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PROVA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia, com atenção, o texto adiante 
transcrito e responda às questões seguintes, a ele 
relacionadas: 
 

O Rei dos Mentirosos 
    (Moacyr Sliar) 

 
 Era muito tarde quando ele chegou em 
casa. A esposa estava esperando furiosa. Onde é 
que você esteve, perguntou, os olhos fuzilando de 
raiva: 
 - Você sabe, mulher – respondeu, seco. – 
Eu lhe disse antes de sair: fui participar do 
concurso para a escolha do Rei dos Mentirosos. 
 Ela riu: 
 - Rei dos Mentirosos, essa é muito boa. 
Nem Pinóquio inventaria uma tão boa. Rei dos 
mentirosos... E aposto que você foi o escolhido. 
 - Fui. E até ganhei uma coroa. Está aqui, 
neste pacote. Você quer ver? 
 Ela fechou a cara: 
 - Agora chega. Chega, ouviu? Não quero ver 
nada, não quero saber de nada. Durante todos 
esses anos, agüentei suas mentiras, mas com essa 
você passou do limite. Vou lhe perguntar pela 
última vez. Pense bem no que você vai me dizer, 
porque, conforme a sua resposta, arrumo a mala e 
vou embora para sempre. Onde foi que você 
esteve? 
 Ele suspirou. 
 - Está bem. Você quer mesmo saber?  
Estive com uma mulher. Uma executiva – alta, 
loira, belíssima. Veio ao escritório para discutir um 
empreendimento na área de turismo. Começamos 
a conversar, ela me perguntou se eu não gostaria 
de tomar um drinque num ambiente mais 
relaxado. No apartamento dela. Como se tratava 
de negócio, aceitei. Fomos até lá. Sentei no living, 
ela me pediu que esperasse um momento. Entrou 
no quarto e depois voltou, usando uma lingerie 
preta. Fiquei deslumbrado. Ela jogou-se sobre mim 
e tivemos relações ali mesmo, no sofá. Depois eu 
vim para cá. 
 Olhou a mulher: 
 - Pronto. Era isso que você queria ouvir? 
 Ela não disse nada. Entrou no quarto, 
fechou a porta atrás de si. Ele suspirou de novo. 
Enfim, tinha acontecido: a grande briga, aquela 
que durante tantos anos se esforçara por adiar. 
Mas o impulso para contar a história fora mais 
forte, e ele não pudera resistir. Agora era agüentar 
as conseqüências. 

 A porta se abriu. Era a mulher: usava uma 
lingerie preta belíssima, provavelmente comprada 
naquele mesmo dia. 
 - Era assim que ela estava vestida? – 
perguntou, com um sorriso. 
 Fizeram amor ali mesmo, no sofá da sala. 
Mas depois, como era de hábito, foram para a 
cama de casal. 
 No meio da noite, ele se levantou. Abriu o 
pacote, tirou dali a coroa de Rei dos Mentirosos, 
colocou-a, olhou-se ao espelho. Ficava-lhe muito 
bem. Como que sob medida para ele. 
 
 
01. Assinale a alternativa em que a declaração 

sintetiza melhor uma das idéias reinantes no 
texto: 

 
a) A mentira tem pernas curtas. 
b) O talento dos vencedores em concursos. 
c) A criatividade e a fantasia no convívio dos 

casais. 
d) Mentir, assim como matar, nunca compensa. 
e) O castigo e a censura se impõem aos 

mentirosos. 
 
 
02. Tomando o diálogo mantido entre o homem e 

sua esposa, podemos depreender o seguinte: 
 
a) Tudo não passou de uma encenação de ambos 

para preparar uma noite de amor diferente. 
b) A mulher, ao que tudo indica, já passara por 

experiências anteriores semelhantes. 
c) A esposa reapareceu, usando lingerie, para 

provar que era melhor que a amante. 
d) A esposa acreditou verdadeiramente na 

história contada pelo marido. 
e) A história contada por ele era verdadeira e 

poderia ter ocasionado a separação. 
 
 
03. De acordo com o que o texto nos revela, o 

marido 
 
a) jamais tinha participado de concurso algum. 
b) participou do concurso e contou uma história 

verdadeira à sua mulher. 
c) participou do concurso e estivera fazendo 

empreendimentos turísticos. 
d) participou do concurso e mentira mais uma 

vez à sua mulher. 
e) Estava mesmo era bebendo e se divertindo 

com os amigos, na noite. 
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04. Qual a linguagem predominante no texto? 
 
a) a linguagem conotativa 
b) a linguagem jornalística 
c) a linguagem figurada 
d) a linguagem abstrata 
e) a linguagem denotativa 
 
05. De maneira geral, qual o discurso 

predominante no texto? 
 
a) O discurso indireto, sem diálogos. 
b) O discurso direto, sem diálogos. 
c) O discurso indireto, com diálogos. 
d) O discurso direto, com diálogos. 
e) O discurso indireto livre, sem diálogos. 
 
06. Em: “Ela me pediu que esperasse.”, de acordo 

com as regras de colocação pronominal, 
temos:  

 
a) a próclise 
b) a ênclise 
c) a mesóclise 
d) ênclise e próclise, ao mesmo tempo 
e) mesóclise e ênclise, respectivamente 
 
07. Assinale a alternativa cuja palavra está 

corretamente grafada: 
 
a) Largatixa 
b) Cardeneta 
c) Estrupo 
d) Metereologia 
e) Espontaneidade 
 
08. Quanto à flexão verbal, os verbos bolir, falir e 

reaver são considerados: 
 
a) regulares 
b) irregulares 
c) defectivos 
d) abundantes 
e) gerúndios 
 
09. Assinale a alternativa que apresente 

incorreção quanto à concordância nominal: 
 
a) Há menos pessoas do que imaginávamos. 
b) Elas mesmas resolveram o problema. 
c) As laranjas custam barato. 
d) É proibida entrada de menores. 
e) Encontrou argumento o mais fáceis possível. 
 
10. A regência verbal está empregada 

erroneamente em: 
 
a) Ele informou aos amigos sua decisão 
b) O filho obedece ao pai. 
c) Eu prefiro o cargo de presidente ao de 

secretário. 
d) As crianças assistiram ao filme. 
e) Os bares da cidade devem agradar aos turistas 
 

11. Leia a oração abaixo: 
 
Deve chover hoje em todo o Estado da Paraíba 
 
Assinale o verbo da oração acima: 

 
a) Inexistente 
b) Indeterminado 
c) “hoje” 
d) “Deve” 
e) “todo o Estado da Paraíba” 
 
12. Leia a oração abaixo: 
 

Sua pesquisa é útil a todos. 
 
As palavras sublinhadas assumem 
sintaticamente a função de: 

 
a) Adjunto adnominal 
b) Complemento nominal 
c) Objeto indireto 
d) Adjunto adverbial 
e) Agente da passiva 
 
13. Marque a alternativa cujo espaço deve ser 

preenchido corretamente com Ç: 
 
a) sumi__o 
b) ge__o 
c) reme__a 
d) ama__ado 
e) demi__ão 
 
14. Há erro de ortografia quanto ao uso da letra G 

em: 
 
a) ferrugem 
b) beringela 
c) gengibre 
d) virgem 
e) dígito 
 
15. Assinale a alternativa em que ambas as 

palavras estejam corretamente grafadas com o 
dígrafo CH: 

 
a) cachimbo/ salsicha 
b) capricho/ chingar 
c) rouchinol/ macho 
d) fachina/ lagarticha 
e) embaichada/ trecho 
 
ESPECÍFICA 
 

16. Combinação típica de tônus muscular em 
repouso aumentado, reflexos de 
estiramento hiperativos, clônus e 
disseminação de respostas reflexas. 
Características de: 

a. Flacidez; 
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b. Espasticidade; 
c. Hipotonia; 
d. Balismo; 
e. Mioclonia. 

17. Distúrbio que representa uma anormalidade 
do desenvolvimento do eixo espinhal 
resultando em disfunção medular por 
ocorrência de um defeito congênito: 

a. Paralisia de erb; 
b. Miopatia de fascia; 
c. Espinha bífida; 
d. Distrofia muscular; 
e. Paralisia de kemple. 

18. Patologia decorrente de imobilidade, 
complicação observada em estudos com 
astronautas, idosos (causas de quedas e 
fraturas), indivíduos sedentários e em 
repouso prolongado em leito: 

a. Osteoporose; 
b. Parkinson; 
c. Alzheimer; 
d. Hipertensão; 
e. Diabetes. 

19. São considerados princípios básicos na 
prevenção e tratamento de contraturas no 
leito: 

a. Imobilização e posicionamento estático; 
b. Estimulação farádica e exercício resistido; 
c. Crioterapia e posicionamento estático; 
d. Mobilização e uso de órteses dinâmicas; 
e. Laser e correntes diadinâmicas. 

20. Locais mais comuns para desenvolver 
úlceras de pressão: 

a. Ísquio, sacro e trocanter do fêmur; 
b. Radial, acrômio e epicôndilo do cotovelo; 
c. Região lombar, patela e acrômio; 
d. Eminência tenar, epicôndilo e patela; 
e. Panturrilha, maléolo e acrômio. 

21. Estudo de fatores normais e anormais na 
armazenagem, transporte e esvaziamento 
de urina da bexiga e uretra por meio de 
qualquer método apropriado: 

a. Pielograma; 
b. Ultra som renal; 
c. Urodinâmica; 
d. Creatinina; 
e. Pad test. 

22. Tem como objetivo melhorar a capacidade 
funcional cardiovascular, controlar os 
fatores de risco coronariano e obter efeito 
benéfico sobre a tolerância ao exercício: 

a. Monitor diastólico; 
b. Sistema sistólico contínuo; 
c. Aprimoramento vascular intenso; 
d. Reabilitação cardíaca; 
e. Pressão intermitente. 

23. Caracterizada pelo aumento das glândulas 
mucosas traqueobrônquicas e hipersecreção 
mucosa crônica e infecções torácicas: 

a. Pleurite; 
b. Bronquite crônica; 
c. Pós torácico cirúrgico; 
d. Restrição de forças musculares; 
e. Desnervação frênica. 

24. Caracterizados por dor local e ou referida, 
localizados pela palpação profunda do 
músculo afetado, tenso, descrito como 
parecendo uma “corda”. Observados em 
síndromes de dor miofascial: 

a. Pontos - gatilho; 
b. Reflexo cutâneo; 
c. mioclonias; 
d. atresia; 
e. tremores. 

25. Tipo de técnica Fisioterapêutica, 
desenvolvida por uma projetista de 
aparelhos ergonômicos, somática que atua 
como sistema integrado de educação do 
movimento, trabalho corporal dos tecidos 
moles, modificação ambiental e treinamento 
de aptidão. Inclui avaliação compreensiva, 
terapia manual, educação dos movimentos, 
programas de exercícios que permitem boa 
aplicabilidade: 

a. Williams; 
b. Aston patterning; 
c. Burns; 
d. Fields; 
e. Right. 

26. Patologia que pode se desenvolver em 
todas as estruturas articulares: sinóvia, 
cartilagem, tendões, cápsulas, ossos e 
músculos ao redor. É geralmente parte de 
uma doença reumática sistêmica: 

a. Bursite; 
b. Capsulite; 
c. Tendinite; 
d. Artrite; 
e. Fasciculite. 

27. Tipo de órteses utilizadas geralmente em 
membros superiores, limitadas a punho e 
mão e incluem talas de repouso e 
funcionais: 
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a. Tensores; 
b. Splints; 
c. Ataduras elásticas; 
d. Gesso; 
e. Fixadores. 

28. A claudicação intermitente é o sintoma mais 
comum desta patologia. Pode ainda ocorrer 
alterações vasculares, dor em repouso e 
lesões tróficas: 

a. Fibrose cística; 
b. Distrofia muscular; 
c. Arteriopatia obliterante; 
d. Fasciíte articular; 
e. Saturação acetilcolina. 

29. O seu uso proporciona informações 
confiáveis sobre a presença de sensibilidade 
protetora para uma avaliação neurológica 
numa neuropatia do pé diabético: 

a. Monofilamento de Semmes-Weinstein; 
b. Acessment protection foot; 
c. Tension adept right; 
d. Taiger biofilamento pulsado; 
e. Onda continuada filamentada. 

30. Doença auto-imune crônica que se inicia 
com uma fase inflamatória seguida por uma 
degeneração da junção neuromuscular. A 
doença geralmente se apresenta como uma 
fraqueza súbita, fraqueza muscular após 
um esforço físico: 

a. Síndrome do túnel do carpo; 
b. Miastenia grave; 
c. Epicondilite; 
d. Capsulite adesiva; 
e. Fasciculação tendínea; 

31. Método terapêutico de produzir analgesia 
ou de tratamento de doenças pela inserção 
de agulhas muito finas em locais específicos 
do corpo ao longo de canais, denominados 
meridianos, com a rotação, energização ou 
aquecimento das agulhas: 

a. Acupuntura; 
b. Shiatsu; 
c. Cyriax; 
d. Dinamometria; 
e. Eletrogoniometria. 

32. Intervenção cirúrgica onde se desejam 
restituir ou aumentar a mobilidade de uma 
articulação, cujos movimentos estão 
abolidos ou limitados por causas diversas, 
tais como traumáticas, inflamatórias e 
degenerativas: 

a. Tenoplastia; 

b. Cartiloplastia; 
c. Osseíteplastia; 
d. Artroplastia; 
e. Sinovioplastia. 

33. Tipo de reflexo do sobressalto, observado 
em recém nascidos normais, que consiste 
na abdução e extensão dos membros 
superiores seguida de flexão dos membros: 

a. Palmar; 
b. Landau; 
c. Moro; 
d. Sucção; 
e. Galant. 

34. Movimento realizado no plano transverso e 
no eixo perpendicular ao plano, onde a face 
anterior do membro gira em direção ao 
plano mediano: 

a. Flexão; 
b. Rotação interna; 
c. Hiperextensão; 
d. Inclinação lateral; 
e. Translocação. 

35. Hiperplasia fibrosa, habitualmente 
encontrada no local de uma cicatrização, 
onde se observa uma elevação do tecido, 
arredondada, consistente e com bordas mal 
definidas: 

a. Deiscência; 
b. Rigidez; 
c. Celulite; 
d. Quelóide; 
e. Estrias. 

36. Doença crônica, com inflamações 
progressivas na coluna vertebral, cuja 
calcificação produz “soldaduras”, com 
limitação e incapacidade progressiva dos 
movimentos: 

a. Hérnia lemniscal; 
b. Espícula óssea; 
c. Espondilite anquilosante; 
d. Queratinização discal; 
e. Compressão ciática. 

37. Movimento oposto à flexão plantar, 
elevação da região dorsal do pé em direção 
à perna. Realiza-se no plano sagital e no 
eixo látero-lateral: 

a. Inclinação; 
b. Dorsiflexão; 
c. Circundução; 
d. Rotação; 
e. Tração. 
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38. Sinal onde observa uma depressão anormal 
do tecido, comumente em casos de edemas 
bem pronunciados: 

a. Cacifo; 
b. Pontilíneo; 
c. Bel; 
d. Lasegue; 
e. Tínel. 

39. Principal complicação vascular nos casos de 
pacientes submetidas à mastectomia radical 
modificada com esvaziamento axilar dos 
linfonodos: 

a. Aderência; 
b. Deiscência; 
c. Linfedema; 
d. Ombro congelado; 
e. Escápula alada. 

40. Sinal dérmico muito observado na pele de 
recém nascidos por causa da 
hiperbilirrubinemia. A pele, membranas das 
mucosas e secreções encontram-se 
amareladas: 

a. Leangs; 
b. Retinofilia; 
c. Hiperidrose; 
d. Icterícia; 
e. Erisipela. 

 
 




