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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 

 
 
 

PORTUGUÊS 



 

CONCURSO PÚBLICO EMAS 
FISIOTERAPEUTA  - 2 - 

 

I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Conforme anunciou o portal eletrônico MSN Notí-
cias, no dia 23 de maio deste ano, os egípcios come-
moraram a oportunidade de poder escolher, de forma 
livre, um líder para o seu país. Isso porque, durante 
30 anos, o Egito ficou sob o domínio do ditador: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Kofi Annan; 
C) Bashar al Assad; 
D) Muammar Kadafi; 
E) Zine El Abidine Ben Ali. 
 
12) Iniciada em Toronto, no Canadá, o movimento 
surgiu em 2011 e se espalhou por diversas partes do 
mundo, inclusive aqui no Brasil. O movimento é um 
protesto contra a ideia de que as mulheres vítimas de 
estupro apelavam para isso devido as roupas que 
usavam. Por isso, no movimento as mulheres usam 
roupas provocantes, como minissaias, blusinhas, pe-
ças transparentes, lingeries, salto alto, etc. Estamos 
falando do movimento que ficou conhecido no Brasil 
como: 
 
A) Marcha das Mulheres; 
B) Marcha das Lingeries; 
C) Marcha das Vadias; 
D) Marcha das Piriguetes; 
E) Marcha das Blusinhas. 

13) Nasceu em Pilar, em 3 de junho de 1901. Foi um 
escritor paraibano que se tornou reconhecido no Bra-
sil inteiro. É considerado um dos principais romancis-
tas regionalistas, ao lado de Guimarães Rosa, Érico 
Veríssimo e Jorge Amado. Sua obra mais eminente é 
Menino de Engenho. Estamos falando de: 
 
A) Augusto dos Anjos; 
B) Pedro Américo; 
C) Rubens da Fonseca; 
D) José Lins do Rego; 
E) Graciliano Ramos. 
 
14) Marque a única alternativa INCORRETA relacio-
nada ao paraibano Assis Chateaubriand, um dos ho-
mens públicos mais influentes do Brasil nas décadas 
de 1940 e 1960: 
 
A) Foi dono de um grande conglomerado de mídias 
chamado Diários Associados; 
B) Assumiu a cadeira 32 da Academia Brasileira de 
Letras, no ano de 1954; 
C) Apoiou a Revolução Constitucionalista, em 1932; 
D) Foi o responsável pala chegada da televisão ao 
Brasil; 
E) Organizou o Museu de Arte de São Paulo, uma de 
suas mais importantes criações. 
 
15) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mun-
dial vivia em cidades. Ha um século, na esteira da 
Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido pa-
ra 13% – ainda uma minoria em um planeta essenci-
almente rural. Em algum momento deste ano, de a-
cordo com estimativas das Nações Unidas, pela pri-
meira vez na historia o numero de pessoas que vivem 
em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do 
campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas dé-
cadas praticamente todo o crescimento populacional 
do planeta ocorrera nas cidades, nas quais viverão 
sete em cada dez pessoas em 2050. A população 
rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos, 
antes de entrar em declínio gradativo. A atual migra-
ção para as cidades e de tal ordem que se pode com-
pará-la, de forma alegórica, a um novo salto na evolu-
ção. O Homo sapiens cedeu lugar a seu sucessor, o 
Homo urbanus. 
(Trecho do texto O Planeta Urbano. Veja, 16.04.2008) 
 
A) O texto indica que em 2050 a população rural será 
maior que a urbana; 
B) Se o Homo urbanus é o homens que vive na cida-
de, o Homo sapiens é o homem que mora no campo; 
C) Antes da Revolução Industrial, segundo o texto, a 
população rural estava em 13%; 
D) De acordo com o texto, a transferência da popula-
ção rural para as cidades, atualmente, é considerada 
um salto na evolução humana; 
E) Segundo o texto, os estudos da ONU indicam que 
a população urbana já havia ultrapassado a rural, 
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quando ocorreu a Revolução Industrial. 
 
16) Assinale a alternativa que caracteriza o fenômeno 
meteorológico conhecido como El Niño: 
 
A) Turbulência ocorrida nas águas do Pacífico, que 
proporciona o surgimento de ciclones; 
B) Aquecimento do ar do oceano Atlântico, que em-
purra o ar úmido para o continente sul-americano; 
C) Esfriamento do ar sobre o oceano Pacífico, que 
repele as correntes tropicais em direção ao oceano 
Atlântico; 
D) Alteração significativa na distribuição da tempera-
tura da superfície da água do oceano Pacífico; 
E) Derretimento das geleiras do Pólo Norte, que favo-
rece a precipitação pluviométrica sob o continente 
norte-americano. 
 
17) São mudanças ocorridas no funcionamento da 
sociedade provocadas pelo fenômeno da globaliza-
ção, EXCETO: 
 
A) Nova forma de comportamento dos organismos 
internacionais, como o FMI, BIRD, RID, BID, etc; 
B) Criação de novas organizações a exemplo da Or-
ganização Mundial do Comércio; 
C) Nova Divisão Internacional do Trabalho; 
D) Formação de megablocos e blocos supranacio-
nais; 
E) Avanços do capital de produção em detrimento do 
capital volátil. 
 
18) Leia o texto a seguir: 
 
[...] fazendeiro e político influente, ligado politicamente 
ao presidente e senador Álvaro Machado, elegeu-se 
deputado estadual por três legislaturas, ainda no iní-
cio do período republicando, tendo permanecido na 
Assembléia Legislativa de 1896 a 1907. Deixou ilustre 
descendência. Foi primeiro filho de Emas a ocupar 
uma cadeira no Legislativo Estadual, após a procla-
mação da República. (SANTOS, 2011). 
 
O texto se refere a: 
 
A) Manoel Martins Lopes; 
B) Wenceslau Lopes da Silva; 
C) José Lopes da Silva; 
D) Silva Nunes; 
E) Morais Pereira Lopes. 
 
19) De acordo com o historiador José Ozildo dos San-
tos, a presença de Joaquim Nunes de Gouveia na 
Várzea de Emas somente é registrada a partir de 
1917. A esse personagem da história de Emas se 
deve: 
 
A) A construção do mercado público; 
B) A reforma do Colégio Estadual; 
C) O erguimento da matriz; 
D) A construção da prefeitura municipal; 

E) A realização da primeira feira. 
 
20) Segundo histórico da cidade de Emas, disponível 
no portal eletrônico do IBGE, Emas foi elevada à ca-
tegoria de Município e Distrito pela Lei Estadual nº 
2658, de 22 de dezembro de 1961, desmembrado de: 
 
A) Serra da Raiz; 
B) Coremas; 
C) Cajazeirinhas; 
D) Olho d’Água; 
E) Catingueira. 

 
21) Procedimentos para minimizar o risco de infecção 
com equipamento de oxigenioterapia: 
 
I. Umidificadores não são necessários com fluxos me-
nores que a 4l/min. 
II. Quando necessário e sempre que possível. Devem 
ser usados umidificadores descartáveis pré-abas-
tecidos e esterilizados. 
III. Com umidificadores reutilizáveis, os reservatórios 
de fluido devem ser preenchidos imediatamente antes 
do uso com água destilada estéril. 
IV. O fluido não precisa ser adicionado para completar 
reservatórios parcialmente cheio. Se o fluido precisa 
ser adicionado, o fluido velho restante deve ser des-
cartado primeiro.  
 
A) Apenas a afirmativa I está incorreta; 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
 
22) Outro tipo de doença obstrutiva das vias aéreas, 
causada por inflamação e constrição excessiva da via 
aéreas, é provocada por um desequilíbrio no controle 
inflamatório. Acredita-se que afeta por volta de 10% 
da população geral e, claramente possui um compo-
nente genético que é hereditário: 
 
A) Asma; 
B) Bronquite crônica; 
C) Enfisema pulmonar; 
D) Pleurite aguda; 
E) Bronquiolíte. 
 
23) Durante a respiração tranquila normal: 
 
A) A inspiração é ativa e a expiração é passiva; 
B) A inspiração e a expiração são ativas; 
C) A inspiração e a expiração são passivas; 
D) A inspiração é passiva e a expiração é ativa; 
E) Parte do ciclo de ambas é ativo e outra passiva. 
 
24) Influência da saturação de oxi-hemoglobina sobre 
a dissociação do dióxido de carbono, este fenômeno é 
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um resultado das alterações na afinidade da hemoglo-
bina pelo dióxido de carbono as quais ocorrem como 
um resultado de seu tamponamento de íons H+: 
 
A) Fenômeno de Hamburguer; 
B) Efeito Haldane; 
C) Efeito Bohr; 
D) Efeito de Fick; 
E) Anidrase Carbônica. 
 
25) Um aumento na intensidade e clareza da resso-
nância vocal produzida pela transmissão de vibrações 
vocais, indica aumento na densidade do tecido pulmo-
nar, como ocorre na fase de consolidação da pneumo-
nia, frequentemente acompanha sons respiratórios 
bronquiais, uma indicação de percussão abafada e 
frêmito vocal aumentado: 
 
A) Sibilo; 
B) Estridor; 
C) Crepitações; 
D) Atrito Pleural; 
E) Broncofonia. 
 
26) Manifesta-se precocemente, com fraqueza muscu-
lar proximal que leva a uma marcha oscilante, uma 
curvatura lombar exagerada (lordose) e quedas fre-
quentes. A maioria dessas crianças precisa de uma 
cadeira de rodas por volta dos 12 anos de idade. A 
morte ocorre resultante de complicações do declínio 
da força muscular respiratória e subsequentes infec-
ções: 
 
A) Miastenia Grave; 
B) Poliomiosite; 
C) Síndrome de Gullain-Barré; 
D) Esclerose Múltipla; 
E) Distrofia Muscular de Duchene. 
 
27) Processo de aprendizado projetado para habilitar 
indivíduos a tomas decisões baseadas em informa-
ções e a realizarem ações responsáveis relativas a 
sua saúde, cujo objetivo primário é a mudança de 
comportamento:  
 
A) Promoção da saúde; 
B) Educação em saúde; 
C) Treinamento funcional; 
D) Intervenção secundária; 
E) Prevenção. 
 
28) Espaço anatômico na face anterior do punho, 
constituído no seu assoalho côncavo pelos ossos do 
carpo, como uma canaleta, e fechado acima pelo forte 
e inextensível “ligamento carpal transverso”. Ele é limi-
tado radialmente pelo tubérculo do escafóide e pela 
crista do trapézio e ulnarmente pelos ossos pisiforme 
e hâmulo do hamato: 
 
A) Túnel de Guyon; 
B) Canal de Guyon; 

C) Túnel Radial; 
D) Túnel do Carpo; 
E) Canal de DeQuervain. 
 
29) Os tendões flexores da mão são divididos em cin-
co zonas, pois cada uma possui diferenças anatômi-
cas que são responsáveis pelas distinções de prog-
nósticos. As zonas referentes ao canal digital e a área 
do túnel do carpo são:  
 
A) As zonas I e II; 
B) As zonas II e IV; 
C) As zonas III e V; 
D) As zonas IV e V; 
E) As zonas I e V. 
 
30) O processo “inflamatório” da bainha que envolve o 
tendão, causado por uso excessivo e/ou indevido, do-
ença ou trauma: 
 
A) Tendinite; 
B) Tenossinovite; 
C) Epicondilite; 
D) Artrite; 
E) Tenossinovite estenosante. 
 
31) As estenoses foraminais cervicais podem provocar 
efeitos mecânicos e biológicos sobre as raízes. Como 
efeito mecânico, a compressão e a tração da raiz po-
dem ser acentuadas pelo movimento cervical. Movi-
mento que pode reduzir mais a dimensão dos forames 
e exacerbar os sintomas: 
 
A) Rotação; 
B) Inclinação; 
C) Hiperextensão; 
D) Flexão; 
E) Tração. 
 
32) Estabilizadores dinâmicos do antepé: 
 
A) Músculo tibial anterior e posterior; 
B) Músculos fibulares longo e curto; 
C) Múculos adutor do hálux e abdutor do mínimo; 
D) Flexores das interfalangeanas distais; 
E) Músculo tibial posterior e suas várias inserções 
plantares e adutor do hálux. 
 
33) A habilidade de determinar o tipo de sensação 
terminal é importante para ajudar o fisioterapeuta a 
identificar as estruturas limitantes e escolher o trata-
mento adequado. A flexão do quadril com o joelho 
estendido é um exemplo de sensação terminal firme 
decorrente do (a): 
 
A) Aproximação de tecidos moles; 
B) Alongamento muscular; 
C) Alongamento capsular; 
D) Alongamento ligamentar; 
E) Contato osso a osso. 
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34) Patologia em que a perda sensorial é frequente-
mente um sintoma precoce e representa uma distribui-
ção do tipo “luva e meia”: 
 
A) Esclerose Múltipla; 
B) Lesão Medular; 
C) Neuropatia Diabética; 
D) Síndrome do Túnel do Carpo e do Tarso; 
E) Síndrome de Guillain Barré. 
 
35) A dor decorrente de osteoartrite do quadril, em 
geral, é sentida na virilha e coxa anterior ao longo dos 
esclerótomos ou dermátomos de: 
 
A) T12 e L1; 
B) L1 e L2; 
C) L2 e L3; 
D) L4 e L5; 
E) L5 e S1. 
 
36) Qual par de nervo craniano NÃO é misto: 
 
A) Vestibulococlear; 
B) Trigêmeo; 
C) Facial; 
D) Glossofaríngeo; 
E) Vago.  
 
37) Além dos testes específicos, medidas da análise 
da marcha também acrescentam dados importantes à 
avaliação da coordenação. Uma análise sistemática 
da marcha ajudará no diagnóstico dos comprometi-
mentos do movimento por meio da identificação de: 
 
I. Características do início e do controle do movimen-
to. 
II. Anormalidades do tônus muscular. 
III. Influência dos padrões sinergistas anormais e refle-
xos não integrados. 
IV. Controle dos movimentos corporais como um todo 
e dos segmentos do corpo um em relação ao outro. 
V. Características do desempenho de tarefas duplas 
(p. ex., caminhar batendo bola). 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa I está incorreta; 
C) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
D) As afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) As afirmativas II, IV e V estão corretas. 
 
38) Definida como padrões de movimento em massa 
obrigatórios e altamente estereotipados, onde o con-
trole de movimentos seletivos (movimentos articulares 
isolados) se torna gravemente desordenado ou desa-
parece completamente: 
 
A) Graus de liberdade; 
B) Resistência muscular; 
C) Ataxia; 
D) Controle postural dinâmico; 
E) Sinergias anormais em massa. 

39) Padrão de marcha lenta e estável, já que são 
mantidos três pontos de contato com o solo. O peso é 
apoiado nos dois MMII e tipicamente é usado quando 
há envolvimento bilateral decorrente de pouco equilí-
brio, incoordenação ou fraqueza muscular. Nesse pa-
drão de marcha, uma muleta é avançada primeiro e 
então o MI oposto é avançado. Por exemplo, a muleta 
esquerda é movida para a frente, depois o MI direito, 
seguido pela muleta direita, e então o MI esquerdo: 
 
A) Dois pontos; 
B) Três pontos; 
C) Quatro pontos; 
D) Com auxílio de andador; 
E) Com apoio de peso parcial. 
 
40) A intervenção fisioterapêutica durante a fase agu-
da de um traumatismo raquimedular a ênfase é colo-
cada: 
 
I. No tratamento respiratório. 
II. Na prevenção de comprometimentos indiretos e 
complicações. 
III. No ganho da ADM. 
IV. Na facilitação de movimentos ativos de toda a 
musculatura comprometida. 
V. Enquanto se aguarda a liberação ortopédica, ativi-
dades de fortalecimento limitadas também podem ser 
iniciadas ao longo dessa primeira fase. 
 
A) Nenhuma das afirmativas está correta; 
B) Apenas a afirmativa I está correta; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas; 
E) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




