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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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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 
11 - Os Testes de Speed e o Sinal de Ludington são utilizados para detectar lesões do: 
a) Ombro. 
b) Cotovelo. 
c) Joelho. 
d) Quadril. 
 
12 - Durante o teste da aparente discrepância do comprimento da perna o examinador com a fita métrica toma a 
medida: 
a) Do ponto mais distal da espinha ilíaca ântero-posterior até o ponto mais distal do maléolo medial. 
b) Da sínfise púbica até o ponto mais distal do maléolo medial. 
c) Do trocanter femoral até o ponto mais distal do maléolo medial. 
d) Do umbigo até o ponto mais distal do maléolo medial. 
 
13 - Neuropatia desmielinizante lentamente progressiva que ocorre esporadicamente, os sintomas iniciais são pés 
cavos, perda dos reflexos tendíneos e marcha claudicante, a perna fica com aparência de um tronco por causa da 
emaciação fibular. O texto acima define: 
a) Doença de Dejerine-Sottas. 
b) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 
c) Síndrome de Guilllain-Barré. 
d) Síndrome de Millard-Gluber. 
 
14 - Pacientes que sofrem com a síndrome do neurônio motor superior ou central geralmente manifestam: 
a) Paralisias flácidas. 
b) Paralisias com hiporreflexia e hipotonia. 
c) Paralisias com hiporreflexia e hipertonia. 
d) Paralisias com hiperreflexia e hipertonia. 
 
15 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre a associação Teste X Patologia: 
a) Teste de Roos – Síndrome do Desfiladeiro Torácico. 
b) Teste Lachman – Lesão ligamento cruzado anterior. 
c) Teste de Yergason – Tendinite do bíceps braquial. 
d) Teste de Feagin – Epicondilite lateral. 
 
16 - A Capacidade Residual Funcional (CRF) é composta pela soma de quais volumes: 
a) Do VC com o VRI. 
b) Do VRE com o VR. 
c) Do VRI, VC e VRE. 
d) Do VRI, VRE, VC e VR. 
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17 - NÃO faz parte da classificação da Paralisia Cerebral quanto à forma clínica: 
a) Espástica. 
b) Atetósica. 
c) Flácida. 
d) Atáxica. 
 
18 - Qual dos mecanismos abaixo NÃO pode levar à Síndrome de Down: 
a) Trissomia simples. 
b) Duplicação. 
c) Translocação. 
d) Mosaicismo. 
 
19 - Marque a opção que caracteriza a Distrofia Muscular de Duchenne: 
a) Hipertonia generalizada. 
b) Movimentos lentos e involuntários. 
c) Displasia acetabular do quadril. 
d) Pseudo hipertrofia da panturrilha. 
 
20 - Qual dos volumes abaixo NÃO se encontra reduzido nas anormalidades pulmonares de padrão obstrutivo: 
a) VEF1. 
b) Índice de Tiffeneau. 
c) VR. 
d) Peal-flow. 
 
21 - São considerados recursos manuais da fisioterapia respiratória, EXCETO: 
a) Tapotagem. 
b) Percussão Cubital. 
c) Tosse Assistida. 
d) Drenagem Linfática. 
 
22 - A ______________ consiste num conjunto de procedimentos terapêuticos, que tem por objetivo ensinar o 
paciente a respirar de forma “vantajosa”. Assinale a alternativa correta: 
a) Reeducação Funcional Respiratória. 
b) Oxigenoterapia. 
c) Fluidificação. 
d) Ventilação Mecânica. 
 
23 - São testes para Avaliação Ortopédica da articulação temporomandibular, EXCETO: 
a) Sinal de Chvostek. 
b) Teste de Carga. 
c) Teste de Deglutição. 
d) Teste de Palpação. 
 
24 - Quando o paciente é avaliado, a pelve do lado não apoiado cai de modo perceptível para nível mais baixo do 
que o do lado do apoio, indicando fraqueza do músculo glúteo médio no lado do apoio. São achados em qual teste 
ortopédico: 
a) Teste de Trendelenburg. 
b) Teste de Rechaço. 
c) Teste de Compressão de Apley. 
d) Teste de Watson. 
 
25 - A ruptura do tendão do músculo extensor comum dos dedos na articulação interfalangeana distal denomina: 
a) Artrite reumatoide. 
b) Dedo em Martelo. 
c) Dedo em botoeira. 
d) Osteoartrite. 
 
26 - Paralisia total que atinge uma só metade do corpo ou parte dele, em conseqüência da lesão dos centros 
nervosos ou das vias motoras do SNC, é a definição para: 
a) Diplegia. 
b) Quadriplegia. 
c) Hipotonia. 
d) Hemiplegia. 
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27 - São ligamentos do tornozelo, EXCETO: 
a) Ligamento talometatarsal. 
b) Ligamento talofibular posterior. 
c) Ligamento deltoide. 
d) Ligamento cruzado calcâneo anterior. 
 
28 - Também chamada de polirradiculoneuropatia pós-infecciosa aguda, trata-se da forma mais comum de 
neuropatia aguda. Causa desmielinização imunomediada de nervos periféricos, usualmente manifestada após 2-4 
semanas de infecção viral ou após uma variedade de processos infecciosos. Trata-se de: 
a) Síndrome de Greig. 
b) Síndrome de Guillain-Barré. 
c) Síndrome de Down. 
d) Síndrome de Elkman. 
 
29 - Torcicolo Muscular Congênito é uma deformidade ao nível do pescoço, determinada por encurtamento do 
músculo esternocleidomastóideo, na maioria das vezes unilateral. A morfologia revela, EXCETO: 
a) Assimetria da face. 
b) Inclinação da cabeça para o lado acometido. 
c) Rotação da mandíbula. 
d) Pescoço curto. 
 
30 - O ciclo normal da marcha se faz em duas fases: Fase de acomodação de posição e Fase de oscilação. São 
etapas da fase de oscilação, EXCETO: 
a) Aceleração. 
b) Acomodação intermediária. 
c) Desaceleração. 
d) Oscilação intermediária. 
 
 
 







