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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 
das histórias de antigamente. 
II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 
III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 
pessoas mais velhas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 
frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 
seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 
Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
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07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 
de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 
alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 
pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 
EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 
topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - Sobre a articulação do joelho, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É a maior articulação do corpo humano, classifica-se como uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça. 
b) Apresenta vários sistemas de estabilização, sendo classificados em sistema estático: meniscos e ligamentos e sistema 
dinâmico: músculos e tendões. 
c) O teste de compressão de Apley é destinado a auxiliar no diagnóstico de alterações patelo-femoral. 
d) O teste de Lachman quando positivo significa lesão do ligamento cruzado anterior. 
 
12 - De acordo com a posição anatômica o plano sagital divide o corpo em: 
a) Superior e inferior 
b) Direita e esquerda 
c) Anterior e posterior 
d) Proximal e distal 
 
13 - Quando há uma ruptura total do ligamento ou se o ligamento for completamente avulsionado para fora do 
osso tem um entorse de: 
a) Primeiro grau 
b) Segundo grau 
c) Terceiro grau 
d) Quarto grau 
 
14 - Com relação aos músculos envolvidos na articulação do ombro, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os músculos rombóides maior e menor realizam adução da escápula. 
b) O músculo deltóide posterior auxilia na extensão do ombro. 
c) Os músculos supra-espinhal e deltóide medial realizam abdução do ombro. 
d) O músculo coracobraquial auxilia na flexão do ombro. 
 
15 - O dermatoma que cobre a face lateral da perna e o dorso do pé, corresponde à: 
a) L3 
b) L4 
c) L5 
d) S1 
 
16 - Consideram-se manobras utilizadas na prática semiológica para o diagnóstico de comprometimento 
meníngeo, EXCETO: 
a) Sinal de Raimiste  c) Sinal da nuca de Brudzinski 
b) Sinal de Kernig  d) Sinal de Neri 
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17 - São considerados déficits motores de origem piramidal (lesão do neurônio motor central), EXCETO: 
a) Hiperreflexia profunda 
b) Hipotonia elástica 
c) Sincinesias e clono 
d) Abolição dos reflexos superficiais (cutâneos, abdominais e cremastéricos) 
 
18 - São considerados sinais e sintomas da Osteoartrite, EXCETO: 
a) Dor articular 
b) Rigidez matinal 
c) Crepitação 
d) Marcha anserina 
 
19 - Sobre a Síndrome de Legg-Calvé-Perthes assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É uma osteocondrite que acomete a articulação coxofemoral em crianças na faixa etária de 4 a 9 anos. 
b) Em 90% dos casos é bilateral e acomete mais o sexo masculino. 
c) A claudicação e a dor são os primeiros sintomas a aparecer. 
d) É uma necrose avascular da epífise óssea da cabeça femoral, acometendo seu núcleo de ossificação. 
 
20 - As características clínicas “Afeta apenas o sexo feminino, seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida é 
normal, passando em seguida para um quadro de parada ou perda do desenvolvimento motor, hipotonia e 
estereotipias manuais”, refere-se à: 
a) Síndrome de Rett 
b) Síndrome de Asperger 
c) Síndrome de Reye 
d) Síndrome de Turner 
 
21 - Com base nos testes ortopédicos assinale a alternativa CORRETA: 
a) O teste de Cozen identifica a Síndrome do Túnel do Carpo. 
b) O teste de Phalen positivo indica Tenossinovite de De Quervain. 
c) O teste de Lachman positivo indica Lesão do cruzado posterior. 
d) O teste de Roos positivo indica Síndrome do desfiladeiro torácico. 
 
22 - A marcha do tipo anserina ocorre porque: 
a) Houve uma hipotonia do tibial anterior 
b) Houve uma disfunção cerebelar 
c) Houve uma disfunção dos gânglios da base 
d) Houve lesões do neurônio motor inferior 
 
23 - Sobre a Doença de Parkinson, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É uma doença progressiva e crônica do sistema nervoso envolvendo os gânglios da base. 
b) Apresenta sinais clássicos como rigidez, bradicinesia e tremor. 
c) A marcha se caracteriza por passos curtos, rápidos e com velocidade progressiva. 
d) Observa-se no cérebro de indivíduos com Parkinson uma atrofia cortical difusa. 
 
24 - Com relação as doenças pulmonares, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Enfisema é uma doença obstrutiva 
b) A Embolia Pulmonar é uma doença de origem vascular 
c) A Asma é uma doença restritiva 
d) A Sarcoidose é uma doença restritiva 
 
25 - A ataxia é a forma mais rara de Paralisia Cerebral, geralmente está presente quando ocorre uma lesão do: 
a) Sistema extrapiramidal 
b) Cerebelo 
c) Sistema piramidal 
d) Tálamo 
 
26 - O termo Bradicinesia significa: 
a) Passos curtos com os pés arrastando 
b) Dificuldade ou má articulação de palavra 
c) Um tipo de movimento involuntário anormal 
d) Lentidão ou falta de movimento 
 
27 - Em pacientes com DPOC qual é o principal mecanismo que leva a hipoxemia: 
a) Comprometimento da difusão  c) Hipoventilação 
b) Shunt     d) Desigualdade de ventilação-perfusão 
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28 - Qual das características abaixo NÃO ocorre à medida que uma onda ultrassônica se propaga através dos 
tecidos: 
a) Atenuação 
b) Reflexão 
c) Condução 
d) Absorção 
 
29 - Qual o significado do termo EPAP: 
a) Pressão positiva inspiratória 
b) Pressão positiva expiratória 
c) Pressão negativa expiratória 
d) Pressão negativa inspiratória  
 
30 - Acima de qual nível os músculos diafragma, intercostais e abdominais deixam de funcionar em um lesado 
medular: 
a) Acima de C4 
b) Acima de T1 
c) Acima de T6 
d) Acima de T12 
 

 

 




