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PROVA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em 
seguida, responda às questões a ele referentes: 
 

A cor de Lampião 
 
 Lampião usava óculos escuros com aro de 
ouro para esconder um defeito no olho direito, 
machucado quando ele era ainda jovem por um 
galho de árvore – o que facilitou sua identificação 
quando foi morto em Angicos.  Os que o viram em 
diversos momentos da vida o descrevem como um 
indivíduo magro, bem-proporcionado, de estatura 
mediana, pernas muito finas, que andava um 
pouco curvado devido ao seu equipamento (cujo 
peso era de cerca de quarenta quilos). Mancava 
um pouco por causa de um ferimento de bala em 
uma das pernas. Tinha rosto anguloso, com queixo 
pontiagudo, ótima dentadura, nariz afilado, cabelos 
muito lisos, fartos e pretos e a pele moreno-
escura. Suas mãos eram longas, magras e 
nodosas, com unhas escuras e grossas como 
garras, aspecto que devia ser notável, pois foi 
destacado por mais de uma testemunha. Como os 
banhos eram escassos, ele e seus cabras 
costumavam usar muito perfume para compensar 
o mau cheiro. Daí resultava que, por onde 
passavam, deixavam um odor característico, que 
ficou conhecido como marca registrada do 
cangaço. 
 Segundo Otacílio Macedo, o jornalista que o 
entrevistou em 1926, em Juazeiro do Norte, para o 
jornal O Ceará (17/3/1926), Lampião era o mais 
escuro do bando, sua cor chegava “perto do 
negro”. Curiosamente ele tinha grande preconceito 
contra negros em geral, que considerava a 
“imagem do cão”. No começo de sua carreira em 
Pernambuco, quando ainda estava no bando de 
Sebastião Pereira, disse que não entrava na polícia 
porque não queria obedecer às ordens dos negros. 
Ao que Sebastião teria lhe perguntado: “Mas, 
compadre Virgulino, tu também não és preto?” 
 Durante a visita a Juazeiro, cortou o cabelo 
e mandou fazer roupas novas para ele e seu 
bando. Assim, nas fotografias tiradas na ocasião, 
aparece de cabelos curtos, usando calças de 
grosso algodão azul e paletó escuro listrado. Não 
ostenta o chapéu típico dos cangaceiros, com 
enfeites na aba virada para cima, tendo preferido 
ser fotografado com um modelo de feltro simples. 
Como alçado, no entanto, leva as tradicionais 
alpercatas de couro dos vaqueiros. Ao redor do 
pescoço, usa um lenço preso por um anel de 

brilhante. Nos dedos, outros seis anéis de pedras 
preciosas – um rubi, um topázio, uma esmeralda e 
três diamantes. 
 Em fotos posteriores, aparece de cabelos 
longos, com o chapéu tradicional enfeitado de 
várias moedas e medalhas, usando roupas comuns 
sobre as quais, no entanto, se sobrepõem os 
acessórios que lhe davam uma aparência 
impressionante. Deles, a cartucheira tirada a 
tiracolo era a que mais chamava atenção: tinha 
dois palmos de largura, duas fileiras de botões de 
ouro e prata e quatro de cartuchos com capacidade 
para carregar quatrocentas balas. Andava sempre 
armado com um rifle, uma pistola e um punhal de 
55 centímetros no cinto. Nunca errava o tiro e 
sabia enfiar o punhal na carne atrás da clavícula, 
atingindo diretamente os órgãos vitais. Ganhou o 
apelido Lampião ainda no começo da carreira e 
sobre a origem do mesmo existem algumas 
versões. No entanto, todas elas são alusivas à sua 
rapidez de atirar. Em uma das histórias que então 
se contava, dizia-se que, durante um tiroteio, “sua 
espingarda não deixou de ter clarão, tal qual um 
lampião”. 
 Lampião pagava bem aos que o serviam e 
era implacável contra os que se recusavam a 
ajudá-lo. Se pedia alguma coisa emprestada, 
podia-se ter certeza de que devolveria. Desejava 
ser conhecido como um homem de palavra. Não 
era um grande consumidor de bebidas alcoólicas, 
mas, quando bebia, dava preferências às mais 
requintadas, como o conhaque. Desconfiado, 
temendo tentativas de envenenamento, fazia 
sempre com que a comida que lhe era oferecida 
fosse antes provada por outros. Não falava aos 
membros do bando sobre o que conversava com 
os coiteiros e com os coronéis com quem mantinha 
ligações; e montou um sistema tão intrincado com 
o recebimento da munição que mesmo os seus 
cabras mais próximos não sabiam quem eram os 
fornecedores. Na entrevista concedida em Juazeiro 
em 1926, disse ter “bons amigos por toda parte”, 
que o mantinham avisado sobre a movimentação 
da polícia. Mas merece destaque o trecho em que 
declara manter “um excelente serviço de 
espionagem, dispendioso embora, mas utilíssimo”. 
 Quem entrava no bando recebia logo um 
apelido dado por Lampião, que preferia nomes 
tirados de lugares, pássaros, animais e forças da 
natureza, como: Quixadá, Sabiá, Jararaca, Corisco. 
Era fácil fazer amizade com ele, pois, fora das 
situações em que adotava uma atitude de grande 
pompa e seriedade, como nas entrevistas, gostava 
de festas, de dançar ao som de sanfona e de 
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distribuir cachaça em abundância. Entre uma ação 
e outra, o bando descansava, caçava e jogava 
cartas. Seu modo de comandar fazia do cangaço 
um ambiente amigável e tornava o bando um 
grupo leal e coeso. No acampamento, alimentados 
à base da modesta dieta de carne-seca ou cabrito 
assado, farinha e rapadura, a bebida era farta e o 
clima animado. Sempre que possível havia música 
e, na falta de mulheres, que só passaram a 
integrar o bando depois de 1930, os homens 
dançavam uns com os outros. 
 Os assaltos e visitas às cidades, quando 
bem-sucedidos, eram seguidos de grandes farras 
em que os membros do grupo que tinham algum 
talento cantavam e tocavam, fazendo os típicos 
desafios da tradição cultural sertaneja. Lampião 
também fazia seus versos e consta que seriam de 
sua autoria muitos que circularam no sertão, 
relativos às suas aventuras. Seria ele o autor da 
popularíssima canção “Mulher rendeira”, 
verdadeiro hino de guerra do bando, que 
costumava cantá-lo quando invadia as cidades. 
 Embora Lampião tivesse pouca cultura e 
usasse um linguajar rude, falava bem, sem se 
perturbar, ouvia atentamente e era cortês. Tinha 
plena consciência da própria importância e ficava 
francamente lisonjeado com a admiração que 
despertava no povo. Gostava de ler ou de ouvir 
alguém ler jornais e revistas do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, principalmente para saber da 
repercussão de suas façanhas. Inteligente, 
articulado, organizado, astuto, hábil nos trabalhos 
manuais, tendendo para a discrição e os hábitos 
elegantes, em outras circunstâncias talvez 
Lampião tivesse usado suas grandes capacidades 
para fazer algo de útil à sociedade. Mas no mundo 
do sertão as opções para um jovem de família 
modesta como a dele não eram muito variadas, e 
as possibilidades de ascensão social remotíssimas. 
Então, de alguma forma, pode-se dizer que ele foi 
um produto de seu meio. 

LUSTOSA, Isabel. De olho em Lampião: violência e 
esperteza /coordenação Lilia Moritz Schwarz e Lúcia 

Garcia. – São Paulo: Claro Enigma, 2011. 
 
1. O texto é, predominantemente: 
 
a) narrativo 
b) descritivo 
c) dissertativo 
d) conotativo 
e) fantástico 
 
2. De acordo com o texto, Lampião era: 
 
a) um ladrão que desafiava a polícia apenas para 

demonstrar a sua força. 
b) um espião a serviço de outros países. 
c) um subversivo inconformado com a ordem 

social vigente em seu tempo. 
d) um tipo humano resultante da dialética dos 

fenômenos sociais em que se inseriu. 
e) um líder que protagonizava, essencialmente, 

ações guerrilheiras. 

3. Assinale a opção que traz a palavra que melhor 
traduz as relações estabelecidas entre Lampião 
e os grandes fazendeiros de seu tempo: 

 
a) cumplicidade 
b) truculência 
c) desprezo 
d) indiferença 
e) traição 
 
4. Qual a repercussão que as ações de Lampião 

geravam no centro-sul do Brasil? 
 
a) de distorção 
b) de entusiasmo 
c) pouquíssima repercussão 
d) impacto considerável 
e) nenhuma 
 
5. Marque a opção que traz um dos traços da 

personalidade de Lampião, destacado no texto: 
 
a) senso de justiça 
b) covardia 
c) vaidade 
d) precipitação 
e) fracasso 
 
6. Como na questão anterior, aponte um adjetivo 

que denota outra marca da personalidade de 
Lampião, sublinhada no texto: 

 
a) estrategista 
b) piedoso 
c) negligente 
d) arrogante 
e) dissimulado 
 

A passagem abaixo servirá de base para as 
próximas questões 07 e 08: 
“Lampião pagava bem aos que o serviam e era 
implacável contra os que se recusavam a 
ajudá-lo. Se pedia alguma coisa emprestada, 
podia-se ter certeza de que devolveria.” 

 
7. A primeira sentença da estrutura apresenta 

um(a): 
 
a) denotação 
b) conotação 
c) paronímia 
d) sinonímia 
e) antonímia 
 
8. A segunda sentença da estrutura apresenta 

segmentos que dispõem uma relação de:  
 
a) adição 
b) concessão 
c) condição 
d) finalidade 
e) conformidade 
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9. Considerando o conteúdo do texto em sua 
totalidade, podemos afirmar que ele é, 
essencialmente: 

 
a) literário 
b) histórico 
c) jornalístico 
d) científico 
e) técnico 
 
10. Sobre o título do texto é CORRETO afirmar o 

seguinte: 
 
a) Há pulverização significativa nos elementos 

coesivos do texto. 
b) A coesão contida no título provoca 

inconsistência na base textual. 
c) A coesão textual se dispersa pela incongruência 

do título em relação ao texto. 
d) Há notória coerência entre o título e a 

textualidade. 
e) A base argumentativa do texto é prejudicada 

pela discrepância imposta pelo título. 
 
11. Lampião geralmente ordenava que outra 

pessoa provasse antes a comida, por qual 
razão? 

 
a) Por necessidade de aguçar o apetite. 
b) Por considerar essa uma atitude cultural digna 

de um bom cangaceiro.  
c) Por imposição dos costumes de etiqueta de seu 

tempo. 
d) Por mera cortesia para com outrem. 
e) Por receio de que a comida estivesse 

envenenada. 
 
12. Uma das maiores características de Lampião, 

de acordo com o texto, é: 
 
a) astúcia 
b) despreparo 
c) timidez 
d) pusilanimidade 
e) empolgação 
 
13. Assinale a opção CORRETA, de acordo com o 

texto: 
 
a) Os coiteiros eram, em sua totalidade, da inteira 

confiança de Lampião. 
b) Lampião mantinha segredo em relação à 

origem do fornecimento das armas e munições 
que recebia. 

c) Lampião organizava festas nos refúgios para 
manter a disciplina entre os seus cabras. 

d) Os jornalistas eram perseguidos por Lampião, 
porque publicavam matérias inverídicas sobre o 
cangaço. 

e) Para Lampião, o importante era desafiar a 
polícia e a justiça, com o intuito exclusivo de 
demonstrar ousadia e destemor. 

 

14. De acordo com as regras vigentes no sistema 
ortográfico da língua portuguesa, a palavra 
Lampião contém: 

 
a) um hiato, apenas 
b) um ditongo nasal, apenas 
c) um tritongo 
d) um hiato e um ditongo nasal 
e) um hiato e um ditongo oral 
 
15. A palavra machucado, presente no texto, traz 

um(a): 
 
a) tritongo 
b) encontro vocálico 
c) dígrafo 
d) trissílabo 
e) acento gráfico oculto 
 
 
ESPECÍFICA 
 
16. Quanto aos aspectos da função física, o termo 

técnico para definir a habilidade de alinhar os 
segmentos do corpo contra a gravidade para 
manter ou mover o corpo (centro de massa) 
dentro da base de suporte, sem cair, mediante 
a interação dos sistemas sensorial e motor é 
definido como: 

 
a) Tração; 
b) Equilíbrio; 
c) Torção; 
d) Resistência; 
e) Resiliência. 

 
 

17. A presença de limitações funcionais e distúrbios 
clínicos podem levar à perda de independência 
e resultar em incapacidade. Qual categoria da 
prevenção que usa a reabilitação para reduzir o 
grau ou limitar a progressão da incapacidade? 

 
a) Autônoma; 
b) Secundária; 
c) Terciária; 
d) Assistencialista; 
e) Perceptiva. 
 
 
18. O aprendizado motor é um conjunto complexo 

de processos internos que envolve a aquisição 
e a retenção de um movimento ou tarefa por 
meio da prática. Segundo Kisner C., os estágios 
no aprendizado motor são: 

 
a) Cognitivo, associativo e autônomo; 
b) Aleatório, cognitivo e variação; 
c) Atenção, compreensão e aleatório; 
d) Autônoma, mental e variação; 
e) Mental, variação e associativo. 
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19. É uma das indicações das técnicas de exercícios 
de amplitude de movimento onde tem como 
objetivos diminuir as complicações de 
imobilização, como degeneração da cartilagem, 
aderência, formação de contraturas e 
estagnação da circulação: 

 
a) Condicionamento neuromuscular; 
b) Amplitude de movimento passiva; 
c) Feedback intrínseco; 
d) Sustentabilidade ativa constante; 
e) Reabilitação tendínea. 
 
 
20. A repetição máxima é um método de 

documentar a efetividade de um programa de 
exercícios resistidos e calcular a carga 
apropriada determinando sua repetição 
máxima. Esse método foi desenvolvido por: 

 
a) Feldenkrais; 
b) Bobath; 
c) Rood; 
d) De Lorme; 
e) Willams. 
 
 
21. Tipo de exercício contra indicado na presença 

de doença neuromuscular inflamatória 
(polimiosite, dermatomiosite), que pode causar 
distúrbios irreversíveis da força devido à 
ocorrência de dano muscular: 

 
a) Resistido; 
b) Ativo livre; 
c) Estático; 
d) Tenuante; 
e) Associativo. 
 
 
22. Através dessa fórmula, que é parte de um dos 

métodos para determinar a frequência cardíaca 
de exercício, baseia-se a frequência cardíaca de 
reserva, que é a diferença entre a freqüência 
cardíaca de repouso e a freqüência cardíaca 
máxima: 

 
a) Vasalva; 
b) Karvonen; 
c) Pliométrica; 
d) Glasgow; 
e) Eri Steirn. 
 
 
23. Dispositivo de alongamento mecânico onde se 

aplica uma força de alongamento de 
intensidade muito baixa por um tempo 
prolongado para criar uma deformação plástica 
dos tecidos: 

 
a) ortese estatic systems; 
b) splint resilience; 
c) intermitent compression; 
d) joint active systems; 
e) splint estatic muscle. 

24. Terapêutica recomendada para aplicação aos 
tecidos moles nas primeiras 24 a 48 horas após 
lesão, para minimizar o edema, o espasmo 
muscular e a dor: 

 
a) calor profundo; 
b) massagem conjuntiva; 
c) frio; 
d) fricção tátil; 
e) laser. 
 
 
25. O movimento das superfícies ósseas dentro da 

articulação é uma combinação variável de 
movimentos acessórios. Esses movimentos 
permitem maior angulação do osso à medida 
que ele oscila: 

 
a) rolamento, deslizamento; 
b) abdução, inclinação lateral; 
c) adução, inclinação medial; 
d) circundução, debridamento; 
e) rotação, circundução. 
 
 
26. O uso desses equipamentos, com princípio 

hidromecânico, aumentará o arrasto e a 
resistência quando o paciente mover o membro 
através da água:  

 
a) colares, anéis, cintas; 
b) luvas, palmares, botas; 
c) cintas, coletes, anéis; 
d) pranchas, barras, cintas; 
e) caneleiras, colares, anéis. 
 
 
27. Como lesão de tecido mole, ocorre um 

deslocamento incompleto ou parcial que 
normalmente envolve trauma secundário aos 
tecidos moles ao redor: 

 
a) tendinose; 
b) bursite; 
c) ruptura; 
d) subluxação; 
e) distensão. 
 
 
28. Tipo de patologia onde as articulações 

aparecem com alterações inflamatórias 
precoces na membrana sinovial, nas porções 
periféricas da cartilagem articular e nos 
espaços medulares subcondrais. Pode ocorrer 
rigidez matinal e edema das articulações: 

 
a) artrite reumatóide; 
b) osteoporose; 
c) osteocondrose; 
d) epicondilite crônica; 
e) dermatosite. 
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29. Procedimento que envolve incisões pequenas 
na pele, no músculo e na cápsula articular para 
inserção de um endoscópio na articulação: 

 
a) artrodese; 
b) artroscopia; 
c) osteotomia; 
d) miotomia; 
e) artroplastia. 
 
30. Exercícios que ajudam a aliviar a dor mediante 

movimentos leves de tração e oscilação e 
proporcionam mobilidade às estruturas 
articulares, onde nenhum peso é usado durante 
a fase do tratamento: 

 
a) pendulares; 
b) reativos; 
c) colaborativos; 
d) associativos; 
e) polias. 
 
31. Contrações rítmicas observadas após a 

distensão passiva dos músculos no 
parkinsonismo e em outros processos 
extrapiramidais, quando um músculo é 
distendido passivamente, ele se relaxa e 
enrijece intermitentemente, resultando em um 
movimento espasmódico: 

 
a) mioclonia; 
b) balismo; 
c) atetose; 
d) rigidez; 
e) coréia. 
 
32. Sentido que possibilita ao indivíduo o 

reconhecimento de um objeto pela 
sensibilidade tátil, térmica e barestésica, 
estabelecendo a forma, contorno e estado dos 
objetos: 

 
a) recíproco autológico; 
b) somático nociceptivo; 
c) esteriognóstico; 
d) emblemático somatório; 
e) espinognóstico. 
 
33. Síndrome, constituída por vertigem, nistagmo, 

pertubações do equilíbrio, tendência a náusea e 
ao vômito, observada em afecções labirínticas 
ou neurológicas: 

 
a) bulbar; 
b) vestibular; 
c) fascicular; 
d) miofascial; 
e) meningéia. 
 
34. Substância secretada pelas células de 

revestimento interno do alvéolo que tem como 
ação reduzir a tensão superficial, impedindo o 
colapso alveolar e facilitando a entrada dos 
gases no alvéolo: 

a) acetilcolina 
b) noradrenalina 
c) serotonina 
d) surfactante; 
e) tiroxina. 
 
35. Técnica convencional baseada na percussão, 

vibração e compressão torácica, utiliza 
expiração forçada e tosse assistida: 

 
a) manobra de higiene brônquica; 
b) manipulação de effleurage; 
c) manobra de vasalva; 
d) manuseio percussivo; 
e) manipulação costal mista. 
 
36. Sinal da extensão do hálux durante a pesquisa 

do reflexo cutâneo-plantar, observado nas 
lesões da via piramidal: 

 
a) read; 
b) babinski; 
c) legs; 
d) Foldi; 
e) Gutierres. 
 
37. Patologia caracterizada pelo início agudo de um 

déficit neurológico que persiste por pelo menos 
24 horas, refletindo envolvimento focal do 
sistema nervoso central como resultado de um 
distúrbio na circulação cerebral. Pode ser 
isquêmico e hemorrágico: 

 
a) Seringomielia; 
b) Esclerose múltipla; 
c) Acidente vascular cerebral; 
d) Espino cerebelar; 
e) Trombose vascular periférica. 
 
38. Avaliação quantitativa das condições de um 

recém-nascido com 1 a 5 minutos de vida, 
obtida pela soma atribuída a pontos referentes 
à freqüência cardíaca, ao esforço respiratório, 
cor, tono muscular e à reação ao estímulo, 
índice dos pontos de 0 a 10: 

 
a) Apgar; 
b) Lasegue; 
c) Duchenne; 
d) Bobath; 
e) Rood. 
 
39. Tipo de marcha vacilante, base alargada, após 

o início do passo a perna é erguida 
bruscamente e depois no toque ao solo a 
planta do pé toca o solo por completo. 
Observada em pacientes com lesões da coluna 
posterior da medula, como na tabes dorsal: 

 
a) Festinante; 
b) Atáxica; 
c) Claudicante; 
d) Intermitente; 
e) Anserina. 



 

 7 

40. Técnica cirúrgica mamária oncológica, que 
consiste na excisão da glândula mamária total, 
com excisão do músculo peitoral menor e 
conservação do músculo peitoral maior, 
geralmente acompanhada de esvaziamento 
axilar ganglionar: 

 
a) Halsted; 
b) Quadrantectomia; 
c) Setorectomia; 
d) Patey; 
e) Mamoplastia redutora. 
 




