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Cargo: Fisioterapeuta 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que 
o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma 
revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela 
mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta 
por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas 

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas 
importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as 
preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
 



2 
 

I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 
 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio 
perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Na coluna vertebral, as vértebras contêm o corpo vertebral, 
exceto: 
a) Vértebra atlas. 
b) Vértebra axis. 
c) Vértebra T4. 
d) Vértebra L5. 

 
18. Onde que localiza o centro de gravidade no ser humano: 
a) L1. 
b) L5. 
c) L2. 
d) L3. 

 
19. Na hipertrofia muscular, ocorre: 
a) Diminuição do sarcoplasma. 
b) Perda de nutrientes. 
c) Perda de níveis de ATP. 
d) Aumento dos diâmetros das fibras. 

 
20. O músculo quadrado lombar se insere na: 
a) Crista ilíaca. 
b) Metade medial da borda inferior da última costela. 
c) Metade lateral da borda superior da última costela. 
d) Base do sacro. 

 
21. Anatomicamente, qual é a ordem correta das seguintes 
estruturas: bronquíolos respiratório (1), alvéolos (2), brônquios (3), 
bronquíolos terminais (4), traquéia (5), bronquíolos (6); 
a) 5 – 3 – 6 – 4 – 1 – 2. 
b) 5 – 3 – 1 – 4 – 6 – 2. 
c) 5 – 6 – 4 – 1 – 3 – 2. 
d) 5 – 6 – 3 – 1 – 4 – 2. 

 
22. Na marcha, durante a fase de apoio, o primeiro osso que toca 
no solo é: 
a) Hálux. 
b) Talus. 
c) Calcâneo. 
d) Semilunar. 

 
23. O nervo ciático pode ser tensionado por causa da tensão do 
músculo denominado: 
a) Glúteo médio. 
b) Grácil. 
c) Sartório. 
d) Piriforme. 

 
24. Numa avaliação neurológica em um paciente hemiplégico 
observou uma marcha ceifante, qual o grupo muscular com maior 
déficit motor: 
a) Glúteo médio. 
b) Tensor da fáscia lata. 
c) Glúteo máximo. 
d) Fibular. 

 
25. Uma escoliose com uma curvatura estrutural do tipo simples 
poderá apresentar uma proeminência: 
a) No lado da concavidade. 
b) Em ambos os lados da concavidade. 
c) No lado da convexidade. 
d) Anterior à convexidade. 
 
26. Em casos de pacientes com fibriomialgia e raquialgia, o 
método mais indicado cinesioterapico é: 
a) Relaxamento e fortalecimento. 
b) Relaxamento. 
c) Coordenação. 
d) Alongamento. 

 
27. No tratamento em paciente com síndrome de Guillain-Barré na 
fase aguda não se deve constatar: 
a) Talas para suporte articular. 
b) Cuidados respiratórios. 
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c) Exercícios de fortalecimento. 
d) Alongamento para prevenção de encurtamento muscular. 

 
28. Quando um paciente é diagnosticado com distonias, ele 
apresentará: 
a) Movimentos involuntários de contração muscular rápidos, mas 

mantém a postura normal; 
b) Movimentos involuntários, com contrações prolongados, porém 

a postura permanece normal; 
c) Movimentos involuntários anormais, caracterizado por 

contrações muscular prolongados provocando uma postura 
anormal; 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
29. A articulação de joelho é composto por vários ligamentos, 
porém para que articulação esteja mais estabilizada o ligamento 
que mais contribui: 
a) O ligamento cruzado anterior; 
b) O ligamento cruzado posterior; 
c) O ligamento colateral medial; 
d) O ligamento menisco femoral anterior; 

 
30. Paciente de 45 anos sofre um trauma no tornozelo esquerdo, 
necessitando de imobilizar por 2 semanas. Após a retirada da 
imobilização, o paciente queixava de dor, perda na função no local 
e perda mecânica intra articular. Clinicamente o paciente tem uma: 
a) Entorse. 
b) Subluxação. 
c) Contratura. 
d) Disfunção articulação. 
 
31. Qual teste pode detectar uma luxação de quadril congênita: 
a) Teste de Ober. 
b) Teste de Ortolani. 
c) Teste de Valsalva. 
d) Teste de Thomas. 

 
32. Entre as alternativas abaixo, qual alternativa é uma das 
principais causas de edema: 
a) Redução da pressão nas vênulas. 
b) Necrose tissular. 
c) Obstrução do fluxo linfático. 
d) Elevação na pressão osmótica. 

 
33. O Paciente X é diagnosticado com asma brônquica, já o 
paciente Y com enfisema pulmonar. Qual é a característica comum 
que o paciente X e o paciente Y possuem: 
a) O aumento da ventilação pulmonar. 
b) A diminuição da resistência e o fluxo de ar. 
c) O aumento da resistência e o fluxo de ar. 
d) O aumento da elasticidade pulmonar. 

 
34. Paciente diagnosticado com artrite reumatóide de maior 
gravidade devido complicações terá: 
a) Nefropatia. 

b) Artralgia. 

c) Espondilopatia. 
d) Cardiopatia. 
 
35. Qual é a Lei que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
a) Lei nº 8.145/90. 
b) Lei nº 8.080/90. 
c) Lei nº 8.146/90. 
d) Lei nº 8.080/80. 

 
36. Complete a frase: 
“Com a Lei Nº 8.080/90, fica regulamentado o Sistema Único de 
Saúde - SUS, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que 
agrega todos os serviços estatais − das esferas______________− 
e os serviços privados (desde que contratados ou conveniados) e 
que é responsabilizado, ainda que sem exclusividade, pela 
concretização dos princípios constitucionais.” 

a) Federal e municipal. 
b) Estadual e municipal. 
c) Federal e estadual. 
d) Federal, estadual e municipal. 

 
37. A Norma Operacional Básica tem por finalidade primordial: 
a) Promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder 

público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da 
atenção à saúde dos seus munícipes, com a conseqüente 
redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito 
Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios 
do SUS. 

b) Promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, com a conseqüente 
redefinição das responsabilidades de todos os Estados do 
Brasil, avançando na consolidação dos princípios do SUS. 

c) Promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, com a conseqüente 
redefinição das responsabilidades do Distrito Federal, os 
princípios do SUS. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 

38. Com base no art. 3º da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990: 
“A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros,.........” 
a) A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, trabalho, renda, educação. 
b) Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem estar 

físico, mental e social. 
c) O acesso aos bens e serviços essenciais. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
39. Assinale a alternativa correta: 
a) O não atendimento pelos Municípios, implicará em que os 

recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, 
pelos Estados. 

b) O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo 
Distrito Federal, implicará em que os recursos concernentes 
sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela 
União. 

c) Para receberem os recursos, os Municípios, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com um Fundo de garantia de 
Saúde. 

d) A Conferência de Saúde avalia a situação de saúde de 
trabalhadores de fabrica e propõe as diretrizes para a 
formulação da política de saúde para os profissionais de níveis 
superior pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. 
 

40. Qual é o papel do gestor federal segundo a Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - SUS: 
I- Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional. 
II- Promover as condições e incentivar o gestor estadual com 
vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a 
conformar o SUS-Estadual. 
III- Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos 
sistemas estaduais compondo, assim, o SUS-Nacional. 
IV- Promover as condições e incentivar o poder municipal para que 
assuma a gestão da atenção a saúde de seus munícipes, sempre 
na perspectiva da atenção integral. 
a) I, III e IV estão corretas. 
b) I, II, e III estão corretas. 
c) Somente IV esta correta. 
d) II e III estão erradas. 
 

 
 
 

 




