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Língua Portuguesa 
  
“Plano Marshall”  
 

O esforço para conter a propagação do comunismo 
gerou o Programa de Recuperação Europeu, mais conhecido 
como Plano Marshall, um programa para reconstruir a 
infraestrutura e recuperar a economia da Europa devastada no 
pós-guerra, o que poderia garantir a expansão mundial do 
capitalismo. O plano foi anunciado pelo Secretário de Estado 
do governo estadunidense, George Marshall, em junho de 
1947, e vigorou entre 1948 e 1952, quando cerca de 117 
bilhões de dólares foram aplicados nos países capitalistas do 
Velho Continente, já que os socialistas, exceto a Iugoslávia, 
recusaram a ajuda norte-americana. Essa injeção de capital 
proporcionou a recuperação econômica da Europa Oriental em 
tempo recorde.  

A resposta soviética ao Plano Marshall foi a criação 
do Conselho de Assistência Econômica Mútua (Comecon), em 
1949, impondo o modelo econômico soviético planificado, que 
mantinha sob controle a produção dos Estados-satélites 
soviéticos.  
 
01. A resposta ao Plano Marshall foi:  
a) A imposição do modelo econômico soviético;  
b) A criação do Comecon;  
c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;  
d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.  
 
02. O Plano Marshall consistiu:  
a) na propagação do comunismo;  
b) na expansão mundial do capitalismo;  
c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da 

economia européia;  
d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norte-americano.  
 
03. A Europa também é conhecida por:  
a) Europa Ocidental  
b) Bloco de países socialistas  
c) Velho Continente  
d) Estados-satélites soviéticos  
 
04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:  
a) O Comecon  
b) A Iugoslávia  
c) O Programa de Recuperação Européia  
d) A Europa Ocidental  
 
05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental são 
exemplos de substantivos:  
a) Simples  
b) Compostos  
c) Concretos  
d) Próprios  
 
06. É um substantivo composto do texto:  
a) Assistência Econômica Mútua  
b) Programa de Recuperação Européia  
c) Infraestrutura  
d) George Marshall  
 
07. Observe:  
I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, 
anunciaram o verão.  
II) Eu e você vamos juntos.  
O sujeito é, respectivamente:  
a) Composto e composto  
b) Simples e simples  
c) Simples e composto  
d) Composto e simples  
 

08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com a 
regra básica de concordância é:  
a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.  
b) Só lia livros e revistas especializados.  
c) Apresentou péssima forma física e desempenho.  
d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.  
 
09. A concordância verbal está INCORRETA em:  
a) Um bando de moleques pulou o muro.  
b) Fomos nós quem fizemos o almoço.  
c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.  
d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.  
 
10. O verbo encontra-se na voz passiva em: 
a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.  
b) A criança feriu-se com o canivete.  
c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.  
d) Feriram-se marido e mulher na separação.  
 
11. Observe:  
I) Chove ainda hoje.  
II) Os sapos coacham no quintal.  
III) Havia muitas pessoas na festa.  
Os verbos em I, II e III são:  
a) Defectivos  
b) Abundantes  
c) Anômalos  
d) Impessoais  
 
12. A crase encontra-se corretamente empregada em:  
a) Andamos à pé até a casa.  
b) Dirijo-me à Avenida Paulista.  
c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.  
d) Parabéns à todos.  
 
13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem 
ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e 
mesóclise. Encontramos a primeira delas em:  
a) Diga-me a verdade, por favor.  
b) Estou-te esperando.  
c) Colocar-me-ei à disposição.  
d) Por que ninguém me ajuda?  
 
14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:  
a) Vossa Excelência está confortável?  
b) Vossa Senhoria conheces sua obrigação?  
c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.  
d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.  
 
15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na alternativa:  
a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade 

infantil, melhorar a saúde das gestantes são alguns dos 
Oito Objetivos do Milênio.  

b) Quanto custa, este carro eu não sei.  
c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.  
d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.  
 
16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da 
alternativa:  
a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor  
b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional  
c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral  
d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus 
princípios e diretrizes quando destaca: 
I) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência. 
II) A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie. 
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III) A participação da comunidade. 
IV) A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e 
orientação no planejamento das ações dos serviços de saúde. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I, II e IV. 
c) Nenhuma alternativa. 
d) Todas. 
 
18. É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde: 
a) Ministério da Saúde. 
b) Conferência de Saúde. 
c) Secretaria de Assistência à Saúde. 
d) Secretaria de Vigilância à Saúde. 
 
19. Segundo a Lei nº 8080/90, constitui um critério para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, 
Distrito Federal e municípios: 
a) Participação paritária dos usuários no conselho de saúde. 
b) Prioridade para o atendimento hospitalar. 
c) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período 

atual. 
d) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
 
20. O Código de Ética profissional foi aprovado por uma 
Resolução que impõe ao Fisioterapeuta alguns deveres, 
responsabilidades e comportamentos. Assinale a alternativa 
que indique, corretamente, o número e o ano de publicação 
desta resolução e um dos seus artigos ou parágrafos. 

      a) Resolução n. 8/1978: a prática de ato privativo é comum a 
fisioterapeutas e a terapeutas ocupacionais. 

b) Resolução n. 10/1978: o procedimento disciplinar, de que 
trata este código, inicia-se através de denúncia. 

c) Resolução n. 12/1979: o processo disciplinar tem caráter 
reservado, podendo revestir-se de sigilo. 

d) Resolução n. 8/1980: o usuário de consultório coletivo 
responde solidariamente com os demais pela utilização 
indevida do local. 

 
21. São deveres do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, 
EXCETO: 

      a) Sempre informar ao cliente quanto ao diagnóstico e 
prognóstico fisioterapêutico e/ou terapêutico ocupacional. 

b) Assumir seu papel na determinação de padrões desejáveis 
do ensino e do exercício da Fisioterapia e/ou Terapia 
Ocupacional. 

c) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a seu 
alcance para prevenir ou minorar o sofrimento do ser 
humano e evitar o seu extermínio. 

d) Pertencer, no mínimo, a uma entidade associativa da 
respectiva classe, de caráter cultural e/ou sindical, da 
jurisdição onde exerce sua atividade profissional. 

 
22. “É triaxial. Permite a flexão, extensão, abdução e adução, 
circundação e rotação no eixo longitudinal. Exemplo: 
articulações do ombro e quadril.” Os dados enunciados 
caracterizam Articulação _____________. 
a) Bicondilar. 
b) Trocóide. 
c) Esferóide ou enartrose. 
d) Elipsóide. 
 
23. Em casos de paralisia do nervo radial, que é pouco comum 
nos casos de hanseníase, suas alterações de motricidade são: 

      a) Incapacidade total de extensão dos dedos e punho, gerando 
a mão caída. 

b) Perda da oponência do polegar. 
c) Fraqueza do adutor do polegar (sinal de Froment). 
d) Mão em garra completa com extensão de punho. 
 
24. É contra-indicado o uso do Ultra-Som. 
a) Ovários, testículos, tromboses e flebites. 

b) Zona de crescimento ósseo e condições inflamatórias 
agudas e crônicas. 

c) Útero gravídico, neoplasias e espasmos musculares. 
d) Ovários, testículos, placas epifisárias e condições 

inflamatórias agudas ou crônicas. 
 
25. Analise as informações seguintes: 
I) Tipo de articulação unida por fortes estruturas ligamentares e 
que permite movimento mínimo entre os ossos, como na 
articulação coracoclavicular e na tibiofibular inferior. 
II) Tipo de articulação que permite extensa amplitude de 
movimento em apensa um plano, como a articulação do 
cotovelo, tornozelo e joelho. 
As informações referem-se, respectivamente, às articulações: 
a) Condilóide; enartrodial. 
b) Enartrodial; trocoidal. 
c) Sindesmose; gínglima. 
d) Artroidal; condilóide. 
 
26. A atividade física é utilizada como prevenção dos fatores de 
risco da doença arterial coronariana. São benefícios da 
atividade física, EXCETO: 
a) Perda de peso moderado. 
b) Diminui o risco de trombose, por seu efeito benéfico no 

processo de coagulação e mecanismos fibrinolíticos. 
c) Diminui os triglicérides (VLDL). 
d) Diminui a vascularização muscular e a vasodilatação 

funcional. 
 
27. Sobre as unidades funcionais da coluna cervical é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A coluna cervical divide-se em segmento cervical superior 

(acima da C4) e segmento cervical inferior (C4 à C7). 
b) Há semelhanças entre as vértebras C3 à C6 e podem ser 

chamadas de unidades funcionais típicas. 
c) A coluna vertebral anterior é composta de vértebras e 

discos. 
d) A coluna vertebral posterior é dividida em lâminas, pedículos 

e processos espinhosos das vértebras. 
 
28. Os músculos do corpo são os geradores de força interna 
que convertem energia armazenada quimicamente em trabalho 
mecânico. São encontrados no corpo três tipos de tecidos com 
certas características semelhantes. Assinale as afirmações, 
usando V (Verdadeiro) ou F (Falso). Em seguida, marque a 
seqüência CORRETA: 
( ) O músculo liso, ou involuntário, forma as paredes das 
vísceras ocas, como estômago e bexiga, e as paredes de 
vários sistemas de tubos, como os sistemas circulatório, 
digestório, respiratório e urogenital. 
(  ) O músculo liso contém receptores para a dor, mas não 
proprioceptores. 
(  ) Em comparação com o músculo esquelético, o músculo liso 
exibe um tempo de contração mais lento, maior extensibilidade, 
o potencial para uma contração mais continua e rítmica, maior 
sensibilidade e estímulos térmicos e uma coronária mais longa. 
( ) O músculo cardíaco tem semelhanças estruturais e 
funcionais com os músculos esquelético e liso. 
a) F; F; V; F. 
b) V; V; F; V. 
c) V; V; V; V. 
d) F; F; V; V. 
 
29. O sinal de Romberg é utilizado para avaliação do estado de 
equilíbrio do paciente. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A pesquisa do sinal de Romberg deve ser realizada com o 

paciente em posição ereta, pés unidos e olhos fechados. 
b) A positividade da prova de Romberg é evidenciada pelo 

aparecimento de oscilações corpóreas, podendo a queda 
sobrevir em qualquer direção. 

 
 



3 
 

c) Os pacientes cerebelopatas apresentam o sinal de Romberg. 
d) A coordenação muscular (taxia) pode ser explorada de 

forma estática (pesquisa do sinal de Romberg). 
 
30. Informe se é Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre o que se 
afirma na Osteoartrite e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
( ) É uma perturbação crônica das articulações, caracterizada 
pela degeneração da cartilagem e do osso. 
(  ) Com a prática do exercício a dor diminui. 
(  ) A osteoartrite dos pés é comum a joanete. 
(  ) A osteoartrite das mãos é mais frequente em homens. 
( ) No tratamento fisioterápico é indicado calor, talas ou 
suportes para proteger articulações durante atividades que 
geram dor. 
a) V; F; V; V; V. 
b) V; F; F; V; V. 
c) V; F; V; F; V. 
d) V; F; V; V; F. 
 
31. O plexo sacral é formado pelo tronco lombossacral e os 
ramos ventrais dos nervos S1 a S4. Sobre as ramificações do 
plexo sacral, marque a afirmação INCORRETA. 
a) Os nervos principais do plexo sacral são: nervo isquiático e 

nervo pudendo. 
b) O nervo pudendo se origina do plexo sacral por ramos 

derivados dos ramos ventrais de S2, S3 e S4. 
c) O nervo isquiático, para os membros inferiores, é formado 

pelos ramos ventrais de L4 a S3, que convergem sobre a 
superfície anterior do músculo piriforme. 

d) O nervo obturatório é derivado do plexo sacral. 
 
32. O ciclo da marcha é dividido em duas fases: acomodação 
de posição e oscilação. A fase de acomodação de posição é 
subdividida em cinco períodos discretos e consecutivos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Aplainamento do pé, apoio do calcanhar, acomodação 

intermediária, impulsão do calcanhar e impulsão dos dedos. 
b) Apoio do calcanhar, acomodação intermediária, 

aplainamento do pé, impulsão do calcanhar e impulsão dos 
dedos. 

c) Apoio do calcanhar, aplainamento do pé, acomodação 
intermediária, impulsão dos dedos e impulsão do calcanhar. 

d) Apoio do calcanhar, aplainamento do pé, acomodação 
intermediária, impulsão do calcanhar e impulsão dos dedos. 

 
33. Qual o sintoma mais frequente em um paciente 
diagnosticado com Esclerose Múltipla? 
a) Hemiplegia. 
b) Aumento da dependência das pernas para manutenção de 

equilíbrio. 
c) Fraqueza motora. 
d) Paralisia facial. 
 
34. A Fisioterapia Traumato Ortopédica atua na prevenção e 
tratamento das doenças dos ossos, músculos, articulações e 
ligamentos. Trabalha na reabilitação de pós-fraturas, entorses, 
luxações, traumas ou contusões musculares, amputações, 
distúrbios mecânicos da coluna vertebral, pós-cirurgias, dentre 
outras, utilizando recursos objetivando alívio de quadro álgico, 
eliminação de processo inflamatório, melhora na circulação 
sangüínea, fortalecimento muscular, recuperação de 
movimentos, equilíbrio, propriocepção e reeducação postural. 
Entre os recursos utilizados na “Fisioterapia em Traumato 
Ortopedia” temos: Cinesioterapia; Eletroterapia; Temoterapia; 
Crioterapia. Sobre os efeitos da Crioterapia, marque a 
afirmação INCORRETA. 
a) Aumenta a perfusão sanguínea periférica. 
b) Atua na redução de edema. 
c) Causa redução da dor. 
d) Atua na redução do sangramento. 
 

35. Paciente cardiopata grave na terapia intensiva, apresentou 
choque hipovolêmico com pressão arterial ligeiramente baixa 
não gerando repercussões clínicas. De acordo com o quadro 
acima, qual a conduta fisioterápica apropriada? 
a) Exercícios respiratórios simples e exercícios globais de 

extremidade com elevação do decúbito. 
b) Exercícios respiratórios simples e exercícios globais de 

extremidade sem elevação do decúbito. 
c) Apenas exercícios respiratórios com o uso de pressão 

positiva. 
d) Exercícios respiratórios com pressão positiva, associado a 

exercícios respiratórios simples com elevação de decúbito. 
 
36. Qual destes recursos fisioterapêuticos está contra indicado 
em gestantes? 
a) Crioterapia. 
b) Infra Vermelho. 
c) Ondas Curtas. 
d) Turbilhão MMII. 
 
37. Para fazer um movimento, diversas combinações de 
contrações musculares podem ser utilizadas, cada uma delas 
tendo diferentes características de: 
___________________________. Portanto, conforme a 
combinação de músculos que participem de um movimento, 
este pode ter características e custos energéticos diferentes. 
Um operador experiente fatiga-se menos porque aprende a 
usar aquela combinação mais eficiente em cada caso, 
economizando as suas energias.  
a) Ritmo; atenção e velocidade. 
b) Precisão; segurança e ritmo. 
c) Velocidade; precisão e movimento. 
d) Habilidade; ritmo e velocidade. 
 
38. São benefícios da movimentação ativa, EXCETO: 
a) Dar feedback sensorial dos músculos em contração. 
b) Aumentar a circulação e prevenir a formação de trombos. 
c) Manter ou aumentar a força em músculos fortes. 
d) Prover estímulos para a integridade óssea e articular. 
 
39. É CORRETO afirmar sobre Tendinite e Bursite. 
a) Tendinite é a inflamação ou irritação de um tendão. 
b) Nem todos os tendões e bursas no corpo humano pode ser 

afetado. 
c) As tendinites e bursites podem se tornar crônicas como a 

artrite e podem causar deformidades. 
d) A causa mais comum das tendinites e bursites é o 

sedentarismo ou fraqueza muscular. 
 
40. A amplitude de movimento do braço na articulação do 
ombro é considerável devido às razões estruturais. O braço 
pode mover-se por aproximadamente: 
a) Associado à rotação interna máxima a abdução fica limitada 

a cerca de 60° 
b) Somente 120° de flexão no plano sagital. 
c) Mais de 100° de extensão no plano sagital 
d) A rotação não é limitada pela abdução do braço. 
 




