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Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03 (três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de 

prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para 

solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a 

realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais 

não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e 

exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, utilizando 

sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que 

você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para 

o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao preencher 

o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de 

respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE entregar 

seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de 

respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e vinte) 

minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim 

como os demais procedimentos constantes no subitem 9.9 e no subitem 9.11 do Edital 001/2020. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo terminantemente 

proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do 

Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no 

edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem 

o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

14. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita a partir das 20 horas 

do dia 06 de dezembro de 2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, 

quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 07 e 08 de 

dezembro de 2020. 

BOA PROVA!!! 
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http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.17 do edital 001/2020) 
 

 



                                                                                  “A persistência é o caminho do êxito”. (Charles Chaplin) 

 

Concurso Público 001/2020                                                                                                                                                                                                     Pág. 3 de 17 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

01. Leia a crônica a seguir e responda: 
As piscinas 

 

 Passei uma infância cercada de plantas, bichos e amigos. Nada nos faltava. Até mesmo uma pedreira 

rodeada por eucaliptos fazia parte de minha meninice. Criada no meio de homens, aprendi a andar de carrinho 

de rolimã, descer de uma roldana presa a uma corda, que ia de uma árvore a outra, pegar sapo no brejo e coisas 

do tipo. Tudo era perfeito. A única coisa de que eu, meus três irmãos, primos e amigos sentíamos falta era um 

local para nos refrescar nos dias de calor, e, desde pequenos, ouvíamos a promessa de nosso pai em nos 

presentear com uma piscina. 

 A primeira “piscina” que ele nos deu foi um velho tanque de cimento, ex-qualquer coisa, que, além de 

fundíssimo e perigosíssimo, vivia sujo. Acabou virando horta.  

 A segunda “piscina” foi um tanque quadrado de mais ou menos 80 cm de profundidade, também de cimento. 

Tinha até escorregador. Mas, no final, acabou virando a casa da Florípedes, nossa cobra-cipó. Depois, antes de 

ser destruída, transformou-se no local ideal para minha criação de sapos e rãs.  

 Nunca fui chegada a cobras, mas a Florípedes era diferente: verde, mansa e sem veneno, andava enrolada 

no braço de meus irmãos pra cima e pra baixo. Até que um dia apareceu em nossa casa um filhote de cobra-

coral. Não sei por que cargas d’água, no lugar de darmos um sumiço na bichinha, a colocamos no tanque junto 

a Florípedes. Tragédia! 

 Em questão de minutos, Florípedes começou a comer a outra, sob nosso olhar atônito e total impotência. 

Petrificada, confesso que nenhuma cena me chocou mais do que essa, e nunca mais quis saber de nossa cobra-

cipó.  

 Nosso sonho só foi se concretizar no final da década de 70, quando finalmente pudemos estrear nossa 

primeira piscina de verdade, motivo de muitas alegrias, mas também de tristezas, como no dia em que 

deparamos com nosso pastor-alemão boiando em suas águas.  

 Certa vez, minha mãe, olhando da varanda, percebeu um estranho movimento no gramado. Intrigada, 

chamou meu pai, que também nos chamou. Tal foi nosso susto ao ver oito vacas, surgidas Deus sabe de onde, 

espalhadas no jardim comendo lírios e petúnias, e, como se o insólito da cena não bastasse, outra se “refrescava” 

dentro da piscina. Tirá-la de lá foi uma luta, sendo necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros.  

 À noite, uma tia nos telefonou querendo saber da vaca: “Mas como você soube disso?”, perguntou minha 

mãe. E ela: “Pela rádio Itatiaia!”  

 Gostaria que minhas filhas tivessem tido a oportunidade de viver aquilo que vivi: banhos de lama e 

mangueira, tanques de cimento, buracos pavimentados, caixas-d’água e outros tantos que chamávamos de 

piscina. Cada qual com sua história... seu destino... usufruídos até o último momento.  

 Nadávamos de dia e também à noite, muitas vezes de madrugada, escondidos de nossos pais. Nadávamos 

na chuva, no frio e no calor, desfrutando cada instante daquele momento de prazer.  

 Hoje, ao ver os jovens e as crianças pendurados o dia inteiro nos computadores e celulares, me assusto. 

Para eles, “navegar” na internet tornou-se bem mais atraente que nadar. Enfim, outros tempos, novos desejos. 

 

(MEDIOLI, L. As piscinas. O Tempo, 10 out. 2020. Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/laura-medioli/as-piscinas-1.2397076. Acesso em: 23 out. 2020). 

 
 
 
 
 

https://www.otempo.com.br/opiniao/laura-medioli/as-piscinas-1.2397076
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Segundo o texto: 
 
(A) A história apresenta uma contradição grave: a narradora tinha muito medo de cobras, mas tinha uma cobra-

cipó de estimação. 

(B) Ter uma piscina de verdade foi motivo de muitas alegrias para a narradora, tal como o dia em que ela e 

seus companheiros de natação encontraram o cachorro da família brincando de boiar na piscina que eles 

haviam ganhado. 

(C) A narradora queria que suas filhas pudessem desfrutar das “piscinas” que ela já teve para nadarem 

escondidas.  

(D) A narradora demonstra certo incômodo com a mudança de perspectiva do verbo “navegar” para as gerações 

mais recentes, cujo uso se aplica quase que exclusivamente ao contexto da informática. 

 

02. Leia o texto a seguir.  

 
 A série principal da franquia cinematográfica Velozes & Furiosos chegará ao fim após o 11º capítulo. 

Segundo o Deadline, a Universal decidiu encerrar a história iniciada em 2001. O site afirma ainda que Justin Lin, 

que já comandou cinco dos nove filmes, dirigirá os capítulos finais da saga.  

 Além dos nove filmes já produzidos, Velozes e Furiosos ainda deu origem ao derivado Hobbs & Shaw e à 

animação Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto. 

(OMELETE, 20/10/2020. Disponível em: https://www.omelete.com.br/velozes-e-furiosos/velozes-e-furiosos-final-11-filmes. Acesso em: 21 out. 2020.) 

 
Sobre o texto apresentado, considere as seguintes afirmativas: 
 
I. A palavra “Segundo”, presente no primeiro parágrafo, é usada para introduzir o discurso de outra 

pessoa/instituição. 

II. Ao todo, o diretor Justin Lin comandará sete filmes da franquia Velozes & Furiosos. 

III. Os derivados Hobbs & Shaw e Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto chegarão ao fim após o 11º 

capítulo da franquia principal. 

IV. A expressão “Além de”, que inicia o segundo parágrafo, indica que há, na sentença em que ela 

ocorre, uma oposição de ideias. 

 

Estão corretas as afirmativas:  
 
(A) I e II apenas. 

(B) I e III apenas. 

(C) II e III apenas. 

(D) III e IV apenas. 

 

03. Leia o título da notícia, observando a oração em destaque. 

 
“Besouro que aguenta carga 39 mil vezes maior que seu peso inspira engenheiros.” (Galileu, 21/10/2020) 

 
Segundo a norma padrão, a oração sublinhada é classificada como:  
 
(A) Coordenada explicativa. 

(B) Subordinada substantiva. 

(C) Subordinada adjetiva. 

(D) Subordinada adverbial. 

https://www.omelete.com.br/velozes-e-furiosos/velozes-e-furiosos-final-11-filmes
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04. Observe o sentido da preposição “para” no subtítulo da notícia a seguir. 
 

 
Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/10/27/russia-pede-aprovacao-de-uso-emergencial-de-vacina-contra-covid-19-a-oms.ghtml. Acesso em: 27 out. 2020 

 
 

Em qual das sentenças a seguir a preposição “para” não mantém o sentido veiculado no subtítulo da 

notícia? 

 
(A) O uso de anabolizantes de animais para desenvolver músculos é muito perigoso à saúde humana. 

(B) A luta para conseguir vagas no mercado de trabalho está cada vez maior nos grandes centros urbanos. 

(C) O trem que vai para Vitória está momentaneamente desativado para manutenção. 

(D) Os preparativos para a festa de formatura tiveram de ser adiados por causa da pandemia. 

 

05. Na língua portuguesa, a voz passiva dos verbos pode ser feita de duas formas: a analítica, que se 

vale de um verbo auxiliar e de outro no particípio, e a sintética, formada pelo verbo com o pronome 

apassivador SE. A frase que representa o uso desse SE como formador de voz passiva é:  

 
(A) Admitem-se pessoas com experiência em cuidados geriátricos. 

(B) Os jogadores se cumprimentaram friamente após a derrota histórica de um dos times. 

(C) Macacos e outros animais se viram cercados pelo rio que transbordou na floresta onde viviam.  

(D) Se eu tiver tempo para treinar, vou me inscrever para o concurso de dança da escola. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta desvio de colocação do acento indicativo de crase. 

 
(A) Os bombeiros civis foram às pressas para a floresta ajudar os militares no combate ao incêndio que se 

alastrava. 

(B) A criança começou à chorar muito quando abelhas picaram seu tornozelo e seu ombro. 

(C) A volta às aulas em fevereiro foi muito atribulada devido aos problemas enfrentados com as chuvas de 

janeiro. 

(D) Um policial militar à paisana conseguiu prender um ladrão de bancos famoso da região. 

 

EM BRANCO 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/10/27/russia-pede-aprovacao-de-uso-emergencial-de-vacina-contra-covid-19-a-oms.ghtml
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07. Leia o texto a seguir, observando o contexto das palavras grifadas. 

“Havia já mais de oito anos que andava atrás dela. E só agora conseguira que ela se resolvesse a ouvi-lo. Há 

tantos anos, santo Deus! Ainda ele estava moço na mercearia da Rua dos Olivais, ainda nem sonhava que lhe 

haviam de dar sociedade na casa, nem tinha amealhado os seis contos de réis que tinha agora na Caixa Geral 

de Depósitos, já gostava dela, já gostava de a ver passar, pisando no seu passinho grácil e desenvolto a calçada 

de pedras pontiagudas. Os gritinhos que ela dava quando punha o pé em falso, o pé de boneca calçado de 

sapatinhos de verniz com saltos de palmo e meio! E quando entrava na loja! O cubículo escuro, sujo, feio, era 

de repente um grande salão feérico todo cheio de luzes, deslumbrante de asseio, bonito como nenhum. O pobre 

caixeirito, de mãos deformadas pelas frieiras, de larga cara bonacheirona e ingénua, ridículo no seu fato de cotim 

da mangas curtas, de cabeleira encrespada e sobrancelhas hirsutas, ficava a olhar para ela, esquecido do que 

lhe haviam pedido, vendo apenas na sua frente a boca fresca e os olhos gaiatos da rapariguinha risonha que, 

sem piedade, troçava dele constantemente. Mas que lindo riso o dela! Muito aberto, muito sonoro, enchia a casa 

de trilos de pássaros, mostrava-lhe os dentes todos muito sãos, muito brancos, e toda branca por dentro, muito 

cor-de-rosa como a polpa carnuda e sumarenta dum morango acabado de colher numa manhã de Primavera.” 

(ESPANCA, Florbela. O dominó preto. In:______. O dominó preto. Lisboa: Bertrand, 1982.) 

 
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta palavras que podem substituir, 

respectivamente, as duas expressões em destaque no texto, sem prejuízo de sentido ao contexto da 

narrativa. 

 
(A) “zombava” / “azeda”. 

(B) “zombava” / “suculenta”. 

(C) “conversava” / “azeda”. 

(D) “conversava” / “suculenta”. 

 

08. Leia o texto a seguir. 

 
 “– Draco Malfoy – explicou Harry. – Ele me odeia. 

 – Draco Malfoy? – perguntou Jorge, virando-se. – O filho de Lúcio Malfoy? 

 – Deve ser, não é um nome muito comum, é? – Disse Harry. – Por quê? 

 – Já ouvi papai falar nele. Era um grande seguidor de Você-Sabe-Quem. 

 – E quando Você-Sabe-Quem desapareceu – acrescentou Fred, esticando-se para olhar para Harry –, Lúcio 

Malfoy voltou dizendo que nunca tivera intenção de fazer nada. Um monte de [...]... Papai acha que ele fazia 

parte do círculo íntimo de Você-Sabe-Quem.” 

(ROWLING, J. K. Harry Potter e a câmara secreta. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. p. 31.) 

 

O processo de formação de palavras que deu origem ao substantivo “Você-Sabe-Quem”, conforme se 

apresentam suas características, é a: 

 
(A) Abreviação. 

(B) Derivação parassintética. 

(C) Composição por aglutinação. 

(D) Composição por justaposição. 
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09. Em qual das sentenças a seguir o uso da vírgula está em desacordo com a norma padrão? 

 
(A) O furacão Katrina, atingiu os Estados Unidos em 2005 e deixou mais de 1500 mortos. 

(B) Felipe acordou cedo para ir à academia, mas passou mal após o café da manhã. 

(C) Senhores clientes, vocês sairão daqui muito satisfeitos com nossos serviços! 

(D) Quando os vizinhos chegarem, falo com eles sobre seu pedido de vaga de garagem. 

 

10. Observe as informações disponibilizadas no infográfico abaixo. 

 

 
Disponível em: http://g1.globo.com/mato-grosso/blog-rumo-ao-porto/platb/category/infografico/. Acesso em: 21 out. 2020. 

 

De acordo com esse infográfico, 

 
(A) Com a lei 12.619/12, o tempo máximo estipulado para que os motoristas façam refeições é de uma hora por 

dia. 

(B) O aumento do frete é consequência direta da manutenção dos serviços anteriores à lei 12.619/12. 

(C) Com a lei 12.619/12, o turno diário de um motorista de caminhão ou de ônibus em rodovias pode ser de até 

12 horas. 

(D) O número de horas extras, com a nova lei, pode se estender para o horário de repouso do motorista. 

 
 

QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA  

 

11. A respeito da internação domiciliar, contida na Lei Federal nº. 8.080/1990, é CORRETO afirmar que 

só poderão ser feitas por:  

 

(A) Indicação médica, sem a concordância do paciente e de sua família. 

(B) Indicação médica, com expressa concordância do paciente e discordância da sua família. 

(C) A pedido do paciente e indicação médica juntamente com expressa concordância da família. 

(D) Indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. 

 

http://g1.globo.com/mato-grosso/blog-rumo-ao-porto/platb/category/infografico/
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12. Sabemos que o SUS - Sistema Único de Saúde, possui diversas atribuições, tanto é que no Artigo 

200 da Constituição Federal, assim está escrito: “Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei:”  

Levando em conta o Artigo 200 e tão somente as alíneas nele constantes, qual das alternativas abaixo 

não consta deste referido artigo? 

 

(A) II - Proteção à maternidade, especialmente à gestante. 

(B) IV - Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 

(C) VII - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(D) VIII - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

 

13. Com base ao art. 198 da Constituição Federal, o art. 7º que integra a ações e serviços públicos e 

privados ou conveniados que integram o Sistema de Saúde SUS, obedecem aos seguintes princípios: 

 

I -  Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

II -  Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

III -  Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

 

Dos itens acima: 

 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), dispõe sobre o Direito à Vida e a Saúde 

da criança e do adolescente. Segundo o Art. 14 é correto afirmar que: 

 

(A) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e privados são 

obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas. 

(B) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em 

tempo integral de um dos responsáveis, no caso de internação. 

(C) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção 

das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para 

pais, educadores e alunos. 

(D) A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. 

 
 

EM BRANCO 
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15. “Não estávamos - como não estamos - preparados para responder nem a demandas simples, 

quanto mais às graves. Perdemos e continuamos computando óbitos de milhares de brasileiros, entre 

os quais colegas médicos. Patinamos em debates inúteis, em vez de fechar posição com as autoridades 

de saúde mundial e adotar protocolos organizados e mais efetivos. […] Saúde é coisa séria, trata de 

vidas, não pode ser levada ao improviso ou aos ventos de ideologias.” (César Eduardo Fernandes) 

 

Os cuidados com saúde são importantíssimos e cabe a cada um de nós termos responsabilidades. Com 

relação a Portaria nº 2.436 de 2017, considere verdadeiras ou falsas as responsabilidades comuns a todas 

as esferas de governo. 

⃣ Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica. 

⃣ Promover o intercâmbio de experiências entre gestores e entre trabalhadores, por meio de 

cooperação horizontal, e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas que busquem o 

aperfeiçoamento e a disseminação de tecnologias e conhecimentos voltados à Atenção Básica. 

⃣ Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios. 

⃣ Ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da RAS. 

 

A alternativa que apresenta a ordem correta acima é: 

 

(A) V - V - V - F. (B) F - F - V - F. (C) V - F - V - V. (D) F- V - V - V. 

 

16.  A Lei 10.704 de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e outras providências. Por 

intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS é assegurado a atenção integral, sabe-se que a prevenção 

e manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 

 

I -  Cadastramento da população idosa em base territorial. 

II -  Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 

III -  Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia 

social. 

IV -  Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições 

públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, 

nos meios urbano e rural. 

V -  Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do 

agravo da saúde. 

 

Estão corretas: 

 

(A) II e IV apenas. 

(B) I, II, III, IV e V. 

(C) III, IV e V apenas. 

(D) I e III apenas. 
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17. Relacione os conceitos de vigilância, relacionadas com o campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde - SUS.  

COLUNA I 

( 1 ) Vigilância Sanitária. 

( 2 ) Vigilância Epidemiológica. 

( 3 ) Vigilância Ambiental. 

( 4 ) Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

 
COLUNA II 

⃣ Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 

⃣ Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. 

⃣ Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. 

⃣ Um conjunto de ações e atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, 

conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde 

relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, 

organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre 

esses aspectos, de forma a eliminá-los e controlá-los. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA: 

 

(A) 2 - 1 - 4 - 3  (B) 4 - 2 - 3 - 1  (C) 1 - 3 - 2 - 4  (D) 3 - 1 - 2 - 4 

 

18. A Revolta da Vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade 

do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Seu pretexto imediato foi uma lei que determinava a 

obrigatoriedade da vacinação contra a: 

 

(A) Tuberculose. (B) Varíola. (C) Malária. (D) Cólera. 

 

19. Analise a afirmativa a seguir: 

“Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme 

fluxo estabelecido pela rede local;” 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

Qual dos profissionais abaixo possui esta atribuição específica na equipe de Atenção Básica?  

 

(A) Médico. 

(B) Enfermeiro. 

(C) Cirurgião Dentista. 

(D) Técnico de Saúde Bucal. 
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20. Analise o trecho a seguir: 

“Propor, em conjunto com os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, e Conselho de Saúde do 

Distrito Federal, mecanismos de acompanhamento e avaliação que permitam a consolidação de 

resultados e estudos comparativos de experiências de educação permanente desenvolvidos nos 

estados, municípios e Distrito Federal.” 

(Fonte: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/diretrizes_miolo.pdf) 

O trecho acima cita a responsabilidade do: 

 

(A) Ministério da Saúde. 

(B) Conselho Federal de Medicina. 

(C) Conselho Municipal da Saúde. 

(D) Conselho Nacional da Saúde. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Usando de seus conhecimentos sobre o Sistema Respiratório, marque abaixo a alternativa que 

descreve um comportamento anatômico que propiciará um bom funcionamento do sistema 

estomatognático no ato respiratório.  

 

(A) Abertura frequente das asas do nariz. 

(B) Contração supra-abdominal durante o período de expiração. 

(C) Vedamento labial.  

(D) Alongamento de músculos suboccipitais.  

 

22. Analise as assertivas abaixo.  

I -  Faringe; laringe; traqueia. 

II -  Traqueia; brônquios; alvéolos.  

III -  Laringe; bronquíolos; alvéolos. 

IV -  Alvéolos; brônquios; bronquíolos. 

V -  Traqueia; brônquios; bronquíolos.  

 

Marque abaixo a alternativa que menciona a (as) assertiva (s) que só descreve estruturas anatômicas 

intrapulmonares do Sistema Respiratório. 

 

(A) III. (B) IV. (C) I e V. (D) II e III. 

 

23. Qual o nome da capacidade pulmonar que define o conjunto de TRÊS volumes pulmonares?  

 
(A) Capacidade Inspiratória. 

(B) Capacidade Funcional Residual. 

(C) Capacidade Pulmonar Total. 

(D) Capacidade Vital. 
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24. A terapia de higiene brônquica usa de técnicas que objetivam auxiliar a eliminação de secreções, 

ao mobilizá-las, melhorando assim a troca gasosos e evitando as complicações de um quadro de 

pneumopatias, por exemplo. Usando de seu conhecimento sobre o que foi dito, marque abaixo a 

alternativa que menciona uma técnica invasiva de terapia para higiene brônquica.  

 

(A) Hiperinsuflação manual com ambu (HM). 

(B) Terapia por Oscilação oral de alta frequência. 

(C) Pressão Expiratória Positiva (EPAP). 

(D) Técnica de Expiração Forçada (TEF). 

 

25. Os exercícios respiratórios, também conhecidos como exercícios de inspiração profunda, e a 

espirometria de incentivo, estão indicados para pacientes colaborativos e capazes de gerar grandes 

volumes pulmonares. Capacidade vital forçada superior a 20ml/kg, com risco de complicações 

pulmonares decorrentes da hipoventilação. Um dos aparelhos que conseguem promover um feedback 

funcional positivo para o paciente, como método de incentivo inspiratório, é:  

 

(A) BiPAP. (B) Voldyne. (C) Threshold. (D) Bag squeezing. 

 

26. Leia o texto abaixo.  

Os recursos terapêuticos para _____________ no manejo dos pacientes criticamente enfermos surgiram 

pela necessidade de se prevenir ou tratar a redução de volume pulmonar. O colapso alveolar causa perda 

volumétrica com consequente redução na capacidade residual funcional, podendo levar à hipoxemia e 

aumento no risco de infecções e lesão pulmonar caso não seja revertido. 
 

Marque a abaixo a alternativa que apresente um termo que completa a frase acima, tornando-a correta do 

ponto de vista clínico.  

 

(A) Ventilação pulmonar. 

(B) Compressão pulmonar. 

(C) Força pulmonar. 

(D) Expansão pulmonar. 

 

27. A resposta de força muscular é medida a partir da tensão máxima que esse músculo, ou grupo 

muscular, pode gerar em uma única contração. Essa força depende de alguns fatores, que se dividem 

em fatores fisiológicos, morfológicos e, por fim, fatores neurais. Usando de seus conhecimentos sobre 

treinamento de força, marque a alternativa que menciona um fator morfológico da qual a força depende.  

 

(A) Frequência de impulsos nervosos que atingem a musculatura.  

(B) Número de unidades motoras estimuladas. 

(C) Tipo de fibra muscular ativada. 

(D) Ação inibitória de estruturas de proteção (OTG). 
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28. A Fadiga Muscular, definida como perda transitória da capacidade de trabalho do músculo, 

frequentemente limitará o desempenho do corpo humano, em condições normais, mais ainda, na 

vigência de doenças, como diabetes e cardiopatia, por exemplo. A Fadiga pode ser dividida em dois tipos: 

central e periférica. Usando de seus conhecimentos sobre o que foi dito, leia abaixo as assertivas e 

depois marque a alternativa que menciona apenas fatores relacionados a fadiga periférica.  

 

I -  Disfunção dos neurônios. 

II -  Inibição dos terminais axônicos. 

III -  Fatores psicológicos. 

IV -  Depleção de substrato. 

V -  Acúmulo de H+. 

 

(A) I; II; V. (B) II; III; IV. (C) II; IV; V. (D) I; IV; V. 

 

29. As crianças com acometimento motor por conta de uma Paralisia Cerebral (PC), frequentemente 

são avaliadas a partir do método GMFCS (Função Motora Grosseira). O método, consta de cinco níveis 

de acometimento que uniformizou a classificação funcional desses pacientes, sem considerar aspectos 

cognitivos. A criança com PC, que anda no domicílio e na comunidade com limitações, mesmo para 

superfícies planas, tem dificuldade para pular e correr e anda de quatro apoios, em casa, recebe qual 

classificação, segundo o GMFCS?  

 

(A) Nível I. (B) Nível II. (C) Nível III. (D) Nível IV. 

 

30. Sobre as síndromes pleurais, na Pleurite Seca Aguda, o fisioterapeuta identifica através da 

inspeção:  
 

(A) Retração torácica. 

(B) Tiragem inspiratória. 

(C) Amplitude diminuída. 

(D) Abaulamento dos espaços intercostais. 

 

31. Segundo o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, estabelecido em 08 de julho de 2013, 

constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta (Artigo 9), segundo sua área e atribuição 

específica, exceto:  

 

(A) Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, 

do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão. 

(B) Zelar pela observância dos princípios do citado código, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos 

omissos de inadimplência e injustiças profissionais. 

(C) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e 

exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. 

(D) Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia 

ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça.  
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32. Em um paciente acometido de atelectasia aguda, o fisioterapeuta identificou hipersonoridade, ao 

utilizar o método propedêutico da:  
 
(A) Inspeção. (B) Palpação. (C) Percussão. (D) Ausculta. 

 

33. Sobre os testes especiais utilizados para avaliação das lesões do ombro, analise os itens, abaixo:  

I -  Teste de Yergason: é específico para cabeça longa do bíceps, é realizado com o cotovelo fletido 90º, 

junto ao tronco e com o antebraço pronado. 

II -  Teste de Jobe: é utilizado para avaliar o tendão da cabeça longa do bíceps. Ele é realizado com o 

membro superior em extensão, supinado, exercendo-se uma força de elevação do membro a partir 

da horizontal, contrária à força de abaixamento feita pelo examinador. 

III -  Manobra do pinçamento subacromial (manobra de Neer): é realizada com o paciente sentado. O 

examinador, posicionado por trás, segura o cotovelo do paciente com uma das mãos enquanto a 

outra estabiliza a escápula. 

 
Está correto o que se afirma em:  

 
(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III. 

 

34. A Síndrome do mediastino médio corresponde:  

(A) Às síndromes respiratórias e comprometimento dos nervos recorrentes e frênicos. 

(B) À síndrome da veia cava superior e as síndromes dolorosas. 

(C) À disfagia, dores radiculares, manifestações simpáticas e de compressão medular. 

(D) À síndrome da veia cava inferior e as síndromes dolorosas. 

 

35. Sobre os modos ventilatórios, com relação ao disparo do ventilador, considere a alternativa 

INCORRETA:  

 

(A) Durante a ventilação mecânica, uma variável de disparo pré-determinada deve ser alcançada para iniciar a 

inspiração.  

(B) Com a ventilação controlada, a variável é o tempo e é independente do esforço do paciente. 

(C) Nos modos que permitem ciclos assistidos e espontâneos, a inspiração começa quando se alcança um nível 

de pressão ou fluxo pré-determinado (sensibilidade). 

(D) No disparo à pressão, o ventilador detecta uma queda na pressão de vias aéreas ocasionada pelo esforço 

do paciente. Este esforço pode iniciar a inspiração se a pressão positiva realizada ultrapassar o limiar de 

pressão para o disparo (sensibilidade ou trigger). 

 

36. É correto afirmar que o Músculo Sóleo origina-se:  

 
(A) No calcâneo através do tendão calcâneo. 

(B) Nos côndilos lateral e medial do fêmur. 

(C) Na face posterior do terço proximal da fíbula e terço médio da tíbia. 

(D) Na face posterior do fêmur acima do côndilo lateral. 
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37. Na avaliação das lesões de ombro, ao aplicar o teste de Patte, o fisioterapeuta entende que:  

(A) Na presença de rotura do subescapular, o paciente não consegue impedir o afastamento da mão. 

(B) A incapacidade para resistir à pressão do lado afetado sugere a presença de ruptura do tendão do 

supraespinhal. 

(C) É considerado positivo quando paciente refere dor na topografia do tendão da cabeça longa do bíceps (sulco 

intertubercular e braço). 

(D) A perda da capacidade de resistir à ação do fisioterapeuta sugere lesão do tendão do músculo infraespinhal. 

 

38. Observe a figura, abaixo, e assinale a alternativa que indique o modo ventilatório representado:  

 

Fonte: https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v33s2/a02v33s2.pdf 

 

(A) Ventilação mandatória intermitente sincronizada. 

(B) Ventilação mecânica assistido - controlada limitada por pressão. 

(C) Ventilação mecânica controlada (CMV) limitada à pressão. 

(D) Ventilação mecânica assistido controlada limitada por volume. 

 

39. Aplicado à fisioterapia neurológica, o método Kabat objetiva promover o movimento e as sinergias 

funcionais de movimento, ao maximizar o estímulo periférico. É correto afirmar que o primeiro objetivo 

do método é:  
 

(A) Prover estímulos sensitivos apropriados. 

(B) Desenvolver ou restaurar a capacidade da marcha. 

(C) Reforçar o uso de contrações concêntricas. 

(D) Aumentar a força muscular. 

 

 

EM BRANCO 
 

https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v33s2/a02v33s2.pdf
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40. A Doença de Parkinson é uma doença progressiva e crônica do sistema nervoso, envolvendo os 

gânglios da base e resultando em perturbações no tônus, posturas anormais e movimentos 

involuntários. Sobre a doença, é incorreto afirmar que:  
 

(A) Clinicamente, o paciente em geral exibe alguma combinação de três sinais clássicos: rigidez, bradicinesia e 

tremor. É causado pela deficiência do neurotransmissor dopamina no corpo estriado. 

(B) A amiotrofia crural é quase tão frequente quanto o tipo braquiomanual. Outra variante é a que compromete 

precocemente a musculatura torácica, abdominal e posterior da nuca. O padrão de amiotrofia das 

extremidades proximais ou da cintura escapular que se inicia em tenra idade, também é bem conhecido e 

simula distrofias musculares (doença de Wohlfart-Kugel-berg-Welander). 

(C) As alterações posturais compreendem o desenvolvimento de uma fixação postural anormal, tipicamente 

numa postura flexionada ou encurvada. 

(D) O padrão de marcha do paciente com parkinsonismo é altamente estereotipado e caracterizado por um 

empobrecimento dos movimentos. Nos membros inferiores, os movimentos de quadris, joelhos, e tornozelos 

estão reduzidos, com uma falta generalizada de extensão em todas as três articulações. 

 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 
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