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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,5 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,0 

 
Texto I 

A educação é uma arma 
O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece 

viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças 
em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas 
ruas. 

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. 
Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao 
enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. 
Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber 
que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões 
em que são lançados. Mas, os piores são os que acham 
impossível regenerar um homem. 

Victor Hugo advertiu: “Quem abre uma escola fecha uma 
prisão”. Muito antes, Pitágoras conclamou: “Educar crianças, 
para que não seja necessário castigar os adultos”. Não é, 
portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir 
que se invista cada vez mais em educação. É ela que 
arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós. 
 

(Revista Educação, out.1999. Adaptado) 
 
01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Com base no texto  acima, o título do texto I “A educação é 
uma arma” apresenta-se em qual figura de linguagem? 
a)  Metáfora. 
b)  Catacrese. 
c)  Metonímia. 
d)  Onomatopeia. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou 
expressões recuperam, por coesão textual, o fato da 
advertência do escritor Vitor Hugo no texto I. 
a)  liberdade, impaciência. 
b)  impossibilidade, interesse. 
c)  vontade, liberdade. 
d)  solidariedade, condenação. 

 
03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os 
criminosos é: 
a)  não tem como mudar a forma como eles levam a vida. 
b)  são pessoas a serem dizimadas da sociedade. 
c)  é muito melhor vê-los nas prisões. 
d)  o pânico que acontece  na sociedade é culpa deles. 
 
 
 
 
 

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A expressão “parece viver em pânico”, na primeira e na 
segunda linha do texto significa que: 
a)  As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a 

criminalidade. 
b)  Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do 

pânico na vida das pessoas. 
c)  Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em 

um transtorno geral. 
d) Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando 

problemas no cotidiano. 
 

05. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Na oração “Aqueles que já estão cegos pelo pavor não 
têm dúvida ao enxergar”. A partir dos estudos gramaticais 
podemos dizer que o termo destacado se refere à: 
a)  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b)  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
c)  Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
d)  Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 
06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o 
período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando 
o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-
se-á: 
a)  1% fará. 
b)  1% farão. 
c)  1% fazia. 
d)  1% faziam. 

 
07. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
conotativo. 
a)  Não será preciso castigar os adultos. 
b)  Vários pensadores falaram sobre a criminalidade. 
c)  É o ensino que arrebenta as grades. 
d)  Muitos querem a pena de morte. 

 
08. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é 
sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por 
onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar: 
a)  uma explicação; 
b)  um esclarecimento; 
c)  um vocativo; 
d)  uma citação; 
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09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e 
senadores as leis necessárias para punir esses 
assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e 
multas vigorosas para quem desobedece às leis e à 
sinalização. E da justiça , rapidez e dureza com os 
infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12). 
Empregam-se as vírgulas para: 
a)  separar termos coordenados; 
b)  separar as orações adjetivas; 
c)  isolar orações intercaladas; 
d)  indicar a supressão do verbo. 

 
10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo 
para a correção e o sentido do texto em: 
a)  O grupo que abrange os seis países mais ricos por 

onde se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capangas o movimento foi 

declaradamente ilegal por em cuja direção. 
d) E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais interesses por talvez equivalha à. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE  FISIOTERAPEUTA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,5 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,0 

 
11. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

Qual o tipo de marcha assemelha-se com a marcha 
parkinsoniana? 
a) Ceifante. 
b) Tremores. 
c) Tabética. 
d) Petit-pas. 

 
12. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Fratura da extremidade distal do rádio, com deslocamento 
dorsal do fragmento e luxação do carpo: 
a) Fratura de Colles. 
b) Fratura de Barton. 
c) Fratura de Smith. 
d) Fratura de Bennett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
O trajeto do sistema de condução elétrica do coração 
consiste:  
a) Nó sinusal – Nó AV – Feixe de Hiss – Sistema de 

Purkinje. 
b) Nó AV - Nó sinusal – Feixe de Hiss – Sistema de 

Purkinje. 
c) Nó sinusal – Feixe de Hiss – Nó AV – Sistema de 

Purkinje. 
d) Nó AV – Feixe de Hiss – Nó sinusal – Sistema de 

Purkinje. 
 

14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Qual onda do ECG corresponde à despolarização 
ventricular? 
a) Onda T. 
b) Onda P. 
c) Onda QRS. 
d) Intervalo PR. 
 

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Marque a alternativa que apresente músculos inervados 
pelo nervo radial: 
a) Extensor longo radial do carpo, extensor curto radial do 

carpo, extensor ulnar do carpo. 
b) Extensor longo radial do carpo, extensor curto radial do 

carpo, flexor ulnar do carpo. 
c) Palmar longo, flexor ulnar do carpo, extensor longo 

radial do carpo. 
d) Flexor radial do carpo, extensor longo radial do carpo, 

extensor curto radial do carpo. 
 

16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Paciente sentado ou em pé, flexiona o ombro à 60º com 
cotovelo estendido e antebraço supinado, resistência 
isométrica aplicada no antebraço ventral distal, paciente 
deve elevar o braço contra resistência. É a descrição do 
seguinte teste: 
a) Ludington. 
b) Yergason. 
c) SPEED. 
d) Apley. 

 
17. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

O teste de Lachman é utilizado para: 
a) Identificar lesões de LCA. 
b) Detectar artrite no quadril. 
c) Detectar ruptura do tendão de Aquiles. 
d) Identificar uma lesão meniscal. 
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18. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
As artérias cerebrais anterior e posterior se conectam na 
base do cérebro e formam o circuito arterial cerebral, 
também chamado de: 
a) Círculo de Willis. 
b) Trifurcação da artéria carótida. 
c) Espaço subaracnídeo. 
d) Polígono de Thompson. 

 
19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

De acordo com a evolução normal de um RN, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) No terceiro mês a criança começa a levar a mão à 

linha média. 
b) No quarto mês, os reflexos plantares de preensão não 

se produzem. 
c) O nono mês é caracterizado pelo estado de 

verticalização. 
d) No quinto mês desaparecem os padrões tônicos 

posturais, a reação de Moro e outras reações 
primárias do período neonatal. 

 
20. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Na artroplastia de quadril alguns fatores contribuem para 
a luxação e subluxação do quadril, EXCETO: 
a) Posição inadequada de um ou ambos os componentes 

da artroplastia. 
b) O encurtamento do fêmur, fraqueza dos músculos 

abdutores. 
c) Avulsão do grande trocanter. 
d) Flexão e extensão tíbio-társica com exercícios ativos 

livres. 
 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Em uma avaliação pupilar, um paciente com midríase é 
sinal de: 
a) Pupilas com tamanhos normais. 
b) Pupilas alteradas sem lesão grave. 
c) Lesão de tronco encefálico. 
d) Edema bilateral. 

 
22. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Caracteriza-se por ser uma doença inflamatória, 
progressiva, soronegativa que se apresenta com dor e 
rigidez da coluna vertebral com a fusão óssea bilateral da 
articulação sacroilíaca: 
a) Artrite reumatoide. 
b) Doença de Paget. 
c) Espondilite Anquilosante. 
d) Síndrome da dor lombar. 

 
 
 
 
 
 
 

23. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Uma classificação bem comum usada no prognóstico e no 
tipo de tratamento das fraturas de colo femoral é a 
classificação de Garden. Sobre os tipos desta 
classificação marque a alternativa incorreta: 
a) Tipo I: Fratura incompleta impactada em valgo, a 

cortical inferior quase sempre está íntegra. Os vasos 
reticulares estão relaxados e a cabeça é viável. 

b) Tipo II: Fratura completa sem desvio, a cortical inferior 
do colo rompeu-se, mas não houve inclinação da 
cabeça femoral. 

c) Tipo III: Fratura completa com desvio parcial, não há 
rotação lateral completa do fragmento distal: existe 
contato no segmento posteroinferior do coto, e a 
cabeça femoral ainda viável. As trabéculas da cabeça 
femoral apontam para a cortical lateral da diáfise. 

d) Tipo V: Fratura por cisalhamento com simples 
deslocamento, apresenta um grande fragmento lateral 
ou Spóstero-lateral, mais raramente medial, sem 
afundamento da cartilagem articular ou do osso 
metafisário. 

 
24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Se for friccionada para vertebralmente com o dedo, a 
criança forma com o corpo um arco. A concavidade volta-
se na direção do estímulo, a bacia é puxada para cima. A 
perna e o braço estendem-se, as extremidades opostas 
fletem-se. Essa é a descrição refere-se a: 
a) Reação de Galant. 
b) Reação de marcha. 
c) Reflexo magnético. 
d) Reação de Landau. 

 
25. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Uma das principais patologias respiratórias que acomete 
os idosos é a pneumonia que tem como característica 
clínica, EXCETO: 
a) Tosse  
b) Dor toráxica. 
c) Expectoração. 
d) Evolução lenta dos sintomas. 

 
26. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

O grau de obstrução na asma pode ser avaliado 
ambulatorialmente através da medição de: 
a) PaCO2. 
b) PaO2. 
c) Pressão respiratória máxima. 
d) Pico de fluxo expiratório. 
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27. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
A saúde do trabalhador é uma das preocupações de 
grandes empresas, que buscam na Ergonomia uma 
solução para a diminuição da ausência do trabalho. 
Sobre a Ergonomia, podemos afirmar que o seu objetivo 
central é: 
a) Analisar a atividade do trabalho. 
b) Definir a forma como os homens deveriam se 

comportar nas situações do trabalho. 
c) Analisar a natureza da atividade realizada pelo homem. 
d) Descrever as particularidades do trabalho humano. 

 
28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Reflexo é uma resposta motora ou secretora a um 
estímulo adequado, os reflexos estão presentes em 
recém-nascidos, demenciados e pacientes em coma. Qual 
das afirmativas sobre as características fisiológicas está 
correta? 
a) No período de latência não se obtém resposta a um 

estímulo adequado. 
b) O período refratário é o tempo entre a aplicação do 

estímulo e a resposta. 
c) Quando há fadiga não é necessário certo período de 

tempo para o reaparecimento do reflexo. 
d) Na inervação recíproca a contração reflexa de um 

músculo se acompanha da inibição dos seus 
antagonistas. 
 

29. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
A vulvite é definida como uma irritação vulvar ocasionada 
pelo contato com o agente causador. Qual das alternativas 
NÃO corresponde à vulvite? 
a) Eritema difuso da pele vulvar acompanhado de prurido 

ou queimação. 
b) Alteração edematosa, assimétrica e esbranquiçada do 

tecido. 
c) Ulceração com lesões úmidas e possíveis infecções 

secundárias. 
d) A infecção pode ser por fungos, bactérias, vírus, 

parasitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Correlacione cada item à sua fase e marque a alternativa 
correta. 
(1) Fase inflamatória. 
(2) Fase ploriferativa. 
(3) Fase reparativa. 
  
(   )  Menor densidade celular e vascularização 
(   )  Tecido de granulação 
(   )  Liberação e ação dos mediadores 
(   )  Maturação do colágeno 
(   )  Vasoconstricção rápida e transitória  
(   )  Fibroplasia 
 
a) 321312. 
b) 123321. 
c) 321313. 
d) 331312. 

 
31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Paciente CSC, 42 anos, sexo feminino, realizou uma 
mastectomia, no pós-cirúrgico ela pode apresentar, 
EXCETO: 
a) Aderências na parede toráxica. 
b) Alterações posturais. 
c) Restrição na mobilidade do ombro. 
d) Grau de força normal do MS envolvido. 

 
32. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Sobre o sistema muscular em idoso é correto afirmar que: 
a) As fibras vermelhas diminuem em volume mais que as 

brancas. 
b) Miofribilas completamente organizadas. 
c) Aumento na área de contato do axônio e placa motora. 
d) Substituição das fibras musculares por tecido adiposo 

e conjuntivo. 
 

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Sobre a avaliação de uma órtese para tronco é incorreto 
afirmar que: 
a) São usualmente prescritas para reduzir a dor. 
b) A órtese deve ser confortável. 
c) A faixa deve estar entre as escápulas. 
d) Cada haste vertical lateral deve situar-se na linha 

média lateral ao corpo e comprimir o tórax durante a 
respiração. 
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34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Sobre a escala de Hamsay, é incorreto afirmar que: 
a) No grau 3, o paciente está sonolento, atendendo aos 

comandos. 
b) No grau 5, o paciente encontra-se dormindo, responde 

lentamente ao estímulo glabelas ou ao estímulo 
sonoro vigoroso. 

c) No grau 4, o paciente está dormindo, responde 
rapidamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo 
sonoro vigoroso. 

d) No grau 2, o paciente está cooperativo, desorientado e 
inquieto. 

 
35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF), marque a 
alternativa incorreta:  
a) Caracteriza-se como a porta de entrada prioritária de 

um sistema de saúde constitucionalmente fundado no 
direito à saúde e na equidade do cuidado.  

b) A ESF vem provocando um importante movimento de 
reorientação do modelo de atenção à saúde em nosso 
país.   

c) A ESF não é hierarquizada e regionalizada, como é o 
caso do SUS. 

d) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma 
vertente brasileira da APS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
O Nasf foi criado mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de 
janeiro de 2008, sobre o Nasf analise as alternativas: 
(    ) Um Nasf deve ser constituído por uma equipe, na 

qual profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento atuam em conjunto com os 
profissionais das equipes de Saúde da Família, 
compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos 
territórios sob responsabilidade das equipes de SF.  

(    ) A composição do NASF deve ser definida pelos 
próprios gestores municipais e as equipes de SF, 
mediante critérios de prioridades identificadas a partir 
das necessidades locais e da disponibilidade de 
profissionais de cada uma das diferentes ocupações.  

(    ) O Nasf se constitui numa das portas de entrada do 
sistema para os usuários, podendo ser sempre 
realizada a intervenção direta frente a usuários e 
famílias.  

(    ) O Nasf deve atuar dentro de algumas diretrizes 
relativas à APS, a saber: ação interdisciplinar e 
intersetorial; educação permanente em saúde dos 
profissionais e da população; desenvolvimento da 
noção de território; integralidade, participação social, 
educação popular; promoção da saúde e 
humanização.  

(    ) A organização dos processos de trabalho dos Nasf 
tem sempre como foco o território sob sua 
responsabilidade e todas as áreas vizinhas já que é 
um direito universal. 

a) VFFVF. 
b) VVFVF. 
c) FVVVF. 
d) FVVFF. 
 

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
A organização e o desenvolvimento do processo de 
trabalho do Nasf dependem de algumas ferramentas já 
amplamente testadas na realidade brasileira, como é o 
caso: 
a) Do Apoio Matricial. 
b) Da Clínica Ampliada. 
c) Do Projeto Terapêutico Singular (PTS). 
d) Do Pacto pela Vida. 

 
38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O Nasf  é composto de nove áreas estratégicas. São elas:  
a) Saúde da criança/do adolescente e do jovem; Saúde 

da mulher;  
b) Saúde mental; Práticas corporais; 
c) Reabilitação/saúde parcial da pessoa idosa;  
d) Alimentação e nutrição; serviço social; assistência 

farmacêutica; atividade física; 
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39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Sobre a hanseníase é incorreto afirmar que: 
a) Pacientes com hanseníase apresentam lesão(ões) de 

pele com alteração de sensibilidade. 
b) Espessamento de nervo(s) periférico(s). 
c) A baciloscopia será sempre posivita. 
d) A H. Dimorfa ou Boderline é maliga de caráter instável. 

 
40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 

O treinamento em Cadeia Cinética Fechada é um método 
de exercícios no qual o segmento terminal está fixo e 
encontra-se considerável resistência, o que impede ou 
limita sua movimentação livre. São características desse 
exercício: 
a) Interdependência do movimento articular. 
b) Movimento que ocorre proximar e distal ao eixo da 

articulação de uma maneira previsível. 
c) Recrutamento das contrações musculares que são 

predominantemente excêntricas, com estabilização 
muscular dinâmica na forma de co-contração. 

d) Propriocepção diminuída em virtude do menor número 
de mecanorreceptores estimulados. 
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