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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
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Boa Prova!    

 
 Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, 
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor: 
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural. 
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia. 
c) A TV acabou ficando mais previsível. 
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo. 
 
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
04 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
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06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal: 
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes. 
b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação. 
c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom. 
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV. 
 
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical. 
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento. 
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país. 
Estão corretas: 
a) Apenas 1, 2, 3 
b) Apenas 1, 2, 4 
c) Apenas 2, 3, 4 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 – Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
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b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
 
 
14 - Assinale a alternativa correta: 
São limites de Leópolis: 
 Leste Norte Sudoeste Oeste Sudeste 
a) Santa Mariana São Paulo Cornélio Procópio Sertaneja Urai 
b) Cornélio Procópio Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja 
c) Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja Cornélio Procópio 
d) Sertaneja Cornélio Procópio São Paulo Santa Mariana Urai 
 
15 - O desenvolvimento psicomotor está dividido em vários fatores psicomotores, sendo eles: a tonicidade, o 
equilíbrio, a lateralidade, a noção corporal, a estruturação espaço-temporal e praxias fina e global. Assinale a 
alternativa que define, respectivamente noção corporal e estruturação espaço-temporal: 
a) É a capacidade de realizar a movimentação voluntária pré-estabelecida com forma de alcançar um objetivo e está 
relacionada com a realização e a automação dos movimentos globais complexos, que se desenrolam num determinado 
tempo e que exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares;- Corresponde a formação do "eu", isto é, da 
personalidade, compreende o desenvolvimento da noção ou esquema corporal, através do qual a criança toma 
consciência de seu corpo e das possibilidades de expressar-se por seu intermédio. 
b) Corresponde a formação do "eu", isto é, da personalidade, compreende o desenvolvimento da noção ou esquema 
corporal, através do qual a criança toma consciência de seu corpo e das possibilidades de expressar-se por seu 
intermédio; -Este fator emerge da motricidade, da relação com os objetivos localizados no espaço, da posição relativa 
que ocupa o corpo, enfim das múltiplas relações integradas da tonicidade, do equilíbrio, da lateralidade e do esquema 
corporal. 
c) É a capacidade de realizar a movimentação voluntária pré-estabelecida com forma de alcançar um objetivo e está 
relacionada com a realização e a automação dos movimentos globais complexos, que se desenrolam num determinado 
tempo e que exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares;- Este fator emerge da motricidade, da relação 
com os objetivos localizados no espaço, da posição relativa que ocupa o corpo, enfim das múltiplas relações integradas 
da tonicidade, do equilíbrio, da lateralidade e do esquema corporal. 
d) Compreende todas as tarefas motoras, onde associa a função de coordenação dos movimentos dos olhos durante a 
fixação da atenção, e durante a fixação da atenção e manipulação de objetos que exigem controle visual, além de 
abranger as funções de programação, regulação e verificação das atividades preensivas e manipulativas mais finas e 
complexas. Corresponde a formação do "eu", isto é, da personalidade, compreende o desenvolvimento da noção ou 
esquema corporal, através do qual a criança toma consciência de seu corpo e das possibilidades de expressar-se por seu 
intermédio. 
 
16 - Dentro do SNC, uma estrutura esta envolvida com funções relacionadas ao movimento , equilíbrio , postura , 
e tônus muscular. Qual é esta estrutura? 
a) Tálamo 
b) Córtex motor primário 
c) Cerebelo 
d) Mesencéfalo 
 
17 - Na Paralisia Cerebral (PC) do tipo extrapiramidal, a lesão situa-se nos núcleos da base, levando ao 
aparecimento de movimentos involuntários. Os movimentos distônicos caracterizam-se pelo seguinte quadro: 
a) Movimentos atetóides mantidos, com posturas fixas, que podem se modificar após algum tempo. 
b) Movimentos involuntários presentes nas extremidades, lentos, serpenteantes, parasitam o movimento voluntário. 
c) Movimentos atáxicos, voluntários, associados ao déficit de equilíbrio. 
d) Movimentos involuntários, bruscos, acometendo articulações proximais, comprometendo a força muscular. 
 
18 - Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, a reação cervical de retificação e reação de 
Landau: 
a) Virando-se o corpo para um lado segue-se a rotação cervical; criança suspensa no ar movida para baixo com um 
pouco de rapidez, leva a extensão e abdução dos membros superiores. 
b) Virando-se a cabeça para um lado segue-se a rotação do tronco como um todo; quando o paciente é suspenso em 
prono, aparece extensão da cabeça e do quadril. 
c) Serve para manter a cabeça em posição normal no espaço; quando o paciente é suspenso em prono, aparece extensão 
da cabeça e do quadril. 
d) Virando-se a cabeça para um lado segue-se a rotação do tronco como um todo; criança suspensa no ar movida para 
baixo com um pouco de rapidez, leva a extensão e abdução dos membros superiores. 
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19 - Em fisioterapia, para se conseguir uma melhor performance motora e também para dar maior sensação, 
propriocepção e prevenir contraturas, usamos, associados ao tratamento, alguns recursos, como talas, órteses, 
aparelhos e adaptações. Qual das alternativas abaixo corresponde ao stand frame ou bipedestador? 
a) É um abdutor de espuma, que pode ser confeccionado em forma de uma cela, a fim de não permitir uma excessiva 
adução, para uma melhor postura em pé. 
b) É uma tala de lona, para aquelas crianças que tendem a desenvolver o joelho em flexão. 
c) É um aparato que permite a colocação da criança em pé, mesmo que esta tenha um pobre controle de tronco e mesmo 
de cabeça. 
d) É um dispositivo ortopédico aplicado externamente ao corpo projetado para suportar e impedir uma deformidade do 
pé, do tornozelo e do complexo inferior da perna. 
 
20 - O acidente vascular cerebral (AVC) é uma síndrome neurológica bastante complexa. Quando ocorre o 
acometimento da circulação posterior (vértebro-basilar), os sintomas mais comuns são: 
a) Distúrbios de equilíbrio (ataxia), déficits de nervos cranianos, disfagia, disartria, vômito e “síndromes cruzadas”, com 
déficits motores e de nervos cranianos contra lateralmente.  
b) Déficits de linguagem (afasia), se ocorrer no hemisfério esquerdo e déficit motores desproporcionais, acometendo de 
forma mais acentuada a face e membro superior e em menor intensidade, o membro inferior (hemiparesias 
desproporcional). 
c) Ataxia, disfagia, déficits motores e de nervos cranianos bilaterais, além dos déficits de linguagem (disartria, dislalia e 
afasia). 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
21 - As alterações nas funções cognitivas interferem diretamente no processo de reabilitação do paciente com 
AVC. Uma destas alterações é a afasia. Complete a sentença abaixo e assinale a alternativa correta: 
“Afasia______________________ significa ausência de fluência, repetição deficiente, erros parafásicos, 
compreensão boa para frases simples; já a afasia________________________, é caracterizada por impulsos 
fluentes, compreensão auditiva e de leitura deficientes, escrita fluente mas vazia, repetição prejudicada.” 
a) Motora ou de Broca; - sensitiva ou de Wernicke. 
b) Sensitiva ou de Wernicke; - global ou mista.  
c) Motora ou de Wernicke; - sensitiva ou de Broca. 
d) Global ou mista; - motora ou de Broca. 
 
22 - “É uma doença degenerativa que afeta os neurônios do trato corticoespinal e do corno anterior da medula 
espinal; os sinais clínicos mais proeminentes são: fraqueza, atrofia, e fasciculações dos membros, de início 
assimétrico. Paralelamente ao comprometimento motor, observa-se com freqüência disfonia e disfagia.” 
Esta definição corresponde a: 
a) Amiotrofia espinal. 
b) Paraparesia espástica familiar. 
c) Doença de Charcot-Marie –Tooth. 
d) Esclerose lateral amiotráfica. 
 
23 - São considerados sinais de comprometimento do segundo neurônio motor: 
a) Espasticidade e hiperreflexia. 
b) Hiperreflexia, hipotonia e fasciculações. 
c) Hipotonia, arreflexia, atrofia muscular e fasciculações. 
d) Espasticidade, hiperreflexia, atrofia muscular e fasciculações. 
 
24 - A síndrome dolorosa no ombro do paciente hemiplégico, dificulta a recuperação das funções ligadas à 
movimentação do membro superior acometido, comprometendo a reabilitação. As causas que levam ao ombro 
doloroso são várias, entre elas a capsulite adesiva do ombro. Assinale a alternativa que define a capsulite adesiva 
do ombro: 
a) Alongamento anormal dos tecidos periarticulares causados pela hipotonia muscular. 
b) Diminuição do líquido sinovial, com fibrose e déficit da elasticidade tecidual e ligamentar. 
c) Comprometimento do sistema simpático, gerado pela tração do plexo braquial. 
d) É devida a posição de rotação externa adotada na hemiplegia. 
 
25 - A Fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar oferecido aos pacientes em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Sua atuação é extensa e se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo, entre eles 
na assistência a pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório. Nesta fase, o fisioterapeuta tem uma 
importante participação, auxiliando na condução da ventilação mecânica, desde o preparo e ajuste do ventilador 
artificial à intubação, evolução do paciente durante a ventilação mecânica, interrupção e desmame do suporte 
ventilatório e extubação.  
Assinale a alternativa INCORRETA, que descreve procedimentos de fisioterapia respiratória para a terapêutica 
de pacientes em ventilação mecânica. 
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a) A fisioterapia respiratória é eficaz e recomendada para o tratamento das atelectasias pulmonares em pacientes em 
ventilação mecânica. 
b) Na ausência de contra–indicações, manter o decúbito elevado (entre 30 e 45°) em pacientes em ventilação mecânica 
para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, mesmo durante a fisioterapia motora. 
c) A hiperinsuflação manual está indicada em pacientes que apresentam acúmulo de secreção traqueobrônquica. 
d) A drenagem postural, a vibração e a percussão torácica devem proceder à aspiração traqueal. 
 
 
 
 
26 - O uso da pressão positiva expiratória final (PEEP) surgiu baseado no fenômeno de shunt pulmonar, ou seja, 
de áreas que não são ventiladas por causa do colapso alveolar, mas continuam sendo perfundidas, o que origina 
uma redução da saturação de O2 no sangue arterial. São considerados efeitos terapêuticos da PEEP sobre o 
sistema respiratório: 
a) Recrutamento alveolar; aumento da capacidade residual funcional; melhora da complacência pulmonar; melhora da 
relação ventilação/perfusão; diminuição do shunt intrapulmonar; melhora da pressão de O2; redistribuição do líquido 
extravascular; remoção das secreções pulmonares. 
b) Recrutamento alveolar; diminuição da capacidade residual funcional; melhora da complacência pulmonar; melhora 
da relação ventilação/perfusão; aumento do shunt intrapulmonar; redistribuição do líquido extravascular; remoção das 
secreções pulmonares, não age sobre da pressão de O2. 
c) Aumento da capacidade residual funcional; melhora da complacência pulmonar;; aumento do shunt intrapulmonar; 
melhora da pressão de O2; redistribuição do líquido extravascular,  porém não interfere na relação ventilação/perfusão. 
d) Diminuição da capacidade residual funcional; melhora da complacência pulmonar; melhora da relação 
ventilação/perfusão; aumento do shunt intrapulmonar; melhora da pressão de O2. 
 
27 - A bibliografia traz complicações comuns encontradas no pós-operatório de cirurgia cardíaca como 
atelectasias, edema de pulmão, derrame pleural, pneumonia e pneumotórax, que podem levar à insuficiência 
respiratória. As características do edema de pulmão são: 
a) É um acúmulo de líquidos no espaço pleural. 
b) É um termo que diz respeito a um estado patogênico no qual há um acúmulo de líquidos e solutos nos tecidos extra 
vasculares e no espaço aéreo pulmonar. 
c) É uma condição clínica caracterizada por áreas de colapso alveolar com significante déficit de ar. 
d) É o acúmulo de ar no espaço pleural. 
 
28 - As lesões ligamentares mais comuns em atletas são do Ligamento cruzado anterior(LCA) e do ligamento 
colateral medial. O teste de gaveta anterior é feito para verificar  se há lesão no LCA. Qual das alternativas 
abaixo corresponde a descrição deste teste? 
a) O paciente em decúbito dorsal, o examinador segura a tíbia e o fêmur próximo ao joelho e com este a 30º de flexão, é 
tentada uma anteriorização forçada da tíbia. A positividade do teste (anteriorização) indica ruptura. 
b) Paciente em decúbito dorsal, examinador faz um valgismo forçado do joelho. A positividade do teste ocorre quando 
o valgismo é perceptível quando feito de forma comparativa. 
c) Paciente em decúbito dorsal realizar a posição forçada do joelho em valgo. È o primeiro ligamento a romper neste 
trauma tão freqüente. 
d) Paciente em decúbito dorsal, joelho fletido à 90º, o examinador fixa o pé do paciente, segura a tíbia proximal com as 
duas mãos e tenta fazer a anteriorização da tíbia. È feito de forma comparativa. A anteriorização indica positividade do 
teste. 
 
29 - Durante a avaliação fisioterapêutica do ombro, quais movimentos são realizados pela Articulação 
Esternoclavicular? 
a) Elevação, depressão, abdução, adução, rotação para cima e para baixo. 
b) Flexão, extensão, abdução. 
c) Adução, rotação medial e lateral, abdução e adução, circundução. 
d) Elevação e depressão, protração e retração. 
 
30 - Ao realizar uma avaliação fisioterapêutica da coluna lombar, um dos procedimentos é a verificação da 
Amplitude Articular- Goniometria. Com relação a goniometria da coluna lombar, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Flexão da Coluna Lombar: Ocorre no plano frontal. 
b) Extensão da Coluna Lombar: Ocorre no plano sagital.  
c) Flexão Lateral da Coluna Lombar: Ocorre no plano frontal.  
d) Rotação da Coluna Lombar: Ocorre no plano transversal.  
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