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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Somos um país de analfabetos 

 
        Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os 
países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização. O que nos faltou e tanto 
nos falta ainda? Posso dizer que tem sobrado ufanismo. Não somos os melhores, não 
somos invulneráveis, somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, 
outras mal administradas. Somos um povo resistente e forte, capaz de uma alegria e 
fraternidade que as quadrilhas, o narcotráfico e assustadora violência atuais não 
diminuem. Um povo com uma rara capacidade de improvisação positiva, esperança e 
honradez. 
        O sonho de morar fora daqui para escapar não vale. Na velha e sisuda Europa não 
há um sol como este. Recordo meu espanto na primeira estada por lá, num verão, vendo 
o sol oblíquo e pálido. Lá não se ri, não se abraça como aqui. Eles trabalham mais e 
ganham mais, é  verdade. A pobreza por lá é menos pobre porque, se fosse miserável, 
morreriam todos de frio na primeira nevasca. O salário-desemprego é tão bom que, 
infelizmente, muitos decidem viver só com ele: o mercado de trabalho lá também é cruel, 
e com os estrangeiros, nem se fala. Em muitas coisas somos melhores. 
         Mas somos um país analfabeto. Alfabetizado não é, já disse e escrevo 
frequentemente, aquele que assina seu nome, mas que assina um documento que leu e 
compreendeu. A verdadeira democracia tem de oferecer a todos esse direito, pois ler e 
escrever, como pensar, questionar e escolher, é um direito. É questão de dignidade. [...] 
Não preciso ser intelectual, mas devo poder redigir ao menos um breve texto decente e 
claro. Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo, 
falado e escrito, dentro do meu nível de vida e do nível de vida do meu grupo. 
          Para isso, é essencial uma boa escola desde os primeiros anos, dever inarredável 
do estado. [...] Enquanto alardeamos façanhas, descobertas, ganhos e crescimento 
econômico, a situação nesse campo está cada vez pior. 
         [...] A única saída para tamanha calamidade está no maior interesse pelo que há de 
mais importante no país: a educação. [...]Assim se mudará o Brasil, o resto é conversa 
fiada. Investir nisso significa criar mais oportunidades de trabalho: muito mais gente 
capacitada a obter salário decente. Significa saúde: gente mais bem informada não 
adoece por ignorância, isolamento e falta de higiene. Se ao estado cabe nos ajudar a ser 
capazes de fazer, entender, questionar e escolher nossa vida, é nas famílias, quando 
podem comprar livros, que tudo começa. “Quantos livros você tem em casa, quantos leu 
este mês? E jornal?”, pergunto, quando me dizem que os filhos não gostam de ler. 
Família tem a ver com moralidade, atenção e afeto, mas também com a necessária 
instrumentação para o filho assumir um lugar decente no mundo. Nascemos nela, nela 
vivemos. Mas com ela também fazemos parte de um país que nos deve, a todos, uma 
educação ótima.   Ela trará consigo muito de tudo aquilo que nos falta.  

 
(LUFT, Lia. Revista Veja,São Paulo, n. 39, p. 24, out. 2009) 

 
 
1. Considere o fragmento: 

 
“Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os países 
da América Latina, no que diz respeito à alfabetização.” 
 
Ao recorrer a informações fornecidas pelo IBGE, a autora revela 
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a) domínio do assunto discutido, reforçando a capacidade persuasiva do texto. 
b) a ausência de argumentos próprios para fundamentar as idéias discutidas no texto. 
c) conhecimento superficial do assunto abordado. 
d) uma estratégia de convencimento não pertinente, inadequada, insuficiente. 
e) a incompatibilidade entre as suas afirmativas e os dados apresentados por tal 

instituição. 
 

2. Considere o fragmento:  
“Posso dizer que tem sobrado ufanismo. 

 
Encontra-se uma expressão sinônima para o termo destacado em: 
 
a) o pouco ardor patriótico. 
b) a consciência da necessidade da preservação ambiental. 
c) a arte de fazer política. 
d) a liberdade de expressão. 
e) o orgulho excessivo em relação às riquezas brasileiras.  

 
3.De acordo com  a leitura do texto, é correto afirmar: 

 
a) O fato de sermos um país emergente nos levará, inevitavelmente, a uma educação 

de qualidade. 
b) Alfabetizado é aquele que assina o seu próprio nome. 
c) As quadrilhas, o narcotráfico, a violência têm impedido o estado de investir 

efetivamente em educação. 
d) Um país verdadeiramente democrático precisa de cidadãos portadores não só de 

um competente desempenho lingüístico, mas também de uma consciência da 
necessidade do exercício da cidadania. 

e) O Brasil só resolverá a questão do analfabetismo quando o povo se conscientizar 
da necessidade de ser intelectual. 
 

4. Considerando o gênero, a tipologia predominante e a organização do texto, NÃO é 
correto dizer que 

 
a) as afirmações são generalizantes, ficando a necessitar de comprovações que lhes 

sirvam de suporte. 
b) o uso dos verbos predominantemente no presente do indicativo traduz a atualidade 

do tema em discussão. 
c) as estruturas oracionais interrogativas do primeiro parágrafo impõem ao texto um 

tom de conversa com o leitor, conduzindo-o a uma reflexão sobre alguns aspectos 
abordados. 

d) os argumentos apresentados são sempre apoiados em experiências vivenciadas 
pela autora. 

e) a autora, em sua argumentação, inclui-se entre os analfabetos do seu país. 
 

5. Considere o fragmento: 
”O salário-desemprego é tão bom que, infelizmente, muitos decidem viver só com ele.” 
 
Sobre os termos em destaque, é correto afirmar: 

 
I. O que estabelece a relação sintático-semântica de consequência.  
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II. O termo infelizmente refere-se à estrutura oracional “que muitos decidem viver 
só com ele”. 
III. O termo só significa sozinho. 
  

Está(ão) correta(s): 
 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) III 
e) I, II e III 
 

6. No fragmento “Na velha e sisuda Europa não há um sol como este”, o verbo haver é 
impessoal. Esse emprego também aparece na forma verbal destacada em: 

 

a) Ele havia optado por residir na Europa. 
b) Aquele povo há de vencer os seus maiores desafios. 
c) Convivemos com essa realidade há muitos anos. 
d) A autora houve do IBGE os dados necessários. 
e) O governante se houve muito bem na aplicação dos recursos destinado à 
educação. 

 
7. Considere o fragmento: 
“Eles trabalham mais [...]”. 
 

A regência do verbo trabalhar é a mesma da forma destacada em: 
 

a) “A Enquanto alardeamos façanhas [...]”. 
b)  “Recordo meu espanto na primeira estada por lá [...]”. 
c) “Não somos os melhores [...]”. 
d) “[...] gente mais bem informada não adoece por ignorância [...]”.  
e) “[...] tudo aquilo que nos falta”. 

 
8. O referente da expressão em destaque está incorreto em: 
 

a) “Mas com ela também fazemos parte [...]” – a família. 
b) “[...] somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, outras mal 

administradas.” – riquezas. 
c) “Lá não se ri [...]” – na Europa. 
d) “[...] mas que assina um documento que leu e compreendeu.” – um documento. 
e) “[...] morreriam todos de frio na primeira nevasca.” – os analfabetos.  

 
9. Considere o fragmento:  
“Família tem a ver com moralidade [...]” 
 

A palavra, em destaque, obedece ao mesmo processo de formação apresentado em: 
 

a) Esse governante deu um sim à educação. 
b) Infelizmente, não temos consciência da nossa cidadania. 
c) O aluno lê pouquíssimo. 
d) A escola promoveu o debate que discutiu a qualidade do ensino. 
e) Na Europa, o salário-desemprego é muito bom. 
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10. No fragmento “Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de 
expressão completo [...]”, a vírgula é empregada para separar 
 

a) uma expressão de valor explicativo. 
b) um elemento de valor retificativo. 
c) uma expressão de sentido opositivo. 
d) um elemento de valor conclusivo. 
e) uma expressão adverbial. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
11. Quando se realiza o Teste de Phalen, o paciente realiza determinados movimentos 

que produzem um achado clínico, com isso: 
 

a) o desvio ulnar do punho com resistência causa dor na região lateral do antebraço. 
b) o contato entre as palmas das mãos ocasiona dor no território da ulna, com o 

comprometimento do túnel de Guyon. 
c) a dorsoflexão da mão com resistência causa impossibilidade de completar o 

movimento pela dor no epicôndilo lateral. 
d) a flexão palmar da mão com resistência causa impossibilidade de completar o 

movimento pela dor no côndilo medial. 
e) o contato no dorso da mão ocasiona dor no território do mediano com o 

comprometimento do túnel do carpo. 
 

12. Qual é a técnica de tratamento fisioterapêutico conservador que estaria mais indicado 
para um tratamento com provável diagnóstico de Hérnia de Disco? 

 
a) Valsalva 
b) Bobath 
c) Klapp 
d) d) Frenkel 
e) Mackenzie  

 
13. A técnica mais utilizada para se mensurar a angulação do grau de curvatura de uma 
escoliose é: 
 
a) Charriere      
b) Maigne      
c) Cobb 
d) Staling 
e) Pernn  

 
14. Ao examinar o joelho do paciente acometido por lesão traumática, estando ele na 
posição sentado, com o membro inferior acometido cruzado sobre o outro, avalia-se a 
seguinte estrutura anatômica: 
 
a) Porção posterior da cápsula 
b) Ligamento colateral lateral  
c) Menisco medial 
d) Tendão patelar 
e) Ligamento cruzado posterior 
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15. Na figura acima, o paciente está em decúbito dorsal com o joelho em 30º de flexão. 
Pega-se a coxa com uma mão para estabilizar, com a outra mão pega-se a tíbia e puxa 
para frente. Como se chama este teste, e que estrutura está sendo avaliada? 
 
a) Lachman / Ligamento cruzado anterior 
b) Lachman inverso / Ligamento cruzado posterior 
c) Teste de gaveta / Ligamento cruzado anterior 
d) Pivô shift / Ligamento cruzado posterior 
e) Jerck Teste / Ligamento cruzado posterior 

 
16. Quais dessas articulações se classificam como SINDESMOSE? 
 
a) Radio ulnar média / Tibio fibular distal 
b) Rádio ulnar média / joelho 
c) Joelho / Tibio fibular distal 
d) Rádio ulnar médio / Cotovelo 
e) Joelho / Ombro 

 
17. Sr. João, 72 anos, com sobrepeso, possui sinais radiológicos de gonartrose 
moderada no joelho direito, com rigidez articular e dor localizada, que piora com atividade 
física e diminui com repouso. Na avaliação clínica, verificou-se hipotrofia do quadríceps 
direito, crepitação, redução da amplitude articular e da percepção cinestésica, o que está 
promovendo insegurança para realizar as AVDs. Considerando a gonartrose e o quadro 
clínico desse paciente, são pertinentes as seguintes condutas de tratamento 
fisioterapêutico: 

 
I - fortalecimento isométricos e isotônicos / alongamento do quadríceps e dos 
isquiotibiais / bengala no lado contralateral. 
II - uso de calor profundo no joelho afetado / órteses de imobilização articular períodos 
agudos / exercícios isométricos para o quadríceps. 
III - exercícios de hidroginástica / caçado para absorção de impacto / órteses para 
correção. 
IV - orientações aos parentes sobre osteoartrose / encaminhamento a uma 
nutricionista / recomendação do uso de correntes analgésicas. 
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V - uso de órtese de suporte / fortalecimento muscular do quadríceps / eletroterapia 
para alívio da sintomatologia dolorosa. 

 
Estão certas as condutas 
 

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

 
18. O principal ponto de apoio de uma prótese PTB , na amputação de perna é: 
 
a) Parte distal do coto    
b) Côndilos Femorais   
c) Tendão patelar  
d) no soquete 
e) parte proximal da tíbia 

 
19. Que músculo deve ser fortalecido num paciente com enfisema pulmonar? 
 
a) Reto abdominal     
b) Intercostal interno    
c) Intercostal externo 
d) Diafragma  
e) Grande dorsal 

 
20.  Pode-se prevenir a insuficiência respiratória aguda no paciente que NÃO colabora, 
tratando-o com: 
 
a) Com uso de PEEP com nível de concentração elevada 
b) Drenagem postural 
c) Aplicação intermitente do CPAP convencional  
d) Com ventilômetro 
e) Com Peak Flow meter 

 
21.  Ana tem 10 anos de idade, com DPOC com dificuldade de respirar devido a um 
broncoespasmo com aumento do muco. Nesse sentido afirma-se que Ana tem: 
 

a) Fibrose cística     
b) Asma    
c) Doença de Weber 
d) Enfisema pulmonar 
e) Pneumonia 

 

22.  A insuficiência respiratória se deve: 
 

a) à Incapacidade do sistema respiratório de manter as tensões dos gases sanguíneos 
arteriais numa faixa aceitável. 

b) à Insuficiência cardíaca. 
c) à Falta de força da musculatura respiratória, causando a incapacidade expiratória. 
d) ao aumento da concentração de oxigênio nos alvéolos. 
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e) à Insuficiência de oxigênio decorrente de uma obstrução das vias superiores. 
 
 

23.  O principal sinal clínico numa pessoa com Insuficiência cardíaca é: 
 

a) Dispinéia     
b) Cianose     
c) Dor precordial  
d) Edema de extremidades 
e) Cianose de extremidades 

 
24.  Um paciente que apresenta DPOC, com necessidade de ganhar força muscular, 
deve-se primeiro avaliar a pressão inspiratória máxima, através do aparelho denominado: 
 

a) RPPI   
b) CEPAP     
c) Manovacuômetro  
d) Voldayne 
e) Luvas 

 
25.  Numa situação em que o suprimento de oxigênio no músculo cardíaco é menor que 
a demanda, podemos dizer: este é um quadro de: 
 

a) Enfermidade de Still 
b) Miocardite 
c) Isquemia do miocárdio  
d) Débito cardíaco do átrio esquerdo 
e) Doença de Little 

 
26.  O exercício ativo exerce uma ação de bombeamento do retorno venoso. O fator que 
contribui para esta ação fisiológica é: 
 

a) Débito cardíaco do ventrículo direito 
b) Pressão residual da sístole do ventrículo direito 
c) Pressão residual da diástole do ventrículo esquerdo 
d) Dióxido de carbono 
e) Pressão intra-abdominal  

 
27.  O índice que representa a necessidade metabólica de Oxigênio em condições 
basais é: 
 

a) CRF  
b) FiO2  
c) VEF  
d) VO2  
e) MET  

 
28.  Movimentos rígidos, dificuldade de iniciar a marcha, associado com o sinal de roda 
denteada, é característica de que patologia? 
 

a) Coréia    
b) Parkinsonismo     
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c) Ataxia de Friedreich 
d) Atetose 
e) Balismo 
29.  Nos linfedemas, qual dessas técnicas de tratamento não é recomendável? 
 
a) Cinesioterapia      
b) Drenagem     
c) Gelo  
d) Turbilhão 
e) Ultra-som 

 

30. - Idade gestacional de 32 semanas:  
- Peso ao nascimento de 1500g ou menos.  
- Necessidade de ventilação por 36 horas ou mais. 
 
Os indicadores citados acima se referem ao risco: 
 

a) biológico 
b) de ambiente – social 
c) estabelecido 
d) pré-natais 
e) perinatais 

 

31.  Qual desses recursos fisioterapêuticos não devem ser usados na gestante: 
 

a) Turbilhão    
b) Eletroforese    
c) Ondas curtas  
d) Massoterapia 
e) a e b estão corretas 

 

32.  A manobra de Ortolane é utilizada para diagnosticar que patologia? 
 

a) Escoliose   
b) Espinha bífida    
c) Torcicolo congênito 
d) Pé varo equino 
e) Luxação do quadril  

 

33.  Após cirurgia de coxa vara progressiva infantil (osteotomia subtrocantérica em 
abdução), o tratamento, para ter maior eficácia, teria que observar o “tempo de 
imobilização com gesso”, o “tipo de cinesioterapia empregada” e “quando o suporte de 
carga pode ser iniciado”. Estas observações correspondem, respectivamente, a: 
 
a) 4 semanas / ativa assistida, sem manutenção de calha gessada à noite / após recobrar 

arco articular 
b) 6 semanas / ativa suave, com manutenção de calha gessada à noite / após união da 

osteotomia  
c) 2 semanas / ativa assistida, com manutenção de calha gessada à noite / após período 

álgico 
d) 1 semana / passiva, sem manutenção de calha gessada à noite / após 6 semanas 
e) 2 semanas / passiva, com manutenção de calha gessada à noite / após 3 semanas 
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34.  A cinesioterapia passiva do bíceps braquial em pacientes na primeira infância que 
teve fratura de diáfise de úmero, acarretará: 
 
a) Miosite ossificante    
b) Osteogênese imperfeito   
c) Miopatia 
d) Osteoporose por desuso 
e) Mal de Pott 

 
35.  Um paciente com sequela de AVC é submetido ao Método Bobath. Marque a 
incorreta que indica a sequencia INCORRETA: 
 
a) Na fase de treinamento de marcha o paciente apresenta duas dificuldades principais: a 

ausência de reação de equilíbrio no lado acometido ao fazer transferência de peso e a 
tendência de elevar a pelve ao dar um passo à frente. 

b) É possível estimular a dorso-flexão do tornozelo a partir de estímulo suaves na 
superfície externa do dorso do pé ou sob os artelhos, evitando porém o hálux. 

c) Deve-se estimular o paciente a aprender os movimentos mais primitivos do tronco, 
antes de iniciar a reabilitação de membros superior e inferior. 

d) A espasticidade é coordenada em padrões definidos de sinergismo, portanto, para 
inibi-la é necessário o uso de técnicas de manipulação que se contraponha aos 
padrões anormais de atividade tônica reflexa. 

e) A posição de decúbito dorsal é ideal para o paciente na fase flácida, uma vez que irá 
inibir a espasticidade extensora. 
    

36.  Em que a Cinesioterapia no paciente portador da síndrome de Parkinson se objetiva: 
 
a) Em grandes movimentos    
b) Na redução da rigidez                         
c) Na redução da marcha 
d) Em maior capacidade ventilatória 
e) No aumento de força muscular 

 
37.  Uma lesão total na medula espinhal de L4, acomete a que músculo? 
 
a) Extensores do tronco    
b) Flexores do tronco    
c) Flexores do quadril 
d) Extensores do quadril 
e) Extensor dos artelhos  

 
38.  Os reflexos tônico cervical assimétrico (RTCA) de estiramento labiríntico de 
endireitamento localizam-se, respectivamente, nos seguintes níveis de integração 
neurológica: 
 
a) Córtex, ponte, bulbo 
b) Medula, mesencéfalo, córtex 
c) Bulbo, medula, mesencéfalo  
d) Ponte, bulbo, medula 
e) Mesencéfalo, córtex, ponte 
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39.  Em um paciente hemiplégico, a inibição do padrão espástico do ombro é promovida 
através do alongamento dos seguintes grupos musculares: 
 
a) Grande dorsal, grande peitoral, infra-espinhoso e pequeno redondo 
b) Grande dorsal, grande peitoral, subescapular e grande redondo  
c) Supra-espinhoso, subescapular, deltóide posterior e grande redondo 
d) Infra-espinhoso, pequeno redondo, supra-espinhoso e deltóide  
e) Pequeno redondo, supra-espinhoso, deltóide, grande dorsal 

 
40.  De acordo com o Método Kabat, através do esquema de irradiação diagonal espiral 
do membro inferior, pode-se estimular a contração do fibulares, fazendo oposição aos 
seguintes movimentos do quadril: 
 
a) Abdução, extensão e rotação medial 
b) Adução, extensão e rotação lateral 
c) Abdução, extensão e rotação lateral 
d) Adução, flexão e rotação medial 
e) Abdução, flexão e rotação lateral 

 




