em         litros,         que
poderá         ser         armazenado         nesta         cisterna?

a) V         =         942         litros.
b) V         =         9420         litros.
c) V         =         0,942         litros.
d) V         =         9,42         litros.

Conhecimentos Específicos

Questão 11

Marque         a         alternativa         que         apresenta         uma         estrutura
óssea         da         cintura         escapular:

a) Tíbia.
b) Metacarpo.
c) Clavícula.
d) Osso         pisiforme.

Questão 12

Sobre         o         tema         fisioterapia         aplicada         às         disfunções
pediátricas,         marque         V         para         as         alternativas
verdadeiras         e         F         para         as         falsas:

(__)O         exame         físico-pediátrico         deve         conter         a
inspeção,         que         avalia         as         reações         da         criança         ao         entrar
na         sala,         a         interação         com         a         família,         se         a         criança         utiliza
órteses         ou         equipamentos         auxiliares         e         se         apresenta
mobilidade         espontânea.
(__)Durante         o         exame         físico-pediátrico         não         devem         ser
avaliadas         a         amplitude         de         movimento         (ADM)         nem         os
padrões         motores         e         posturais         (nas         posturas         prono,
supino,         puxado         para         sentar,         sentado         e         de         pé).
(__)O         PEDI,         ou         Inventário         de         Avaliação         Pediátrica         de
Incapacidade,         é         um         teste         padronizado         destinado         à
avaliação         do         desempenho         funcional         de         bebês         e
crianças         com         disfunções         neuromotoras         que         se
encontrem         em         uma         faixa         etária         de         6         meses         a         7         anos
e         meio.

A         sequência         CORRETA         é:

a) V,         F,         F.
b) F,         V,         F.
c) V,         V,         F.
d) V,         F,         V.

Questão 13

Acerca         da         fisioterapia         no         pré         e         pós-operatório         de
cirurgias         ortopédicas,         marque         a         alternativa
CORRETA:

a) Um         dos         objetivos         da         fisioterapia         é         manter         a         função
respiratória.

b) A         fisioterapia         no         pós-operatório         de         cirurgias
ortopédicas         deve         ser         realizada         somente         após         o
paciente         receber         alta         do         hospital.
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c) O         alívio         da         dor         não         é         objetivo         da         fisioterapia         no         pré
e         pós-operatório         de         cirurgias         ortopédicas.

d) Não         devem         ser         realizados         exercícios         isométricos
nem         alongamentos         na         fisioterapia         no
pós-operatório         de         cirurgias         ortopédicas.

Questão 14

Acerca         dos         testes         ortopédicos,         marque         a         alternativa
CORRETA:

a) Durante         o         Teste         axial         de         pivot-shif         o         paciente         deve
ser         posicionado         com         os         pés         a         30         a         40         cm         um         do
outro         e         os         joelhos         em         extensão         completa.

b) Para         realização         do         teste         de         Apley         o         paciente         é
posicionado         em         decúbito         dorsal.

c) Para         iniciar         o         Teste         de         Thessaly         a         20°         o         paciente
fica         em         apoio         unipodal         de         frente         para         o
examinador         e         segura         em         suas         mãos.

d) Para         realização         do         Teste         de         McMurray         o
examinador         apoia         seu         joelho         na         coxa         do         paciente
e         flexiona         o         joelho         deste         a         90°.

Questão 15

Todas         as         alternativas         apresentam         músculos         da
expressão         facial,         EXCETO:

a) Músculo         deltoide.
b) Músculo         zigomático         menor.
c) Músculo         risório.
d) Músculo         bucinador.

Questão 16

Acerca         da         termoterapia,         marque         a         alternativa
CORRETA:

a) O         infravermelho         não         é         um         recurso         utilizado         na
termoterapia.

b) Os         efeitos         da         aplicação         do         frio         incluem
vasoconstrição         e         diminuição         da         taxa         metabólica,
do         fluxo         sanguíneo         local,         da         inflamação         e         da         dor.

c) A         termoterapia         só         pode         ser         utilizada         no         tratamento
de         disfunções         musculares.

d) A         termoterapia         divide-se         em         hipotermia         (terapia
através         do         calor)         e         hipertermia         (terapia         através         do
frio).

Questão 17

Em         relação         a         fisioterapia         em         Terapia         Intensiva,
marque         a         alternativa         CORRETA:

a) O         teste         de         respiração         espontânea         (TRE)         não         pode
ser         utilizado         na         prática         clínica         como         uma         maneira
de         predizer         se         o         paciente         apresenta         capacidade
de         permanecer         sem         o         auxílio         do         ventilador
mecânico.

b) Quando         o         paciente         apresenta         condições         clínicas
adequadas,         deve         ser         iniciado         o         processo         de
retirada         rápida         ou         gradual         e         definitiva         do         paciente
do         ventilador         mecânico.

c) A         utilização         da         assistência         ventilatória         mecânica
(AVM)         por         tempo         prolongado         nunca         acarreta         em
complicações,         portanto         sua         utilização         deve         ser
prorrogada         ao         máximo.

d) A         assistência         ventilatória         mecânica         (AVM)         em
pacientes         críticos         tem         por         objetivo         assegurar
adequada         troca         gasosa         e         aumento         do         trabalho
muscular         respiratório         e         do         consumo         de         oxigênio.

Questão 18

A         eletroterapia         é         composta         por         agentes         que         usam
corrente         elétrica         no         tecido         através         de         eletrodos.         Em
relação         a         eletroterapia,         julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.A         corrente         interferencial         tem         por         finalidade         promover
ação         muscular         e/ou         analgesia         mediante         o         aumento
da         tensão         e         impedância         do         tecido.
II.O         efeito         fisiológico         da         corrente         russa         limita-se         à
contração         muscular,         estimulando         diferentes         tipos         de
fibras         musculares         (tônicas         e         fásicas)         com         a         vantagem
de         promover         efeito         mais         intenso,         devido         à         diminuição
da         impedância.
III.A         estimulação         elétrica         funcional         (FES)         consiste         em
uma         corrente         elétrica         de         alta         frequência,         capaz         de
provocar         contração         em         músculos         paralisados         ou
enfraquecidos         em         virtude         de         lesões         neurológicas         e
traumáticas.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

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

Questão 19

Acerca         da         avaliação         neurofuncional         aplicada         a
fisioterapia         para         tratamento         de         disfunções
neurológicas,         marque         a         alternativa         INCORRETA:
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a) O         fisioterapeuta         deve         compreender         a         fisiopatologia
da         doença         e         os         mecanismos         das         lesões         e         estar
apto         a         examinar         as         funções         mais         importantes.

b) As         escalas         de         avaliação         neurofuncional         não
devem         ser         utilizadas         para         avaliar         comunicação,
cognição,         aspectos         psicossociais,         déficits         físicos         e
atividades         de         vida         diária         (AVD).

c) A         avaliação         fisioterapêutica         do         paciente
neurológico         é         imprescindível         para         que         se
estabeleça         o         melhor         plano         de         tratamento.

d) A         avaliação         neurofuncional         deve         avaliar         os
seguintes         pontos:         funções         corticais,         sistema
muscular         e         funções         motoras         e         funções         sensitivas.

Questão 20

Acerca         do         tratamento         fisioterapêutico         em         ortopedia,
marque         a         alternativa         CORRETA:

a) A         crioterapia         e         a         compressa         de         água         quente         não
devem         ser         recursos         terapêuticos         utilizados         no
tratamento         fisioterapêutico         nas         patologias
ortopédicas.

b) Nas         doenças         ortopédicas,         nunca         se         deve         iniciar         o
tratamento         fisioterapêutico         utilizando         os         recursos
eletrotermofototerapêuticos.

c) O         ganho         e         o         reequilíbrio         da         força         muscular         nunca
deve         ser         um         dos         objetivos         do         tratamento
fisioterapêutico         nas         patologias         ortopédicas.

d) Um         dos         objetivos         do         tratamento         fisioterapêutico
nas         patologias         ortopédicas         é         a         diminuição         ou
eliminação         do         quadro         álgico.
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