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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Fábula: O leão apaixonado  

Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi 

pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito 

animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso 

daqueles e disse ao leão que era muita honra, mas muito 

obrigado, não queria. O leão se irritou; sentindo o perigo, o 

homem foi esperto e fingiu que concordava:  

- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor tem! 

Que garras compridas! Qualquer moça ia ficar com medo. Se o 

senhor quer casar com minha filha, vai ter que arrancar os 

dentes e cortar as garras.  

O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha 

mandado; depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu 

pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não sentia medo 

daquele leão manso e desarmado, pegou um pau e tocou o leão 

para fora de sua casa.  

Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.  

 

01. A fábula de Esopo: 

 

A. Não trata de nenhum tema específico. 

B. Pretende mostrar a estratificação social. 

C. Se utiliza de animais para denunciar o preconceito. 

D. Trata uma história de amor impossível. 

E. Denuncia a condição da mulher em nossa sociedade. 

 

02. A fábula começa apresentando o leão e logo nos vêm à 

mente todas as características tradicionalmente atribuídas ao 

animal. Ao final da narrativa, porém, percebemos que o leão 

foi: 

 

A. Submisso 

B. Corajoso 

C. Cruel 

D. Justo 

E. Insano 

 

03. Aponte a alternativa que contém uma característica 

pertinente ao texto: 

 

A. O tempo e o espaço em que os fatos se dão estão bem 

definidos. 

B. É uma narrativa curta, por isso não apresenta os 

elementos básicos da narrativa. 

C. Título insignificante para a trama. 

D. Encerra em si uma linguagem simples, pois dirige-se 

ao povo. 

E. Personagens são apenas animais que apresentam 

comportamento humano. 

 

04. Considere as três afirmações abaixo acerca do texto lido: 

 

I. Apesar de tratar-se de uma narrativa é possível que 

consideremos algumas passagens argumentativas.  

II. Apresenta uma situação problemática, ou seja, existe 

um conflito.  

III. É narrado em 3ª pessoa. 

 

Diante da análise acima, podemos afirmar que: 

 

A. I e II estão corretas. 

B. Apenas III está correta. 

C. I, II e III estão corretas. 

D. Apenas I está correta. 

E. I e III estão corretas. 

 

05. O texto está repleto de adjetivos. Qual o papel fundamental 

deles na fábula? 

 

A. Caracterizar os personagens e a partir disso permear as 

ações sendo determinantes para o conflito e o desfecho 

da narrativa. 

B. Construir o próprio sentido do texto, sem adjetivos 

para sustentar a fábula, ela não se realiza como gênero 

textual. 

C. Nenhum, pois os adjetivos formam uma classe 

gramatical meramente alegórica. 

D. Mostrar a constância nas atitudes e pensamentos das 

personagens, fluindo para um desfecho claro e 

previsível. 

E. Acompanhar as mudanças no caráter do lenhador 

como personagem dotada de real humanidade. 

 

06. A narrativa traz verbos no pretérito perfeito como „fingiu‟ e 

„voltou‟. O que a escolha desse tempo denota? 

 

A. Ações passadas, narrador descrevendo como os fatos 

iam prosseguindo. 

B. Ações iniciadas no passado, narrador prolongando o 

fato ocorrido. 

C. Ações passadas, ação ocorrendo até o momento da 

fala. 

D. Ações acabadas, distanciamento do narrador. 

E. Ações com valor de passado, narrador não conhece 

todas as nuances da história. 

 

07. Em “mas que dentões o senhor tem!” A palavra sublinhada: 

 

A. Tem valor de contraste. 

B. Tem a função de realce. 

C. Dá a ideia de conformidade. 

D. Introduz uma hipérbole. 

E. É um aposto. 

 

08. „Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que 

arrancar os dentes e cortar as garras.‟ Em relação ao valor 

semântico da conjunção sublinhada: 

 

A. É de concessão 

B. É de adição 

C. É de contraste 

D. É de alternância 

E. É de condição 
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09. Em qual das alternativas NÃO houve erro no emprego da 

vírgula? 

 

A. O ministro das Comunicações Paulo Bernardo, disse 

que a melhoria da qualidade do serviço de telefonia 

móvel ainda vai demorar a ser percebida pelos 

usuários. 

B. "Os problemas, levarão meses para serem 

solucionados e nós não temos a pretensão de proibir as 

vendas durante esse tempo todo", afirmou. 

C. Segundo ele, o governo espera que as companhias 

apresentem um plano com "início meio e fim" para a 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) 

indicando as medidas que tomarão, para satisfazer o 

usuário. 

D. "Não temos expectativa de que rapidamente vamos 

resolver todos os nossos problemas. Mas é possível 

apontar soluções, os caminhos, assumir compromissos 

públicos e a partir daí executar um plano", completou. 

E. Na tarde desta quarta-feira (25) o ministro recebeu o 

presidente-executivo do, Grupo Telecom Itália, Franco 

Bernabè, para conversar sobre a estratégia da empresa, 

dona da TIM, de solucionar o problema. 

 

Capitulação 

 

Delivery 

Até para telepizza 

É um exagero. 

Há quem negue? 

Um povo com vergonha 

Da própria língua. 

Já está entregue. 

            Luís Fernando Veríssimo 

 

10. Qual a relação entre o título do poema e o texto? 

 

A. O estrangeirismo é mais um capítulo na série de 

situações em que o povo demonstra envergonhar-se da 

língua portuguesa. 

B. O povo rendeu-se aos estrangeirismos por vergonha da 

própria língua. 

C. Como significa „exagero‟, o título é uma resumo do 

tema do texto. 

D. Na verdade, o texto fala mais sobre entrega do que 

sobre capitulação. 

E. O hábito de não só usar os estrangeirismos, como 

também de grafá-los em letra maiúsculas. 

 

11. „Há quem negue?‟ De acordo com as normas gramaticais o 

verbo „haver‟ na frase: 

 

A. É impessoal, por isso o sujeito está explícito. 

B. É impessoal, pois tem o sentido de „existir‟. 

C. Verbo na terceira pessoal do singular, unipessoal. 

D. Empregado na terceira pessoa sem seguir nenhum 

tempo verbal. 

E. É um verbo auxiliar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. No último quadrinho o emprego do pronome oblíquo 

obedece a qual regra? 

 

A. Não se iniciam frases com pronome oblíquo. 

B. Frases com orações reduzidas de gerúndio, ocorre a 

ênclise. 

C. A ênclise deve ser empregada nas orações imperativas 

afirmativas. 

D. O infinitivo não está flexionado. 

E. O verbo é precedido por uma conjunção subordinativa. 

 

Um grupo de juízes eleitorais está usando a nova Lei de 

Acesso à Informação para obrigar candidatos a divulgar, antes 

mesmo das eleições, quem são os doadores de suas campanhas. 

Atualmente, a legislação eleitoral permite que os nomes 

sejam fornecidos aos tribunais eleitorais depois do pleito. 

Pelo menos três atos normativos que usaram a lei como 

base foram baixados por juízes do Maranhão e de Mato Grosso. 

O último foi da Justiça Eleitoral em Poconé (100 km de 

Cuiabá), que determinou nesta terça-feira (24) que os 65 

candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no município 

informem quem são os doadores e quanto dinheiro entrou nas 

campanhas. 

Há duas semanas, um outro juiz também determinou a 

mesma medida para os candidatos de Cáceres, no sul de Mato 

Grosso. 

De acordo com os atos, os dados deverão ser informados 

no envio de cada prestação de contas parcial aos tribunais 

regionais eleitorais locais, no início de agosto e de novo em 

setembro, e não depois de outubro, como é previsto na 

legislação. 

Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. 

 

13. Que outra palavra abaixo é acentuada pela mesma regra que 

„juízes‟? 

 

A. raínhas 

B. baú 

C. ônibus 

D. ministério 

E. útil 

 

14. Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. O termo 

sublinhado tem a função de: 

 

A. Universalizar o vocábulo „dados‟. 

B. Especificar o termo „dados‟. 

C. Explicitar uma ideia contida no verbo „fornecer‟. 

D. Indicar uma pausa entre „candidato‟ e „mandados‟. 

E. Restringir o sentido da palavra „candidato‟. 
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15. „divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os doadores 

de suas campanhas.‟. O termo sublinhado é classificado como: 

A. Vocativo. 

B. Adjunto adverbial. 

C. Aposto. 

D. Objeto direto preposicionado. 

E. Objeto direto. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  
 

16. Esta imagem representa: 

 

 
 

A. Escoliose torácica convexa à direita. 

B. Escoliose tóraco-lombar convexa à direita. 

C. Escoliose lombar convexa à esquerda. 

D. Escoliose em S região torácica convexa à direita e 

região lombar convexa à esquerda. 

E. Escoliose em S região torácica convexa à esquerda e 

região lombar convexa à direita. 

 

17. São objetivos de dados goniométricos, EXCETO: 

  

A. Determinar a presença ou não de disfunção. 

B. Estabelecer um diagnóstico. 

C. Estabelecer os objetivos do tratamento. 

D. Realizar o tratamento. 

E. Realizar pesquisas que envolvam a recuperação de 

limitações articulares. 

 

18. A amplitude articular (Marques, 2003) da flexão lateral da 

coluna lombar que ocorre no plano frontal é de: 

 

A. 0º - 40º 

B. 10º - 60º 

C. 5º - 65º 

D. 10º - 90º 

E. 0º - 5º 

 

19. O ângulo de torção tibial é de: 

 

A. 02 – 08º 

B. 02 – 05º 

C. 05 – 12º 

D. 12 – 18º 

E. 15 – 25º 

 

20. No teste de comprimento muscular, é um músculo extensor 

do quadril: 

 

A. Iliopsoas 

B. Adutor longo e pectíneo 

C. Sartório 

D. Semitendíneo 

E. Tensor da fáscia lata 

 

21. Na articulação tibiofemural, são objetivos do deslizamento 

dorsal: 

 

I. Aumentar a mobilidade intra-articular na articulação 

tíbio-femural. 

II. Aumentar a amplitude de movimento de flexão do 

joelho. 

III. Diminuir a dor no joelho. 

IV. Aumentar a nutrição para as estruturas articulares. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas a I 

B. Apenas a I e III 

C. Apenas a III 

D. II, III e IV 

E. I, II, III, IV 

 

22. É uma causa metabólica associada a osteoartrite: 

 

A. Doença de Legg-Perthes 

B. Ocronose 

C. Displasia epifisária 

D. Lesão ocupacional 

E. Gota 

 

23. Quando os padrões incapacitantes são inerentes e contínuos, 

observamos que as manifestações das LER/DORT variam entre 

os pacientes e que às vezes nem todos apresentam sintomas 

visíveis das lesões. Os sintomas muito frequente são, 

EXCETO: 

 

A. Fadiga muscular – sensação de peso e cansaço no 

membro afetado. 

B. Edemas. 

C. Crepitações. 

D. Dormência generalizada. 

E. Perda de força muscular. 

 

24. São pontos dolorosos comuns na fibromialgia, EXCETO:  

 

A. Inserção do músculo sub-occipital.  

B. Trapézio – ponto médio borda superior. 

C. Supra espinhoso – borda medial da escápula. 

D. Glúteo médio – quadrante inferior externo da nádega. 

E. Trocantérico – posterior à proeminência do grande 

trocanter. 
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25. É uma alteração do controle postural caracterizada por um 

distúrbio da percepção corporal vertical em relação à gravidade, 

na qual os pacientes empurram o corpo lateralmente utilizando 

o hemicorpo não parético. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Síndrome de Aarskog  

B. Síndrome de Adem 

C. Síndrome de Dhat 

D. Síndrome de Patau 

E. Síndrome de Pusher  

 

26. São contraindicações relativas da hidroterapia, EXCETO: 

 

A. Feridas abertas e doenças da pele erupções. 

B. Hipertensão.  

C. Insuficiência respiratória moderada e grave.  

D. Visão e audição deficiente. 

E. Uso de medicamentos controlados. 

 

27. Em exercício com bolas, a cama de faquir tem como 

objetivo principal: 

 

A. Trabalhar a musculatura da coluna dorsal e 

musculatura abdominal. 

B. Estimular a reação automática de extensão do tronco 

em seu eixo vertical.  

C. Movimentação automática dos rotadores da coluna 

vertebral.  

D. Provocar flexão lateral do tronco, estimulando reações 

de equilíbrio.  

E. Provocar movimentos da pélvis associada com a 

coluna vertebral.  

 

28. O método Bad Ragaz é subdividido em técnicas que 

incluem, EXCETO: 

 

A. Isotonicamente 

B. Isocineticamente 

C. Facilitação 

D. Passivamente 

E. Isometricamente 

 

29. Referem-se ao tratamento fisioterapeuta da síndrome de 

imobilização, EXCETO: 

 

A. Deambulação retardada 

B. Cinesioterapia  

C. Prancha ortostática 

D. Massoterapia 

E. Manobras de higiene brônquica 

 

30. São sintomas da condromalácia patelar, EXCETO: 

 

A. Dor profunda no joelho ao subir e descer escadas, ao 

levantar-se de uma cadeira, ao correr. 

B. Dores atrás ou ao redor da patela.  

C. Ardência ou dor ao ficar com o joelho flexionado por 

longos períodos.  

D. Crepitação e estalos. 

E. Derrame extra-articular.  

 

31. São efeitos específicos dos exercícios em imersão, 

EXCETO: 

A. Menor stress articular 

B. Melhora da postura global 

C. Melhor automassagem  

D. Tonificação muscular 

E. Facilita recuperação no pós-parto 

 

32. É formado pela passagem do ar pelo parênquima pulmonar 

(como dos bronquíolos para os alvéolos): 

 

A. Som vesicular 

B. Som bronquial 

C. Som traqueal 

D. Som córneo 

E. Sibilo 

 

33. São efeitos locais da aplicação de calor, EXCETO: 

 

A. Vasodilatação 

B. Aumento da taxa metabólica 

C. Aumento da liberação de leucócitos 

D. Diminuição da permeabilidade capilar 

E. Aumento da drenagem linfática e venosa 

 

34. Mandar o paciente encostar seu queixo no manúbrio, se isso 

aumentar a dor ou fizer reaparecer, pode ser hérnia discal ou 

inflamação dos processos espinhais, ou lesão das estruturas 

elásticas da região posterior do pescoço. 

 

Este é a descrição de: 

 

A. Teste de Kernig 

B. Teste de Valsalva 

C. Teste de Adson 

D. Teste de Tração 

E. Manobra de “spurling” 

 

35. Em lesões profundas geralmente são utilizadas frequências 

de: 

 

A. 1MHz 

B. 2MHz 

C. 3MHz 

D. 4MHz 

E. 5MHz 

 

36. São complicações da fototerapia, EXCETO: 

 

A. Lesão retiniana 

B. Diminuição do peristaltismo  

C. Síndrome de bebê bronze 

D. Plaquetopenia 

E. Dano celular 
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37. Sobre as sequelas que podem ocorrer na paralisia facial 

periférica é INCORRETO afirmar: 

 

A. Sincinesias  movimento involuntário ocorrendo em 

associação com um movimento voluntário. 

B. Fenômeno de Bell  movimento para cima e lateral do 

globo ocular parético após uma tentativa de fechar o 

olho. 

C. Blepharoclonus  escoamento de fluidos do canto da 

boca afetada por causa da inabilidade de controlar os 

músculos depressor e orbicular da boca. 

D. Zigomático pendente  aparência assimétrica da face 

quando da tentativa de produzir um largo sorriso 

mostrando os dentes. 

E. Paralisia do Bucinador  inabilidade para mastigar e 

prender a comida na cavidade bucal. 

 

38. Estiramento Repetido no inicio da Amplitude é o reflexo de 

estiramento provocado por músculos sob tensão de 

alongamento. Seus objetivos são, EXCETO: 

 

A. Facilitar a iniciativa motora. 

B. Aumentar amplitude de movimento. 

C. Aumentar força muscular. 

D. Prevenir ou reduzir a fadiga. 

E. Aumentar a estabilidade e o equilíbrio. 

 

39. Sobre eletroacupuntura em relação à acupuntura é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A reação analgésica é mais rápida (3-10min). 

B. O limiar de dor reduz mais lentamente. 

C. Podem ocorrer pequenos clônus.  

D. Ação ansiolítica e mio-relaxante mais potente e rápida. 

E. Atua nos sintomas e regulação energética. 

 

40. A assistência fisioterapêutica em queimados visa manter 

SO2: 

 

A. Maior que 68% 

B. Maior que 74% 

C. Maior que 86% 

D. Maior que 93% 

E. Maior que 120% 

 

 




