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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA A QUESTÃO 3 
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Surgida no final da década de 1950, no Rio de 
Janeiro, a Bossa Nova constituía um subgênero musi-
cal derivado do samba, e que teve forte influência do 
Jazz norte-americano. A Bossa Nova acabou se 
transformando em um dos mais influentes movimen-
tos da história da Música Popular Brasileira. A seguir, 

assinale a alternativa que traz a cantora que foi consi-
derada “a musa” da Bossa Nova: 
 
A) Dori Caymmi; 
B) Claudette Soares; 
C) Elizeth Cardoso; 
D) Nara Leão; 
E) Sylvia Telles. 
 
12) Foi criado com o intuito de garantir a livre circula-
ção de pessoas dos países membros sem a necessi-
dade de apresentação de visto; possibilitar a integra-
ção econômica e cultural entre os países membros; 
representar os interesses dos países membros em 
acordos com outros blocos econômicos. O bloco foi 
fundado em 1969, e atualmente possui Bolívia, Co-
lômbia, Equador e Peru como representantes. Esta-
mos falando do(a): 
  
A) Comunidade Andina de Nações; 
B) Pacto da América do Sul; 
C) Mercado Comum do Sul; 
D) Bloco Sul-americano; 
E) Pacto Comercial do Sul. 
 
13) Observe a charge abaixo e avalie as proposições: 

 
 
I. A educação brasileira é estabelecida levando em 
conta a cor da pele. 
II. A charge denuncia a precariedade do ensino públi-
co brasileiro. 
III. A população branca historicamente teve melhores 
oportunidades em ter uma educação de qualidade. 
IV. No Brasil, somente as escolas particulares são 
capazes de oferecer uma educação de qualidade. 
 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) I, II e III. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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14) A Operação Monte Carlos, que expediu mais de 
80 mandados judiciais, inclusive ao empresário Carlos 
Augusto Ramos – o Carlinhos Cachoeira –, repercutiu 
bastante nesse mês de abril. Essa operação tem se 
constituído como uma ação conjunta entre a Polícia 
Federal e o Ministério Público Federal do estado de 
Goiás, cujo objetivo tem sido: 
 
A) Prender a quadrilha acusada de clonar chassis de 
caminhões; 
B) Desarticular uma quadrilha envolvida em explora-
ção de máquinas caça-níqueis; 
C) Atuar grupos políticos envolvidos no “caixa 2”; 
D) Desmontar uma quadrilha que agia dentro de ca-
deias públicas; 
E) Prender contrabandistas paraguaios que entram no 
país através da Ponte da Amizade. 
 
15) A Serra do Teixeira é onde se encontra a saliên-
cia do Pico do Jabre, ponto culminante da Paraíba. A 
referida serra está localizada em qual município parai-
bano: 
 
A) Boqueirão; 
B) Cabaceira; 
C) Conceição; 
D) Maturéia; 
E) Barra de São Miguel. 
 
16) Toda construção humana é chamada de patrimô-
nio cultural, pois é o que vem sendo legado de gera-
ção a geração e faz com que não tenhamos de rein-
ventar a roda de tempos em tempos. Com isso em 
mente, assinale a única alternativa que NÃO traz um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial do Brasil: 
 
A) A Capoeira; 
B) O Samba; 
C) Hip Hop; 
D) O Forró; 
E) O Bumba-meu-boi. 
 
17) Vegetação litorânea paraibana que apresenta ma-
tas, manguezais e cerrados; formada por gramíneas, 
arbustos tortuosos, predominantemente representa-
dos, entre outras espécies, por batiputás e mangabei-
ras. Estamos falando do(a): 
 
A) Mata Ciliar; 
B) Brejo; 
C) Caatinga; 
D) Estuário; 
E) Tabuleiro. 
 
18) Sobre a história do município de Santo André, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para 
as falsas: 
 
(   ) No período em que foi distrito, o município de 
Santo André teve o nome de Mucuitu. 
(    ) Por meio da lei estadual nº 2747, de 2 de janeiro 

de 1962, o distrito de Santo André passou a pertencer 
ao novo município de Gurjão. 
(    ) Santo André foi elevado à categoria de município 
em 1994, por meio da lei estadual nº 5906. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V – V – F; 
B) F – V – F; 
C) V – V – V; 
D) F – F – F; 
E) F – F – V. 
 
19) Segundo dados demográficos publicados no por-
tal eletrônico do IBGE (2010), a população de Santo 
André estava em torno de: 
 
A) 2,6 mil habitantes; 
B) 2,4 mil habitantes; 
C) 2,5 mil habitantes; 
D) 2,7 mil habitantes; 
E) 2,9 mil habitantes. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santo André, de acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú, forma-
da por maciços e outeiros altos; 
B) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto da Borborema, cuja 
vegetação desta unidade é formada por Florestas 
Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas 
agrestes; 
C) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto do Agreste, cujo 
relevo é geralmente movimentado, com vales profun-
dos e estreitos dissecados; 
D) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 
e apresenta clima Tropical Temperado; 
E) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú paraiba-
no, e seu clima é semiárido, com riscos de secas. 

21) Modelo de interação de equipe no qual existe tro-
ca de conhecimento e cooperação entre os profissio-
nais, ultrapassando-se as fronteiras de cada especia-
lidade. A definição dos papéis profissionais se afrouxa 
quando os profissionais assumem as responsabilida-
des das outras especialidades para a prestação de 
serviço: 
 
A) Colaborativo; 
B) Multidisciplinar; 
C) Intradisciplinar; 
D) Interdisciplinar;  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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E) Transdisciplinar. 
 
22) Analisando e comparando as características    
fisiopatológicas da bronquite crônica e do enfisema 
pulmonar, coloque Verdadeiro quando as característi-
cas das doenças estiverem corretas, e Falso quando 
estiverem incorretas, marcando a alternativa com a 
combinação CORRETA: 

A) V, F, V, V; 
B) F, F, V, V; 
C) V, V, V, V; 
D) V, F, V, F; 
E) F, V, F, F. 
 
23) O desempenho do coração como bomba depende 
de sua capacidade para iniciar e conduzir impulsos 
elétricos e para contrair sincronicamente suas fibras 
musculares rápida e eficientemente. Essas ações são 
possíveis apenas porque o tecido do miocárdio possui 
propriedades fundamentais, EXCETO: 
 
A) Excitabilidade; 
B) Elasticidade; 
C) Ritmicidade intrínseca; 
D) Condutividade; 
E) Contratilidade. 
 
24) Até em pulmões saudáveis, a ventilação não é 
completamente eficiente. Um volume substancial de 
gás inspirado é desperdiçado a cada respiração, essa 
ventilação desperdiçada é definida como: 
 
A) Espaço Morto; 
B) Hipoventilação; 
C) Volume Corrente; 
D) Volume Residual; 
E) Shunt. 
 
25) Sobre o diafragma analise as afirmativas: 
 
I. Estrutura músculotendínea delgada em forma de 
cúpula que separa as cavidades torácica e abdominal. 
Origina-se no tórax e na parede abdominal e conver-
ge em um tendão central no topo de sua cúpula. 
II. A parte lombar do diafragma surge das cinco vérte-
bras lombares. 

III. A parte costal do diafragma surge da superfície 
interna das costelas VII a XII e músculos transversos 
do abdome em cada lado. 
IV. A parte esternal do diafragma surge da superfície 
interna do processo xifoide do esterno. 
V. As melhores estimativas da composição das fibras 
musculares no diafragma humano adulto indicam que 
há cerca de 55% oxidativas lentas, 21% oxidativas 
rápidas e 24% fibras musculares do tipo glicolíticas 
rápidas. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa I está correta; 
C) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
D) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas; 
E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
26) São resultados potenciais do Inspirômetro de In-
centivo: 
 
A) Aumento da frequência respiratória e aumento do 
pulso normal; 
B) Diminuição da saturação de O2 e diminição da Ca-
pacidade Vital Forçada; 
C) Aumento da Capacidade Vital e do pico de fluxo 
expiratório; 
D) Piora do desempenho da musculatura inspiratória 
e tosse; 
E) Diminuição da Pressão arterial de O2 e Aumento 
da Pressão arterial de CO2. 
 
27) Inchaço na parte distal dos dedos e artelhos,   
acompanhado pela perda do ângulo normal entre o 
leito ungueal e a pele. Desenvolve-se gradualmente 
ao longo do tempo e está associado a diagnósticos de 
doenças que provocam cianose e hipóxia prolongada, 
como distúrbios pulmonares e defeitos cardíacos con-
gênitos: 
 
A) Baqueteamento dos dedos; 
B) Artrite digital; 
C) Dedo em gatilho; 
D) Tenossinovite digital; 
E) Dedo em martelo. 
 
28) Sobre a terminologia descritiva de comprometi-
mentos sensoriais comuns, analise e relacione as co-
lunas da tabela e marque a sequência CORRETA: 
 

COMPROMETIMENTO  
 
1. Disestesia.  
2. Abarognosia.  
3. Alodínia.  
4. Parestesia.  
5. Alestesia.  
 

DESCRIÇÃO  
 

( ) Dor produzida por um estímulo que não é noci-
vo. 
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( ) Sensação tátil sentida como dor. 
( ) Sensação percebida em um local distante do 
ponto de estimulação. 
( ) Incapacidade de reconhecer peso. 
( ) Sensação anormal, como entorpecimento ou 
formigamento sem causa aparente. 
 
A) 4, 3, 1, 2, 5; 
B) 3, 1, 5, 2, 4;  
C) 5, 4, 3, 2, 1; 
D) 2, 1, 3, 4, 5; 
E) 3, 5, 1, 4, 2. 
 
29) Movimento intra-articular que é descrito como um 
movimento rotatório similar á base de uma cadeira 
balanço rolando sobre o piso: 
 
A) Pronação; 
B) Rolamento; 
C) Deslizamento;  
D) Giro; 
E) Supinação.  
 
30) Refere-se a um estado hipertônico com movimen-
tos súbitos tipo raquete superimpostos e é comumen-
te vista em movimentos do membro superior em paci-
entes com doença de Parkinson: 
 
A) Espasticidade; 
B) Distonia; 
C) Flacidez; 
D) Rigidez em cano de chumbo; 
E) Rigidez em roda denteada. 
 
31) Formação anormal de osso em músculos e em 
outros tecidos moles. Geralmente ocorre nas articula-
ções proximais: 
 
A) Osso sesamóide; 
B) Osteófitos marginais; 
C) Ossificação heterotópica; 
D) Espondilite Anquilosante; 
E) Anquilose. 
 
32) Sobre as vantagens do uso da muleta canadense, 
analise as afirmativas: 
 
I. As braçadeiras permitem o uso das mãos sem pre-
cisar largar as muletas. 
II. Elas são facilmente ajustadas e permitem ativida-
des funcionais como subir e descer escadas. 
III. É o tipo mais funcional de muleta para atividades 
em escadas para pessoas que usam órteses bilate-
rais joelho-tornozelo-pé (KAFO). 
 
A) Apenas a afirmativa I está correta; 
B) As afirmativas I e III estão corretas; 
C) Todas as afirmativas estão corretas; 
D) Apenas a afirmativa II está correta; 
E) Apenas a afirmativa I está incorreta. 

33) Estágio de progressão da artrite reumatoide em 
que há evidência radiográfica de osteoporose, com ou 
sem destruição leve de osso subcondral, pode estar 
presente leve destruição da cartilagem; sem deformi-
dades articulares, embora possa estar presente limita-
ção da mobilidade articular; atrofia muscular adjacen-
te e podem estar presentes lesões de tecidos moles 
extra-articulares, como nódulos e tenossinovite: 
 
A) Estágio I, inicial; 
B) Estágio II, moderada; 
C) Estágio III, grave; 
D) Estágio IV, crítico; 
E) Estágio V, terminal. 
 
34) Qual(is) da(s) característica(s) abaixo é(são) de 
dor aguda, tendo como comparativo a dor crônica: 
 
I. A dor é um sintoma. 
II. O início é bem definido. 
III. Muitas vezes a patologia não identificável. 
IV. Função biológica desconhecida. 
V. É menos responsiva à medicação. 
VI. Sinais de atividade autonômica. 
 
A) II, III e IV; 
B) III, IV e V; 
C) I, III e V; 
D) II, V e VI; 
E) I, II e VI. 
 
35) Causa potencial de discrepância de comprimento 
de membro adquirida: 
 
A) Fratura metafisária; 
B) Fratura epifisária; 
C) Valgismo de joelho; 
D) Varismo de joelho; 
E) Encurtamento de isquiotibiais. 
 
36) Órtese elaborada para criança que consiste em 
uma base larga, hastes posteriores não articuladas 
que se estendem de uma base plana até uma cinta 
torácica no meio do torso e uma cinta toracolombar 
posterior. Faixas para a região posterior da perna 
contribuem para a estabilidade. A criança usa calça-
dos comuns sem qualquer acessório especial. Os cal-
çados são amarrados á base da estrutura: 
 
A) Bipedestador; 
B) Andador Giratório; 
C) Parapódio; 
D) Botas estabilizadoras; 
E) KAFO de Craig-Scott. 
 
37) Sobre a paralisia Cerebral analise as afirmativas e 
marque a alternativa CORRETA: 
 
I. Crianças acometidas com paralisia cerebral apre-
sentam disfunção motora relacionada a danos preco-
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ces no cérebro envolvendo áreas que controlam com-
portamentos motores. 
II. Diferentes padrões de descontrole podem ser ob-
servados, dependendo da etiologia, localização e ex-
tensão da lesão. 
III. Embora as lesões não sejam progressivas, a se-
quela pode variar à medida que a criança cresce, co-
mo um resultado do desenvolvimento atípico de pa-
drões motores utilizados pelas crianças para compen-
sar o controle postural e motor insuficiente, e os défi-
cits de aprendizado motor. 
IV. Como o movimento é difícil, as crianças tendem a 
se movimentar mais e a desenvolver um condiciona-
mento cardiovascular suficiente. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa I está correta; 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Apenas a afirmativa III está correta; 
E) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
 
38) Ligamento do joelho que tem por função resistir 
aos estresses em valgo e limitar a rotação medial da 
tíbia:  
 
A) Ligamento Cruzado Anterior; 
B) Ligamento Colateral Fibular; 
C) Ligamento Cruzado Posterior; 
D) Ligamento Colateral Tibial; 
E) Ligamento Poplíteo Oblíquo. 
 
39) Músculo que compõe a porção anterior do man-
guito rotador: 
 
A) Supraespinhoso; 
B) Infraespinhoso; 
C) Redondo Maior; 
D) Subescapular; 
E) Redondo Menor. 
 
40) Cada membro de uma equipe é responsável pe-
las atividades em sua área de conhecimento. Essa é 
a única maneira de construir uma equipe forte. Algu-
mas áreas mais comuns de consultoria e demonstra-
ção que o fisioterapeuta oferece a seus colegas de 
intervenção precoce em crianças incluem: 
 
I. O posicionamento e o sentar para as atividades diá-
rias, alimentação, brincadeira e transporte. 
II. O fornecimento de informação sobre atividades de 
movimento adequadas à idade. 
III. A assistência para melhorar o desenvolvimento 
respiratório que irá facilitar uma fala mais clara e de 
maior volume. 
IV. O auxílio para determinar que estrutura do corpo 
deve ser estimulada para ativar o dispositivo de comu-
nicação aumentada ou brinquedo correto. 
V. Identificação da biomecânica correta do corpo. 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa III está incorreta; 

C) Apenas a afirmativa IV está correta; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







