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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de „Tormentório‟, os 
portugueses apelidaram-no de „Boa 
Esperança‟."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
Durante o período perimenopausal, as 
mulheres apresentam uma prevalência 
maior de fraturas na região 

a) Do punho. 
b) Do quadril. 
c) Da coluna. 
d) Do tornozelo. 
e) Do joelho. 

 

QUESTÃO 22 
Os principais sinais clínicos da doença de 
Parkinson são: 

a) Flacidez, bradicinesia e fadiga; 

b) Flacidez, taquicinesia e tremor; 

c) Rigidez, bradicinesia e tremor; 

d) Rigidez, taquicinesia e fadiga; 

e) Rigidez, taquicinesia e disreflexia. 

 
 
 
 

QUESTÃO 23 
Os procedimentos fisioterapêuticos no 
tratamento de infecções bacterianas na 
articulação iniciam-se com; 

a) Posicionamento no leito e reabilitação 
no quinto dia pós-artrotomia. 

b) Reabilitação na fase aguda da 
patologia. 

c) Posicionamento no leito e reabilitação 
durante a imobilização. 

d) Reabilitação no quinto dia pós-
artrotomia. 

e) posicionamento no leito e reabilitação 
após a retirada da imobilização. 

 
QUESTÃO 24 
A distância que o fisioterapeuta deve manter 
do aparelho de ondas curtas durante 
aplicação terapêutica é de; 

a) 20 cm 
b) 50 cm 
c) 1 m 
d) 2 m 
e) 5 m 

 
QUESTÃO 25 
Nas crianças, a paralisia do plexo braquial, 
denominada Erb-Duchenne, é a mais 
freqüente; clinicamente a criança apresenta 
o membro superior: 

a) Totalmente flácido; 
b) Em rotação interna e pronação do 

antebraço; 
c) Em rotação externa e pronação do 

antebraço; 

d) Em flexão e supinação do antebraço; 
e) Em flexão e pronação do antebraço. 

 
QUESTÃO 26 
A asma induzida pelo exercício físico ocorre, 
em geral, quando o procedimento é realizado 
em ambiente: 

a) Frio. 
b) Aquecido. 
c) Pouco ventilado. 
d) Seco. 
e) Úmido. 
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QUESTÃO 27 
A modalidade de exercício mais importante 
para prevenção de atelectasia e hipoxemia 
arterial em pósoperatório de cirurgias 
abdominais e torácicas é: 

a) Drenagem postural e vibração 
torácica; 

b) Deambulação e tosse; 
c) Fortalecimento muscular e percussão 

torácica; 
d) Respiração profunda e RPPI; 
e) Fortalecimento muscular e expiração 

forçada. 
 
QUESTÃO 28 
Na lesão de ligamento cruzado anterior 
existem vários testes clínicos para se 
diagnosticar a instabilidade. Qual dos testes 
abaixo não pode ser utilizado para tal 
avaliação. 

a) Teste de McMurray. 
b) Teste “PIVOT SHIFT”. 
c) Teste de Gaveta Anterior. 
d) Teste de Losee. 
e) Teste de Lachman. 

 
QUESTÃO 29 
A cartilagem articular é um tecido altamente 
especializado e precisamente moldado para o 
suporte de cargas. 
Sobre as características deste tecido, marque 
a alternativa correta: 

a) Possui uma boa vascularização. 
b) Apresenta rica inervação. 
c) Possui alta atividade metabólica. 

d) Possui propriedade viscoelástica. 
e) É composta por colágeno, 

proteoglicanos e osteócitos. 
 
QUESTÃO 30 
Qual é a indicação mais adequada na 
reagudização da dor articular na gonartrose? 

a) TENS Convencional. 
b) Banho de parafina. 
c) Banho galvânico. 
d) Banho térmico. 
e) Radiação ionizante. 

 

QUESTÃO 31 
Num paciente gessado, a ocorrência de 
edema, cianose e redução de movimentos na 
extremidade acometida exige, 
prioritariamente, a seguinte conduta: 

a) Abrir o gesso circundante  

b) Massagear suavemente a região 

c) Realizar criocinética contralateral  

d) Fazer compressas quentes no local 

e) Elevar o membro comprometido 

 
QUESTÃO 32 
Nas amputações, considera-se complicação 
indesejável para a protetização o 
aparecimento de: 

a) Retração cicatricial. 
b) Extenso quelóide. 
c) Neuromas livres. 
d) Hipertrofia do tecido adiposo. 
e) Dor fantasma. 

 
QUESTÃO 33 
Qual é a indicação mais adequada na 
reagudização da dor articular na gonartrose? 

a) TENS Convencional. 

b) Banho de parafina. 

c) Banho galvânico. 

d) Banho térmico. 

e) Radiação ionizante. 

 
QUESTÃO 34 
Um fisioterapeuta, ao colher a história 
durante a avaliação de uma criança com 
diagnóstico clínico de Paralisia Cerebral, 

verificou que a mesma nasceu prematura e 
apresentou Leucomalácia Periventricular. 
Qual tipo de Paralisia Cerebral pode ter a 
etiologia acima descrita? 

a) Diparesia espástica. 

b) Tetraparesia atetóide. 

c) Hemiparesia espástica. 

d) Tetraparesia espástica. 

e) Ataxia. 
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QUESTÃO 35 
Em qual nível neurológico de lesão medular 
completa é necessário o uso de ventilação 
mecânica? 

a) Acima de C4. 

b) Acima de C7. 

c) Acima de T1. 

d) Abaixo de T1. 

e) Acima de T2. 

 
QUESTÃO 36 
Paciente adulto, 25 anos de idade, 
apresentou um tumor em cerebelo, sendo 
submetido à cirurgia, que retirou parte de 
seu cerebelo. Qual a mais provável disfunção 
neuromotora que este paciente pode 
apresentar? 

a) Espasticidade elástica. 
b) Nistagmo, incoordenação motora, 

diminuição de tônus, ataxia, perda de 
equilíbrio. 

c) Espasticidade plástica. 
d) Flutuação de tônus do tipo atetóide, 

com o tônus flutuando do normal para 
a hipotonia. 

e) Flutuação de tônus do tipo coréia, com 
o tônus flutuando do normal para a 
hipertonia. 

 
QUESTÃO 37 
Entende-se por coordenação motora: 

a) Ação sinérgica do Sistema Nervoso 
Central e musculatura esquelética, 
tornando o movimento flexível e 
econômico. 

b) Capacidade de uma articulação de se 
mover em amplitudes de movimento 
específicas. 

c) Capacidade de músculos e tendões 
aumentarem ou diminuírem de 
tamanho em função da solicitação. 

d) Capacidade do músculo em gerar 
tensão 

e) Capacidade de manter um 
desempenho através de um espaço de 
tempo o mais longo possível. 

 

QUESTÃO 38 
São considerados fatores de demanda da 
intervenção ergonômica, exceto: 

a) Acidentes. 

b) Inspeção da delegacia regional do 

trabalho. 

c) Absenteísmo. 

d) Queixa de dor e desconforto. 

e) Boa produtividade 

 
QUESTÃO 39 
Sobre as lesões ligamentares do joelho, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Nas lesões grau I, ocorre estiramento 

de algumas fibras, o paciente 

consegue andar, embora relate dor ao 

movimento e durante palpação. 

b) O Teste de Lacman é patognomônico 

para Lesões de LCA. 

c) O início do fortalecimento em cadeia 

cinética aberta pós ligamentoplastia 

de LCA deve ser realizada com 

resistência distal na tíbia para não 

prejudicar a cicatrização do 

transplante. 

d) Durante a fase imediata do 

tratamento pós-cirúrgico de LCA, 

deve-se manter a hiperextensão do 

joelho. 

e) Durante pós-cirúrgico imediato é 

importante preconizar o uso de braces 

para favorecer a estabilidade articular. 

 
 
QUESTÃO 40 
São contra-indicações absolutas das ondas-
curtas: 

a) Endopróteses e inflamação aguda. 

b) Gravidez e inflamação aguda. 

c) Marcapasso e gravidez. 

d) Marcapasso e inflamação aguda. 

e) Inflamação crônica e endopróteses. 

 




