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PROVA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em seguida, 
responda às questões a ele referentes:  

 
Ser gagá 

   (Millôr Fernandes) 
 
 Ser Gagá não é apenas viver nos idos do 
passado: é muito mais! É saber que todos os amigos 
já morreram e os que teimam em viver são 
entrevados. É sorrir, interminavelmente, não por 
necessidade interior, mas porque a boca não fecha 
ou a dentadura é maior do que a arcada. 
 Ser Gagá é ficar pensando o dia inteiro em 
como seria bom ter trinta anos ou, vá lá, quarenta, 
ou mesmo, ó Deus, sessenta! É ficar olhando os 
brotinhos que passeiam, com o olhar esclerosado, 
numa inútil esperança. É ficar aposentado o dia 
inteiro, olhando no vazio, pensando em morrer logo, 
e sair subitamente, andando a meia hora que o 
separa dos cem metros da esquina, porque é preciso 
resistir. É dobrar o jornal encabulado, quando chega 
algum jovem da família, mas ficar olhando, de 
soslaio, para os íntimos da coluna funerária. Ser 
Gagá é saber todos os mortos inscritos no Times, em 
Milestones. Não é saber o Who is Who, mas os 
WHEN. É só pensar em comer, como na infância. Em 
certo dia passar fome as vinte e quatro horas, só de 
melancolia. É, na hora mais ativa do mais veloz 
Bang-Bang, decobrir, lá no terceiro plano, um ator 
antigo, do cinema mudo, e sentir no peito a 
punhalada. É surpreender, subitamente, um olhar 
irônico que trocam dois brotinhos que, no entanto, o 
ouvem seriamente. É querer aderir à bossa nova, 
falar “Sossega Leão” e morrer de vergonha ao 
perceber o fora. É não querer, não querer, mas cada 
dia ficar mais necessitado de amparo do que outrora. 
É ter estado em Paris, em 19. É descobrir, de 
repente, um buraco na roupa e dar graças a Deus, 
por ser na roupa.  
 Ser Gaga é sentir plenamente que tudo que 
se leu, que se aprendeu, que se viu e se viveu não 
vale nada diante do que está. Ser Gagá é estar 
sempre na iminência de ouvir em plena rua: “Olha o 
tarado!” É ficar contente em ver Chaplin e Picasso 
como os “mais charmosos” de sessenta! É chamar de 
menina à quarentona. É ter uma esperança senil nos 
cientistas. É reparar, nos mais jovens, o 
imperceptível sinal de decadência. É ficar olhando o 
detalhe, nos amigos; a lentigem nas mãos, o cabelo 
que afina, a pele que vai desidratando. Ser Gagá é o 
orgulho vão de ainda ter cabelo e poucos brancos! A 
vaidade tola de não ter barriga; a felicidade de ter 

dentes próprios. É fazer grandes planos qüinqüenais 
que espantam os jovens que acham cinco anos a 
própria eternidade, mas que o Gagá sabe que voam 
como voaram tantos, tantos, tantos.  
 É se apegar, desesperadamente, pelo 
tremendo impulso da existência, aos filhos, aos netos 
e aos bisnetos, embora saiba que eles não o querem, 
que a convivência com eles é apenas parte e total do 
egoísmo vital que o enterra. É sentir que agora, 
outra vez, está bem de saúde. É sentir a saúde 
ocasional. É carregar o corpo o tempo todo. É sentir 
o caixão no próprio corpo. É saber que já não há 
quem tenha prazer em lhe acarinhar a pele. É já não 
ter prazer em passar a mão na própria pele. É 
esquecer de coisas importantes e lembrar, sem saber 
por que, um gosto, um calor, uma palavra há 
tempos esquecidos. 
 Ser Gagá é procurar com afã a importância 
do cargo para de novo ser solicitado, embora pelo 
cargo. É sentir que nada do que faça, espantoso que 
seja, terá a importância do feito de outro homem, 
nos inícios da vida. Ser Gagá é quando dormir tarde 
se torna uma loucura, resgatada em feroz resfriado 
que dura uma semana. É ter sabido francês, e 
esquecido. É já não jogar xadrez como outrora! É 
olhar o retrato amarelado e lembrar que fotógrafo 
usava magnésio. É dizer, como um feito, que ainda 
lê sem óculos. É ouvir que alguém diz, quando passa 
na rua: “Inda está firme!” É ficar galante e baboseiro 
na terceira taça de champanha. É casar com uma 
mulher mais jovem e querer dar logo ao mundo a 
inegável prova de um filhinho. 
 Ser Gagá é, num esforço mortal, aceitar tudo 
que inventam, todas as idéias, as modas, a música, 
o ritmo de vida, mas não deixar de dizer numa ironia 
profunda e amargurada. “Eu não entendo”. É sentir 
de repente o isolamento. É ficar egoísta, e 
amedrontado. É não ter vez nem misericórdia. 
 Ser Gagá é fogo. Ou melhor, é muito frio. 
 

As cem melhores crônicas brasileiras / Joaquim Ferreira 
dos Santos, org. e intr. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 

 
1. Qual é o tema central do texto? 
 
a) Os infortúnios e as adversidades vivenciados 

pelas pessoas na senilidade. 
b) A comparação do tempo presente com o tempo 

passado. 
c) As mudanças e transformações operadas no 

mundo, com a passagem dos anos. 
d) Os descasos com que a família trata a pessoa 

idosa. 
e) O grito de socorro que um velho dá e ninguém 

quer escutar. 
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2. Qual é a tipologia predominante do texto? 
 
a) descrição 
b) narração 
c) dissertação 
d) denotação 
e) conotação 
 
3. Qual é o foco narrativo do texto? 
 
a) segunda pessoa do singular 
b) terceira pessoa do singular 
c) terceira pessoa do plural 
d) primeira pessoa do plural 
e) primeira pessoa do singular 
 
4. O tom predominante do texto é de: 
 
a) poesia 
b) nostalgia 
c) sarcasmo 
d) humor 
e) melancolia 
 
5. Em relação ao processo de construção da 

estrutura do texto, é CORRETO afirmar o 
seguinte: 

 
a) A estrutura formal do texto se estabelece com 

a predominância de construções 
subordinativas. 

b) As recorrências dos diálogos e das 
interpolações de vozes de personagens 
invisíveis conferem verossimilhança ao texto. 

c) O narrador dissimula e maquia a realidade a 
partir da construção de uma falsa estrutura de 
base conceitual. 

d) O texto se estrutura em construções 
conceituais que se combinam umas com as 
outras. 

e) O mundo real se esgarça diante da 
implacabilidade da passagem dos anos, que é 
instaurada pela estrutura narrativa do texto. 

 
6. Assinale a opção que melhor identifica o tipo de 

linguagem predominantemente empregado no 
texto: 

 
a) coloquial 
b) jornalística 
c) científica 
d) técnica 
e) erudita 
 
7. Releia a passagem adiante e responda: “É 

saber que todos os amigos já morreram e os 
que teimam em viver são entrevados.” Essa 
construção, do ponto de vista semântico, 
contém: 

 
a) parônimos 
b) conotação 
c) homonímia 
d) antonímia 
e) sinonímia 

8. Qual é a expressão abaixo que melhor define o 
espírito da mensagem transmitida pelo 
narrador à pessoa idosa? 

 
a) luta sensata 
b) resistência vã 
c) resignação ao destino 
d) inconformismo inconsciente 
e) cólera amargurada 
 
 

A passagem adiante transcrita servirá de base 
para as questões 09 e 10: 
“Ser Gagá é ficar pensando o dia inteiro em 
como seria bom ter trinta anos ou, vá lá, 
quarenta, ou mesmo, ó Deus, sessenta!” 

 
 
9. Encontre uma palavra ou expressão sinônima 

para a expressão “vá lá”, sublinhada nessa 
passagem: 

 
a) “contanto que seja” 
b) “a não ser” 
c) “pode ser” 
d) “não pode ser” 
e) “espero que seja” 
 
10. A palavra Deus, sublinhada na passagem, 

exerce na construção a função sintática de: 
 
a) aposto 
b) adjunto adnominal 
c) predicativo do sujeito 
d) predicativo do objeto 
e) vocativo 
 
 

A passagem adiante transcrita servirá de base 
para as questões 11 e 12: “É ficar olhando os 
brotinhos que passeiam, com o olhar 
esclerosado, numa inútil esperança.” 

 
 
11. O emprego do grau diminutivo na palavra 

brotinhos lhe confere uma relação semântica 
de:   

 
a) neutralidade 
b) redução de tamanho 
c) depreciação 
d) ironia 
e) afetividade 
 
12. A expressão com o olhar esclerosado é 

pertencente a que elemento do texto? 
 
a) o Gagá 
b) os brotinhos 
c) a esperança 
d) os transeuntes 
e) o narrador 
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13. Releia o trecho e responda: “É não querer, não 
querer, mas cada dia ficar mais 
necessitado de amparo do que outrora.” A 
oração destacada estabelece, com a oração 
antecedente, uma relação de: 

 
a) conformidade 
b) finalidade 
c) adversidade 
d) explicação 
e) concessão 
 
14. Releia o trecho e responda: “É ficar contente 

em ver Chaplin e Picasso como os “mais 
charmosos” de sessenta!” O emprego do sinal 
de aspas confere à expressão destacada um 
sentido: 

 
a) afetivo 
b) irônico 
c) melancólico 
d) pejorativo 
e) reducionista 
 
15. Releia o trecho e responda: “É se apegar, 

desesperadamente, pelo tremendo impulso 
da existência, aos filhos, aos netos e aos 
bisnetos, (...)” A palavra destacada pertence à 
seguinte classe gramatical: 

 
a) adjunto adnominal 
b) vocativo 
c) pronome 
d) advérbio 
e) aposto 
 
 
ESPECÍFICA 
 
16. O estiramento muscular por movimento passivo 

ou ativo do membro, ou por percussão do 
tendão, evoca contrações reflexas. Estes 
reflexos podem ser: 

 
a) Cutâneos ou sensitivo; 
b) Fásicos ou tônicos; 
c) Propriocepivo ou articular; 
d) Muscular ou cutâneo; 
e) Sensitivo ou articular. 

 
17. Ela pode causar uma redução progressiva de 

força, do tamanho e da resistência à fadiga do 
músculo, junto com a percepção de fraqueza 
associada ao descondicionamento 
cardiovascular: 

 
a) Regeneração; 
b) Tetania; 
c) Imobilidade; 
d) Descontinuidade; 
e) Nevralgia. 

 

18. Sobre úlceras de pressão, qual estágio em que 
há eritema que não empalidece sob pressão e 
apresenta epiderme intacta: 

 
a) Estágio I; 
b) Intermediário; 
c) Estágio III; 
d) Atípico; 
e) Insensível. 

 
 

19. Ocorre em 30% a 50% dos pacientes com 
derrame cerebral e é provavelmente causada 
pelo peso do braço “puxando” o úmero para 
baixo, no estágio em que os músculos deltóide 
e supra espinhal estão fracos e flácidos: 

 
a) Bursite; 
b) Fasceíte; 
c) Subluxação; 
d) Compressão; 
e) Capsulite. 

 
 

20. No TCE (Traumatismo Crânio Encefálico), 
reflete uma ruptura dos mecanismos de alerta 
do tronco cerebral, frequentemente com a 
preservação relativa de estruturas cerebrais 
mais altas: 

 
a) Estágio subagudo; 
b) Recorrência; 
c) Confusão; 
d) Coma; 
e) Estado transitório. 

 
 

21. Tipo de teste cardiológico onde se prosseguem 
até um nível acima do nível de um programa 
planejado de exercício a ser realizado em um 
ginásio, mas permanecem abaixo de 85% da 
frequência cardíaca máxima: 

 
a) Teste sinérgico; 
b) Teste próprioceptivo; 
c) Teste submáximo; 
d) Teste intermediáro; 
e) Teste pliométrico. 

 
 

22. Monitorização que pode ser usado na avaliação 
dos efeitos de atividade física que é diferente 
do exercício usado nos testes de esforço para 
exercício padrão: 

 
a) Ventriculador; 
b) Holter; 
c) Marca passo; 
d) Audiometria; 
e) State model. 
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23. Quadro de disfunção respiratória onde o 
paciente apresenta compleição pletórica com 
uma tosse úmida, estertores sibilantes, 
estertores basais e produção de expectoração 
com as exacerbações infecciosas: 

 
a) Bronquítico crônico; 
b) Fibrótico; 
c) Sacarieidose; 
d) Enfisema; 
e) Derrame pleural. 

 
24. Técnica respiratória aplicada pela respiração 

por meio de uma máscara facial ou peça bucal 
com um tubo expiratório contendo uma 
resistência expiratória variável: 

 
a) Drenagem postural; 
b) Expansores brônquicos; 
c) Inaladores expiratórios; 
d) Pressão expiratória positiva; 
e) Hiperventilação contínua. 

 
25. Eles são mais bem localizados pela palpação 

profunda do músculo afetado, o que produz a 
queixa de dor do paciente localmente e/ou em 
zona referida: 

 
a) Biofeedback; 
b) Pontos gatilhos; 
c) Herniação meniscal; 
d) Protusão visceral; 
e) Prolapso neural. 

 
26. São exercícios clássicos de flexão, na teoria são 

ditos eficazes por diminuírem as forças 
compressivas nas articulações zigopofisárias, 
alonga os flexores dos quadris e extensores 
lombares, diminuem a carga compressiva no 
disco posterior e abre o forame intervertebral: 

 
a) Feldenkrais; 
b) Kabat; 
c) Williams; 
d) Volder; 
e) Leduc. 
 
27. Seu diagnóstico geralmente é feito quando 

ocorre uma fratura sem trauma, na presença 
de pouca massa óssea, mais tipicamente na 
coluna, no fêmur e ou na ulna ou rádio distal: 

 
a) Tendinite; 
b) Osteófito; 
c) Esclerodermia; 
d) Osteoporose; 
e) Epicondilite. 

 
28. Tipo de órtese que serve para pacientes que 

fizeram artroplastia metacarpo falangeana ou 
tem uma neuropraxia do nervo radial, tem 
finalidade de tracionar os dedos em extensão a 
partir do qual os pacientes precisam ativar, 
tracionando em flexão: 

a) Splint dinâmico; 
b) Tala noturna; 
c) Tipóia tensionada; 
d) Goteira estática; 
e) Órtese de Knight. 

 
29. Acúmulo excessivo de líquido nos tecidos 

intersticiais e alterações fibróticas nos tecidos 
moles, aumento na circunferência de um 
membro devido a um distúrbio nas trocas de 
líquido transcapilar: 

 
a) Cicatriz hipertrófica; 
b) Aderência cicatricial; 
c) Queloide; 
d) Linfedema; 
e) Fibrose. 

 
30. Osteoartropatia neuropática diabética pode 

causar uma deformidade com instabilidade 
articular, fratura, luxação em áreas de alta 
pressão ao longo da planta do pé, resultando 
em ulceração: 

 
a) Trombose profunda; 
b) Pé de Charcot; 
c) Osteopatia de Rolemberg; 
d) Radiculite de Renger. 
e) Nenhuma das respostas anteriores 

 
31. Doença hereditária caracterizada por miopatia 

progressiva, as crianças acometidas se 
apresentam antes dos 04 anos com marcha 
precária e ocorre pseudo hipertrofia na 
panturrilha: 

 
a) Reynauld; 
b) Erb; 
c) Duchenne; 
d) Kaplan; 
e) Ret. 

 
32. Em queimados a técnica se baseia na remoção 

do tecido desvitalizado (escara) até um nível de 
tecido viável para reparar o leito da ferida para 
cobertura definitiva: 

 
a) Endermia; 
b) Desbridamento; 
c) Curativo de contato; 
d) Enxeria; 
e) Remodelação. 

 
33. Numa amplitude normal do movimento 

articular, quais resultados são observados com 
o uso do goniômetro para flexão e rotação 
externa do ombro, respectivamente: 

 
a) 180° e 90°; 
b) 60° e 100°; 
c) 80° e 120°; 
d) 100° e 50°; 
e) 90° e 30°; 
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34. Numa classificação definitiva do estado mental, 
exige-se uma abordagem padronizada. Que 
escala o examinador classifica as respostas 
oculares, motoras e verbais do paciente a 
estímulos verbais ou físicos? 

 
a) Rolemberg; 
b) Virchow; 
c) Mcgill; 
d) Glascow; 
e) Mesack. 

 
 

35. Nervos cranianos que compreende a função da 
mastigação e expressão facial, 
respectivamente: 

 
a) IX , VIII; 
b) V, VII; 
c) IX, V; 
d) II, XII; 
e) X, III. 

 
 

36. Tipo de marcha associada com patologias 
cerebelares, neuropatias periféricas e 
patologias de coluna dorsais, padrão de pouco 
equilíbrio, base larga de suporte e movimentos 
variáveis de passada para passada: 

 
a) Três pontos; 
b) Claudicante; 
c) Atáxica; 
d) Curta rígida; 
e) Antálgica. 

 
 

37. Avaliação que determina as propriedades 
elétricas isoladas dos componentes fisiológicos 
e anatômicos do sistema nervoso periférico e 
correlaciona com as propriedades elétricas 
anormais de certas patologias: 

 
a) Comporta da dor; 
b) Melzack; 
c) Weisner; 
d) Eletodiagnóstico; 
e) Proprioceptiva. 

 
 

38. Variante do ultra som na qual substâncias 
biologicamente ativas são combinadas com os 
meios acoplantes para dentro do tecido: 

 
a) Feixes pulsados; 
b) Estimulação percutânea; 
c) Fonoforese; 
d) Burst; 
e) Acunpuntura; 

 
 
 
 

39. Técnica massoterapêutica onde ocorre uma 
percussão no tecido com uso de “pancadas” 
repetitivas usando ambas as mãos. Ela é 
rítmica, delicada e rápida: 

 
a) Fricção; 
b) Pincking-up; 
c) Conjuntiva; 
d) Tapotamento; 
e) Deslizamento. 

 
 

40. Força oposta à gravidade, age sobre o objeto 
com uma força gerada por volume de H2O 
deslocado. Este princípio foi descoberto por 
Arquimedes (287 a 212 a.c.): 

 
a) Rotacional; 
b) Flutuabilidade; 
c) Eixo duplo; 
d) Resistência; 
e) Fluxo laminar. 
 




