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Oração de um órfão 
 
Papai Noel, você que não se atrasa 
Na visita anual que faz à Terra 
Vê se faz voltar à minha casa 
O meu papai que foi brigar na guerra 
 
Vê se você, que pode mais que a gente 
E que tem uma força sem igual 
Me pode dar agora esse presente 
Nessa noite milagrosa do Natal 
 
Ele partiu numa noite estranha 
Que da lembrança nunca mais me sai 
Disse que ia brigar na Alemanha 
E desde então, não vejo mais o meu papai 
 
Ele escrevia sempre 
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar 
“Eu voltarei em breve” dizia 
“A guerra está prestes a acabar” 
 
Depois passaram meses e muitos dias 
Notícia alguma de meu papai não veio 
E mamãe, na maior das agonias, 
Esperava a mensagem do correio 
 
Nada vinha, o silêncio era completo 
E a razão até agora eu não sei bem 
Mamãe passou a se vestir de preto 
E nunca mais sorriu para ninguém 
 
Até que enfim, com a última batalha 
Só de lembrar o coração me dói 
O correio nos trouxe uma medalha 
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i" 
 
Eu que tenho o coração feito em brasa 
Nessa noite em que pedir-te venho 
Todos tem o seu papai dentro de casa 
Só eu, Papai Noel, é que não tenho 
 
Por que Papai Noel 
Essas coisas que na alma me corrói 
Se os heróis não voltam para casa 
Será que vale a pena ser herói? 
 
Papai Noel meu santo e bom paizinho 
Meu coração te pede sem revolta 
Eu sei que você vai dar um jeitinho 
E mandar o meu papai de volta. 
http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html 

 
1) Pode-se concluir do texto que: 
 
A) O sinal indicativo de crase em “Na visita anual que 
faz à Terra”. Ocorre de forma obrigatória como em 
“Os marinheiros voltaram à terra”; 

B) A elipse do pronome possesivo em “Vê se faz vol-
tar à minha casa” resulta na supressão do acento gra-
ve; 
C) As expressões “a gente” e “me pode” presentes na 
segunda estrofe denotam uma linguagem típica for-
mal; 
D) Ao afirmar “Nessa noite milagrosa do Natal” o pro-
nome demonstrativo indica que é a noite em que o 
menino está; 
E) Estranha é classificada sintaticamente como predi-
cativo do sujeito em:  Ele partiu numa noite estranha.” 
 
2) A alternativa CORRETA encontra-se em: 
 
A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe deno-
tam a conclusão do tempo passado; 
B) Em “Eu voltarei em breve”, percebe-se a correla-
ção verbal do futuro com o passado; 
C) A inclusão do acento indicativo da crase em “Está 
prestes a acabar” denota uma conjuntura gramatical 
normativa; 
D) A substituição das vírgulas em “E mamãe, na mai-
or das agonias,” por travessões deixa o enunciado de 
acordo com vigência gramatical; 
E) A substituição do porquê em “Por que Papai Noel” 
por “por qual razão” caracteriza um desvio em relação 
à norma culta da língua. 
 
3) Não se verifica no texto: 
 
A) Organização em versos; 
B) Presença de estrofes; 
C) Vocabulário esotérico; 
D) Sonoridade e rimas; 
E) Sentimentalismo. 
 
4) A cerca das charges abaixo se conclui que: 
 

CHARGE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE II 
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I. Em “ senhoras e senhores” há uma classificação de 
um vocativo. O que ocorre em  “Papai Noel”. 
II. A substituição do verbo presente na segunda char-
ge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes 
gramaticais. 
III. A única locução verbal presente nas duas charges, 
é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infini-
tivo. 
IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Am-
bas, dia primeiro. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II e IV; 
D) II e III; 
E) I e III. 
 
5) Sabe-se que é característica da charge: 
 
A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando 
uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade 
beleza artística; 
B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimen-
tos sociais e políticos; 
C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa 
com uma linguagem simples direta e acessível; 
D) São imagens que transmitem o exagero das      
características físicas a fim de denotar a comicidade; 
E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra 
através da injunção os aspectos sociais e culturais. 
 

 
O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE 

 
Estamos na época dos trotes em calouros de universi-
dade, um ritual coletivo tão brasileirinho quanto o Car-
naval e a carnavalização da Justiça nas CPIs. 
O trote é medieval como a universidade e quase   
deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um 
meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, 
que o jovem estudante pertence mesmo a uma socie-
dade autoritária, violenta e de privilégio. 
Submissão e humilhação são a essência do rito, mas 
expressivas mesmo são suas formas: o calouro é 
muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasi-
leiro. A humilhação também faz parte da iniciação 
universitária americana, embora nesse caso o rito 
marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivis-
mo e vivência de segredos de uma elite que se res-
sente da falta de aristocracia e de mistérios em sua 
sociedade ideologicamente igualitária e laica. 
De início, como em muito ritual, o jovem é descaracte-
rizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de la-
ma, até de porcarias excrementícias; raspam sua ca-
beça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente 
sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a 
marca do privilegiado universitário (são poucos e têm 
cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da 
marca suja e da violência. 

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colo-
cado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzi-
do pelas ruas, como se fazia com escravos, como a 
polícia faz com favelados. É jogado em fontes imun-
das, como garotos de rua. Deve esmolar para seu 
veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se 
do professor autoritário ao encenar sua raiva e des-
carregá-la no calouro, com o que a estupidez se re-
produz. 
Como universidade até outro dia era privilégio oligár-
quico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos   
arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitá-
rio  do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de inicia-
ção pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem 
legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam 
ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é 
punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, 
não: é tudo de propósito. 
 

 (Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo , 13/02/2006.) 

 
6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo,  está 
no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O 
mesmo acontece na alternativa: 
 
“Submissão e humilhação são a essência do rito” 
 
A) Os sapos saem da penumbra; 
B) Conversam pai e filho; 
C) Tu, ele  e teu pai são inteligentes; 
D) Carlinhos e Carla são lindos; 
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados. 
 
7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, 
pode ser substituída por outra locução que é: 
 
“De início, como em muito ritual, o jovem é descarac-
terizado e marcado fisicamente.” 
 
A) A princípio; 
B) Em tese; 
C) Em princípio; 
D) Inicialmente; 
E) De princípio. 
 
8) O emprego da vírgula em “No Brasil, é um meio” 
justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa: 
 
A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida 
adulta, que o jovem estudante pertence; 
B) Submissão e humilhação são a essência do rito, 
mas expressivas mesmo são suas formas; 
C) A humilhação também faz parte da iniciação uni-
versitária americana, embora nesse caso o rito mar-
que a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo; 
D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado 
e marcado fisicamente; 
E) Estamos na época dos trotes em calouros de uni-
versidade, um ritual coletivo. 
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9) A respeito do texto se conclui que: 
 
A) O sujeito do primeiro período é indeterminado; 
B) A colocação de um acento indicativo de crase em 
“obrigado a assumir” deixa a frase em congruência 
com as diretrizes gramaticais; 
C) A substituição da conjunção concessiva em 
“embora nesse caso o rito marque a entrada na ir-
mandade” por “desde que” deixa o enunciado com 
mesmo valor semântico; 
D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma 
elipse da preposição em, o que acarreta em uso colo-
quial da língua; 
E)  Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisica-
mente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias ex-
crementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se 
as causas de ações expressas nos parágrafos anteri-
ores. 
 
10) A respeito da charge abaixo se conclui que: 

I. A atitude do pai é coerente com suas palavras. 
II. A supressão da preposição depois de “ violência” 
obriga a colocação do acento indicativo de crase. 
III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da 
comicidade, sátira e veracidade. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II; 
E) III. 
 
 

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida 
como: 
 
A) Gripe do frango; 
B) Gripe da vaca; 
C) Gripe aviária; 
D) Gripe suína; 
E) Gripe do boi. 
 
12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha: 
 
I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande 
do Norte. 
II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 
1737 a 1942. 
III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios. 
IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 
13) Relacione: 
 
1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e 
o mar. 
2. Região alongada e rebaixada do relevo. 
3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e 
sem irregularidades. 
4. É uma grande área geográfica com pouca ou rara-
mente com nenhum tipo de variação de altitude. 
 
(    ) Depressão. 
(    ) Estuário. 
(    ) Vale. 
(    ) Planície. 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1 – 2 – 4 – 3; 
B) 2 – 4 – 3 – 1; 
C) 4 – 3 – 1 – 2; 
D) 1 – 3 – 4 – 2; 
E) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
14) Foram ministros que deixaram o cargo no gover-
no de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias 
de irregularidades, EXCETO: 
 
A) Nelson Jobim; 
B) Pedro Novais; 
C) Guido Mantega; 
D) Wagner Rossi; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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E) Orlando Silva. 
 
15) Assinale a opção em que todos os países tiveram 
a queda de seus ditadores em 2011: 
 
A) Grécia, Tunísia e Síria; 
B) Iraque, Egito e Líbia; 
C) Palestina, Egito e Síria; 
D) Egito, Tunísia e Líbia; 
E) Irã, Tunísia e Egito. 
 
16) No ano de 1800, a capital brasileira era represen-
tada por: 
 
A) São Paulo; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Brasília; 
D) Salvador; 
E) Porto Seguro. 
 
17) Relacione os elementos às suas RESPECTIVAS  
cidades paraibanas: 
 
1. Cidade em que se comemora o Bode Rei. 
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia. 
3. Se destaca na produção e comércio de flores natu-
rais. 
4. Possui uma praça chamada “Praça do Cristo Re-
dentor”. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Ca-
baceiras; 
B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. 
Lucena; 
C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Ca-
baceiras. 
 
18) Constitui uma das obras do pesquisador e poeta 
florestense, Antônio Kydelmir Dantas de Oliveira: 
 
A) Remendos (2000); 
B) A educação em Nova Floresta (2002); 
C) O deus dinheiro (1982); 
D) Retalhos (2001); 
E) Parabéns Brasil (1989). 
 
19) No aspecto hidrográfico, o município de Nova Flo-
resta está inserido nos domínios da bacia hidrográfica 
do Rio Jacu, e seus principais tributários são: 
 
A) O rio Nova Floresta e o rio Montevidéo; 
B) O riacho Monte Alegre e o rio Montevidéo; 
C) O rio Campo Comprido e o riacho Monte Alegre; 
D) O rio Caicó e o rio Monte Alegre; 
E) A lagoa Montevéo e o rio Nova Floresta. 

20) Foram prefeitos do município de Nova Floresta, 
EXCETO: 
 
A) Menézio Dantas; 
B) Benedito Marinho; 
C) Felinto Florentino; 
D) Cassiano Soares; 
E) Edilson Batista. 

21) Também conhecido como ângulo do esterno, é 
um marcador externo do ponto onde a traqueia se 
divide em brônquios principais Esquerdo e Direito: 
 
A) Processo Xifóide; 
B) Apêndice Xifóide; 
C) Ângulo de Louis; 
D) Incisura Jugular; 
E) Ângulo da Aorta. 
 
22) Membrana ocasionalmente usada como local para 
a colocação de uma prótese de via aérea de emer-
gência naqueles que têm um bloqueio das vias aé-
reas superiores que ameaça a vida: 
 
A) Pomo-de-Adão; 
B) Ligamento cricotireóideo; 
C) Carina; 
D) Úvula Palatina; 
E) Valécula Epigástrica. 
 
23) Alternativamente, mudanças no volume “relativo” 
podem ocorrer quando o espaço vascular aumenta ou 
diminui. O espaço vascular diminui quando ocorre: 
 
A) Vasodilatação; 
B) Vasoconstrição; 
C) Arteriosclerose; 
D) Anastomose Arteiovenosa; 
E) Débito Cardíaco.  
 
24) Síndrome clínica produzida pela interrupção agu-
da do fluxo sanguíneo normal para uma área do en-
céfalo. O resultado é a disfunção persistente relacio-
nada às estruturas afetadas: 
 
A) Doença de Parkinson; 
B) Doença de Alzheimer; 
C) Lesão Traumática Encefálica; 
D) Doença de Lou Gehrig; 
E) Acidenter Vascular Encefálico. 
 
25) Infecção aguda do trato respiratório inferior, usual-
mente cusada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). 
Aproximadamente uma em dez crianças com menos 
de dois anos de idade adquire como infecção: 
 
A) Bronquiectasia; 
B) Pneumonia; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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C) Bronquite Aguda; 
D) Fibrose Cística; 
E) Broquiolíte. 
 
26) Tendência do tecido mole de asumir um compri-
mento novo e maior após a força de alongamento ser 
removida: 
 
A) Plasticidade; 
B) Elasticidade; 
C) Adesões; 
D) Contratilidade; 
E) Excitabilidade. 
 
27) Técnica de tratamento em que o fisioterapeuta 
“utiliza as mãos” para facilitar padrões normais de 
movimento e inibir mecanismos reflexos anormais. 
Espera-se os padrões de movimento normal se trans-
formem em atividades de vida diária: 
 
A) Kabat; 
B) Bobath; 
C) Abordagem sensoriomotora; 
D) Frenkel; 
E) Brunnstrom. 
 
28) Relacionam-se aos movimentos que ocorrem den-
tro da articulação e descrevem distensibilidade ou 
“frouxidão” na cápsula articular, que permitem que os 
ossos se movam: 
 
A) Movimentos fisiológicos; 
B) Movimentos integrantes; 
C) Manipulação; 
D) Movimentos intra-articulares; 
E) Movimentos passivos. 
 
29) São patologias induzidas pela gestação:  
 
I. Diástase dos Retos. 
II. Dor lombar e pélvica. 
III. Veias varicosas. 
IV. Disfunção do assoalho pélvico. 
V. Rigidez articular. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas; 
C) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
D) Apenas a afirmativa V está incorreta; 
E) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 
30) Restrição da capacidade de desempenhar em 
referência à pessoa como um todo, uma ação física, 
tarefa ou atividade de maneira eficiente, tipicamente 
esperada ou competente: 
 
A) Doença;  
B) Deficiência; 
C) Limitação funcional; 
D) Enfermidade; 
E) Incapacidade. 

31) Sobre a postura de 4 (quatro) apoios podemos 
AFIRMAR: 
 
I. Permite o apoio de peso por meio dos quadris e é 
particularmente útil para promover o controle da parte 
inferior do tronco e dos quadris. 
II. Para pacientes com espasticidade essa postura 
pode ser usada para fornecer uma pressão inibitória 
no quadríceps e nos flexores longos dos dedos 
(posicionando as mãos abertas) para diminuir o tô-
nus. 
III. Diminui a base de apoio e eleva o centro de massa 
com apoio de peso por meio de múltiplas articula-
ções. 
 
A) Todas as afirmativas estão incorretas; 
B) Todas as afirmativas estão corretas; 
C) Apenas a afirmativa I está correta; 
D) Apenas a afirmativa III está correta; 
E) Apenas afirmativa II está incorreta. 
 
32) Sinais iniciais do Acidente Vascular Encefálico 
(AVE), EXCETO: 
 
A) Dormência ou enfraquecimento repentino da face, 
do braço ou da perna, principalmente de modo bilate-
ral no corpo; 
B) Aparecimento repentino de confusão, problemas 
da fala ou compreensão; 
C) Problemas repentinos de visão observados em um 
ou em ambos os olhos; 
D) Problemas repentinos para andar, tontura, perda 
de equilíbrio ou falta de coordenação; 
E) Dores de cabeça repentinas, graves e de causa 
desconhecida.  
 
33) O paciente com Lesão Cerebral Traumática (LCT) 
muitas vezes apresenta tônus anormal. Posturas pri-
mitivas podem incluir aquelas associadas à rigidez. O 
tipo de rigidez na qual os membros superiores ficam 
flexionados, e os membros inferiores permanecem 
estendidos é: 
 
A) Descerebrada; 
B) Decorticada; 
C) Mista; 
D) Espasticidade; 
E) “Cano de Chumbo”. 
 
34) Tendo em vista as limitações apresentadas pelo 
paciente com Esclerose Múltipla, as seguintes diretri-
zes devem ser utilizadas durante a prescrição e reali-
zação dos exercícios: 
 
I. As sessões devem abranger um trabalho descontí-
nuo, equilibrando cuidadosamente exercícios com 
períodos de descanso adequados. 
II. A progressão dos exercícios é geralmente mais 
rápida do que com indivíduos saudáveis. 
III. As atividades do treinamento funcional (por exem-
plo exercícios de cadeia fechada) podem ser utiliza-
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das como recurso para promover força e resistência 
funcional. 
IV. Precauções devem ser tomadas para evitar os 
efeitos nocivos de um excesso de exercício. 
 
A) Apenas a afirmativa IV está correta; 
B) As afirmativas I, II e IV estão corretas; 
C) Todas as afirmativas estão corretas; 
D) A afirmativa I está incorreta; 
E) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
35) Osso(s) que compõe(m) o retropé: 
 
A) Tálus e Navicular; 
B) Calcâneo; 
C) Talús e Calcâneo; 
D) Calcâneo e Navicular; 
E) Talus e Cubóide. 
 
36) Nível de amputação no qual há a desarticulação 
do tornozelo com inserção do coxim do calcanhar na 
extremidade distal da tíbia. Pode incluir remoção de 
maléolos e retalhos distais da tíbia/fíbula: 
 
A) Transmetatarsal; 
B) Parcial do pé/ressecção em raio; 
C) Parcial dos dedos; 
D) Desarticulação dos dedos; 
E) Syme. 
 
37) Tipo de afasia não fluente, também conhecida 
como afasia expressiva, motora e/ou verbal: 
 
A) Wernicke; 
B) Broca; 
C) Global; 
D) Condução; 
E) Anômica. 
 
38) Pessoas com amputação entre os epicôndilos 
femorais e o trocanter maior recebem próteses: 
 
A) Transtibiais; 
B) Transpélvicas; 
C) Transfemorais; 
D) Symes; 
E) Sachs. 
 
39) Para evitar a Síndrome da Morte Infantil Súbita 
(SMIS), qual a posição mais indicada para a criança 
dormir:  
 
A) Decúbito Lateral Direito; 
B) Decúbito Lateral Esquerdo; 
C) Supino; 
D) Prono; 
E) Decúbito Lateral Direito e Esquerdo. 
 
40) Técnica cinesioterapeutica utilizada rotineiramen-
te como recurso para reabilitação de patologias cere-
belares: 

A) Método Kabat; 
B) Método Brunnstron; 
C) Método Neuroevolutivo de Bobath; 
D) Exercícios de Frenkel; 
E) Método Rood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




