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Cargo: Fisioterapeuta 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Identifique qual função da partícula se está exercendo nas 
orações que seguem: pronome apassivador, índice de 
indeterminação do sujeito, pronome reflexivo ou pronome 
recíproco. 
I– A sombra da nuvem desenhava-se no chão. 
II– Venderam-se as máquinas de escrever. 
III– Dorme-se cedo na casa de meu tio. 
IV– Os adolescentes abraçaram-se depois da peça. 
V– A viúva se deixou consolar. 
VI– Precisa-se de escriturário. 
VII– A bela modelo se olhava no espelho. 
VIII– Aqui se trabalha. 
Assinale a alternativa incorreta. 
a) Nas frases I, V e VII a partícula “se” exerce a função de índice 

de indeterminação do sujeito. 
b) Na frase II a partícula “se” exerce a função de pronome 

apassivador. 
c) Nas frases III, VI e VIII a partícula “se” exerce a função de 

índice de indeterminação do sujeito. 
d) Apenas na frase IV a partícula “se” exerce a função de 

pronome recíproco. 
 
02. Leia as frases a seguir e assinale a alternativa correta.  
PALAVRAS PARÔNIMAS 
I– José realizou um negócio (vultoso/ vultuoso). 
II– Sueli ligou o fio no (bucal/bocal). 
III– Rodolfo queria (sortir/surtir) a despensa, mas sua sugestão 
não (sortiu/surtiu) efeito.  
IV– Está muito calor, são dez horas e eu já estou 
(soando/suando). 
V– Atacada por moléstia rara, o rosto dela ficou (vultoso/ 
vultuoso). 
VI– Parabéns pela conquista do campeonato. Meus 
(comprimentos/cumprimentos). 
a) I vultoso, II bocal, III sortir e surtiu, IV suando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
b) I vultoso, II bucal, III sortir e surtiu, IV soando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
c) I vultoso, II bocal, III surtir e surtiu, IV suando, V vultoso, VI 

cumprimentos. 
d) I vultoso, II bocal, III sortir e sortir, IV suando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
 
03. Classifique os termos destacados: predicativo do sujeito (PS) 
e predicativo do objeto (PO). 
I– Ele é um grande cientista. 
II– Esses cupins são infernais. 
III– O poeta vivia bêbado. 
IV– Os alunos deixaram à escola desconfiados. 
V– Considerei os debates interessantes. 
Assinale a alternativa correta. 
a) I PS, II PO, III PO, IV PO, V PS. 
b) I PS, II PS, III PS, IV PS, V PO. 
c) I PS, II PO, III PO, IV PS, V PS. 
d) I PO, II PO, III PO, IV PO, V PS. 
 
04. Justifique as próclises destacadas. PRÓCLISES 
I– Jamais me revelaram o segredo. 
II– Nunca lhe pediram o passaporte. 
III– Finalmente te conheci. 
IV– Sei de quem me falas. 
V– Alguém me avisou. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Palavra negativa I, palavra negativa II, advérbio III, pronome 

indefinido IV, pronome indefinido V. 
b) Palavra negativa I, advérbio II, advérbio III, pronome indefinido 

IV, pronome indefinido V. 
 

c) Advérbio I, palavra negativa II, advérbio III, pronome indefinido 
IV, pronome indefinido V. 

d) Advérbio I, advérbio II, advérbio III, pronome indefinido IV, 
pronome indefinido V. 

 
Leia o texto. 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
  De repente do riso fez-se o pranto 
  silencioso e branco como a bruma 
  e das bocas unidas fez-se a espuma 
  e das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
 
  De repente da calma fez-se o vento 
  que dos olhos desfez a última chama 
  e da paixão fez-se o pressentimento 
  e do momento imóvel fez-se o drama. 
 
  De repente, não mais que de repente 
  fez-se de triste o que se fez amante 
  e de sozinho o que se fez contente 
 
  fez-se do amigo próximo o distante 
  fez-se da vida uma aventura errante 
  de repente, não mais que de repente. 
 
                                                               (Vinícius de Moraes) 
 
05. Leia as afirmações sobre o texto. 
I- O sentido conotativo de uma palavra é o sentido ou as ideias 
que nossa mente nos sugere em relação à palavra. 
II- A antítese consiste na aproximação de palavras ou expressões 
de sentido oposto. 
III- A comparação é o fato de confrontar, de estabelecer 
semelhanças entre seres ou coisas, tendo por finalidade tornar 
mais clara, mais compreensível e mais expressiva a ideia que se 
quer expressar. 
IV- A metáfora é o uso de uma palavra ou expressão num sentido 
diferente daquele que lhe é comum. É uma comparação 
sintetizada em que se elimina o termo médio. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmações estão incorretas. 
b) Todas as afirmações estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
 
06. Leia as afirmações sobre o texto. 
I- As rimas são (pranto/espanto; espuma/bruma; 
vento/pressentimento; chama/drama; amante/distante). 
II- O sentido figurado ou conotativo está presente na linguagem. 
III- A linguagem é complexa, exigindo particular esforço na sua 
leitura ou decodificação. 
IV- Há a repetição intencional da expressão “de repente”, e do 
verso “de repente, não mais que de repente”. A reiteração 
mencionada, além de dar ritmo e melodia ao poema, é uma 
maneira (insistente) de o poeta expressar como se deu a 
separação.  
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmações estão incorretas. 
b) Todas as afirmações estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
07. São alterações pertinentes ao envelhecimento, EXCETO: 
a) No cérebro, observa-se uma redução do peso e da espessura 

dos giros, bem como redução do tamanho dos ventrículos. 
b) O envelhecimento normal provoca uma redução do volume e 

da quantidade de líquido sinovial, contribuindo para a 
deteriorização da cartilagem articular. 
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c) Ocorrem alterações visuais como a diminuição da acuidade 
visual gradualmente e também predas auditivas. 

d) Algumas das alterações relacionadas ao sistema 
cardiovascular são: aumento do tônus vascular e diminuição 
da resposta beta-adrenérgica. 

 
08.  A Hanseníase representa ainda um grave problema de saúde 
pública no Brasil. Julgue as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
I- A Hanseníase é causada pelo bacilo de Hansen e tem um 
tropismo especial pelas fibras nervosas, atingindo desde as 
terminações da derme aos troncos nervosos. 
II- A neuropatia da Hanseníase é clinicamente uma neuropatia 
mista, acometendo fibras nervosas sensitivas, motoras e 
autonômicas. 
III- Os troncos nervosos mais acometidos nos membros 
superiores são: nervo radial, nervo mediano e ulnar, sendo que a 
deformidade esperada para acometimento do nervo ulnar é a mão 
caída. 
IV- A Fisioterapia está contra indicada nos casos mais graves 
como os classificados operacionalmente como Paucibacilar. 
a) I e III estão corretas. 
b) II e IV estão corretas. 
c) III e IV estão incorretas. 
d) todas estão corretas. 
 
09. Analise o seguinte teste descrito a seguir: “O paciente deita-se 
em decúbito dorsal e o examinador estabiliza o fêmur distal com 
uma mão e segura a tíbia proximal com a outra mão. Com o 
joelho mantido em flexão leve de 30°, a tíbia é movimentada para 
frente sobre o fêmur.”. O nome do teste e sua função são: 
a) Lachman: identifica lesão no ligamento cruzado anterior do 

joelho. 
b) Ober: identifica contraturas da banda iliotibial. 
c) McMurray: identifica lesão de menisco. 
d) Gaveta Anterior: identifica lesão de ligamento cruzado anterior 

do joelho. 
 
10. Os benefícios do uso do calor como conduta terapêutica são 
bem conhecidos e aplicados por fisioterapeutas sendo contra 
indicado o seu uso em todos os casos a seguir, EXCETO: 
a) Condições inflamatórias agudas. 
b) Febre e processos malignos. 
c) Sangramento ativo. 
d) Condições patológicas crônicas. 
 
11. Paciente A.B.C, 62 anos, amputado em membro inferior 
esquerdo, nível transfemoral, por problemas circulatórios 
causados por Diabetes. A avaliação funcional do coto apresentou 
as seguintes características: coto com cicatriz eutrófica, sem 
lesões dermatológicas, ausência de distúrbios de sensibilidade, 
presença de um coxim com volume satisfatório, sem 
deformidades. Assinale a alternativa que contenha a conduta mais 
adequada para um programa pré protetização nesse paciente: 
a) Exercícios de alongamento e fortalecimento de membros 

superiores e tronco são dispensáveis nessa fase da 
reabilitação. 

b) Os exercícios de alongamento e fortalecimento global para o 
membro residual são necessários nessa fase da reabilitação, 
dando ênfases ao alongamento dos grupos musculares 
flexores de quadril e abdutores de quadril. 

c) Devem-se fortalecer preferencialmente os grupos musculares 
flexores de quadril e adutores de quadril.  

d) Algumas orientações posturais são de fundamental importância 
para esse paciente como a utilização de travesseiro abaixo da 
coxa para repouso do membro quando em decúbito dorsal, 
diminuindo o edema do coto e a deformidade em flexão do 
quadril. 

 
12. Assinale a alternativa verdadeira sobre o Traumatismo 
raquimedular (TRM): 

a) O TRM ocorre quando a medula espinhal é danificada como 
resultado trauma, processo de doença ou defeitos congênitos, 
sendo suas manifestações clínicas independentes da 
extensão e localização do dano à medula espinhal. 

b) A tetraplegia refere-se à deficiência ou perda da função motora 
e/ou sensorial devido ao dano dos seguimentos cervicais da 
medula espinhal e a função nas extremidades superiores e 
extremidades inferiores comprometida, preservando a função 
do tronco. 

c) O choque medular ocorre 30 a 60 minutos após o trauma, pode 
durar horas ou semanas, e é caracterizado por paralisia 
flácida e ausência de toda atividade reflexa da medula 
espinhal abaixo do nível da lesão. 

d) Uma lesão incompleta importante é a Síndrome de Brown-
Sequard, onde somente metade da medula espinhal é 
danificada, caracterizada por perda contralateral da função 
motora e do sentido de posição e perda ipsilateral da 
sensação de dor. 

 
13. Paciente chega ao consultório médico com queixa de dor 
irradiada para a região posterior da coxa, perna e parte medial do 
pé. Depois de realizada a avaliação clínica e uma ressonância 
magnética fica diagnosticado uma hérnia de disco na região 
lombar. O nervo que está comprometido nesse caso é: 
a) Nervo cutâneo femoral anterior. 
b) Nervo Isquiático. 
c) Nervo Obturatório. 
d) Nervo Femoral. 
 
14. Com relação às fraturas, é correto afirmar: 
a) As lesões nervosas que podem estar associadas com as 

fraturas de parede posterior e anterior do acetábulo são do 
nervo ciático e nervo femoral, respectivamente. 

b) Osteomielite da Tíbia é uma grave complicação após fratura 
tibial sendo freqüente a necessidade de amputação. 

c) Após a artroplastia parcial de quadril, prótese cimentada e sem 
enxerto ósseo, conseqüente à fratura de colo de fêmur, a 
descarga de peso no membro operado não é permitida por 
dois meses após a cirurgia. 

d) Uma das causas de lesão do nervo tibial é a fratura da cabeça 
da fíbula. 

 
15. As funções dos Lobos Parietais cerebrais são: 
a) Controle motor voluntário dos músculos esqueléticos, 

personalidade, planejamento e tomada de decisões. 
b) Sensibilidade, interpretação de textura e formas, concentração 

e comunicação verbal. 
c) Audição, memória auditiva e visual. 
d) Compreensão da fala e formulação das palavras para 

expressar pensamentos e emoções, sensibilidade e 
interpretação de texturas e formas. 

 
16. Paciente com 35 anos de idade sofreu acidente vascular 
encefálico com comprometimento cerebelar. Esse indivíduo pode 
apresentar aos exames os seguintes sintomas: 
a) Dismetria, afasia, ataxia e nistagmo. 
b) Incoordenação motora, marcha talonante e anosognosia. 
c) Disdiadococinesia, espasticidade e disartria 
d) Alteração do equilíbrio marcha com base alargada e nistagmo 
 
17. O código de ética da fisioterapia é um documento importante 
para seus profissionais. Estão proibidas aos fisioterapeutas pelo 
código de ética todas as alternativas a seguir, EXCETO: 
a) Abandonar o cliente em meio a tratamento, sem a garantia de 

continuidade de assistência. 
b) Concorrer, de qualquer modo, para que outrem exerça 

ilegalmente atividade privativa do fisioterapeuta. 
c) Prescrever medicamento ou praticar ato cirúrgico. 
d) Prestar assistência ao homem, participando da promoção, 

tratamento e recuperação de sua saúde. 
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18. São alterações estruturais que ocorrem no aparelho 
respiratório do idoso, EXCETO: 
a) Diminuição do espaço morto. 
b) Redução da área da superfície de volume. 
c) Aumento da rigidez da parede torácica. 
d) Redução da força e da massa muscular dos músculos 

respiratórios. 
 
19. Sobre a reabilitação pulmonar do paciente portador de doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), várias abordagens não 
farmacológicas são utilizadas como parte de um programa integral 
de reabilitação. Assinale a única alternativa que não pode ser 
relacionada entre essas abordagens: 
a) Técnicas de controle da respiração como respiração 

diafragmática e com lábios semicerrados, reduzem a dispnéia, 
particularmente nos pacientes com hiperventilação. 

b) Treinamento dos músculos respiratórios, usando equipamentos 
do tipo resistido parece não ter boa aceitação nesses 
pacientes aumentando a dispnéia. 

c) Treinamento físico com a finalidade de melhorar a função 
cardiorrespiratória pode ser útil e o tipo de exercício não 
parece ser tão importante, sendo igualmente eficazes os 
exercícios aeróbicos ou para os membros superiores e a 
cintura escapular. 

d) A fisioterapia é útil através do estímulo à tosse e manobras 
expiratórias forçadas para facilitar a expectoração e diminuir a 
possibilidade de retenção de secreção e de infecções. 

 
20. A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 
regulando em todo território nacional as ações e serviços de 
saúde. Baseado nessa informação assinale a alternativa correta: 
a) São princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) 

a universalidade, integralidade e equidade, sendo a 
participação social irrelevante para a construção das ações 
que norteiam o SUS. 

b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de 
Saúde-SUS, em nenhuma hipótese. 

c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 

d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde-SUS, seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de 
forma regionalizada e não hierarquizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 




