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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
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QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Assinale as opções verdadeiro e falso a seguir, no que se 
refere a amplitude de movimento (ADM): 
 
(   ) Em um programa de intervenção fisioterapêutica a 

técnica de ADM não deve ser utilizada como exame 
de início de tratamento; 

(   ) Na ADM completa da flexão de quadril o joelho 
também precisa estar flexionado para liberar a 
tensão dos ísquios tibiais; 

(   ) A ADM passiva tem como objetivo proporcionar um 
estimulo para manutenção da integridade óssea e 
articular e diminuir a circulação para prevenção de 
trombos; 

(   ) Deve-se mover o segmento com uma amplitude 
completa livre de dor até o ponto de resistência do 
tecido, sem forçar; 

(   ) Na flexão máxima de joelho, o quadril precisa estar 
flexionado para diminuir a tensão do musculo reto 
femoral. 

 
A) F, V, F, V, V; 
B) F, F, V, V, V; 
C) V, V, F, V, F; 
D) V, F, V, F, F; 
E) F, F, V, F, V. 
 

QUESTÃO 22 

Com base nos seus conhecimentos sobre a localização 
dos focos de ausculta cardíaca, associe a primeira com a 
segunda coluna. 
 
I. Aortico; 
II. Pulmonar; 
III. Tricúspide; 
IV. Mitral. 
 
(   ) Borda esternal esquerda inferior; 
(   ) Segundo espaço intercostal, borda esternal direita; 
(   ) Ápice cardíaco; 
(   ) Segundo espaço intercostal, borda esternal esquerda. 
 
A) I, II, III, IV; 
B) II, I, IV, III; 
C) III, I, IV, II; 
D) IV, II, III, I; 
E) II, III, IV,I. 
 

QUESTÃO 23 

De acordo com os testes clínicos o teste do Jobe avalia 
qual músculo. 
 
A) Infra-espinhal; 
B) Supra-espinhal; 
C) Subescapular; 
D) Biceps; 
E) Redondo Maior. 
 

QUESTÃO 24 

O músculo piriforme que origina-se na face pélvica passa 
sob a incisura isquiática maior do osso do quadril, que 
forma um tipo de ponte sobre ele e termina na face 
proximal do trocanter maior, tomando o sacro como 
ponto fixo, qual a ação desse músculo: 
 
A) Anteversão da pelve; 
B) Rotação medial; 
C) Rotação lateral; 
D) Flexão; 
E) Abdução do quadril. 
 

QUESTÃO 25 

Os músculos subescapular, latíssimo do dorso, peitoral 
maior, redondo maior e parte anterior do deltoide são 
responsáveis pela ação muscular sobre a articulação 
escapuloumeral durante o movimento: 
 
A) Adução; 
B) Abdução; 
C) Rotação lateral; 
D) Flexão; 
E) Rotação medial. 
 

QUESTÃO 26 

A História Natural da Doença é o conjunto de processos 
interativos que afetam desde o aparecimento da doença 
até o resultado final. Com base nessa informação, analise 
as informações a seguir: 
 
I. Uma fratura de quadril em idoso tem etiologia 

multifatorial, e suas consequências no estado de 
saúde dependerão das condições clínicas pré-
existentes no momento da fratura e dos níveis 
secundários e terciários de atenção à saúde, 
existentes na comunidade onde vive o idoso; 

II. O homem participa em todas as etapas do processo 
História Natural da Doença, sendo gerador das 
condições favoráveis ao aparecimento de estímulos 
patológicos e vítima do contexto de agressão a saúde 
por ele favorecido. 

 
Analisando as afirmações acima, conclui-se que: 
 
A) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda 

justifica a primeira; 
B) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não 

justifica a primeira; 
C) A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é 

falsa; 
D) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é 

verdadeira; 
E) As duas afirmações são falsas. 
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QUESTÃO 27 

Acerca da marcha humana, seus aspectos biomecânicos e 
as correlações clinicas envolvidas. Foram feitas as 
seguintes afirmações. 
 
I. Na síndrome de Charcot-Marie evidenciamos uma 

hipotonia da musculatura dorsiflexora causando um 
prejuízo funcional na fase de impulsão da marcha; 

II. A articulação subtalar tem influencia no controle dos 
movimentos de prono-supinação do pé durante a 
marcha sendo tal fato influenciado por déficits 
proprioceptivos; 

III. A marcha em tesoura, observada em alguns casos de 
sequela da paralisia cerebral ocorre em virtude de 
uma contratura da musculatura abdutora do quadril. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II; 
D) III; 
E) II e III. 
 

QUESTÃO 28 

A violência contra a mulher se caracteriza, 
incontestavelmente, como uma violência de gênero, 
que se manifesta sob varias formas, trazendo: 

 
I. Dores crônicas e distúrbios gastrointestinais; 
II. Distúrbios emocionais e mentais; 
III. Gravidez indesejada e aborto; 
IV. DST´s, HIV e distúrbios sociais; 
V. Doenças inflamatórias pélvicas e abuso de drogas. 
 
Quais dessas consequências afetam a saúde da mulher: 
 
A) I e III somente; 
B) I e IV somente; 
C) II e IV somente; 
D) III e V somente; 
E) I, II, III, IV, V. 
 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Individuo apresenta dor no arco de movimento da 

abdução do ombro, apresenta diagnostico nosológico 
de síndrome do impacto. A respeito do quadro clinico 
e suas correlações cinético-funcionais, julgue os itens 
corretos: 

 
I. Caso a dor ocorra a partir de 90º podemos suspeitar 

de hipertonia do supra-espinhoso, pois a partir dessa 
amplitude, tal estrutura atua na manutenção da 
coaptação gleno-umeral com bastante ênfase já que o 
movimento passa a ser realizado pelo deltoide com 
mais torque; 

II. A decoaptação é uma técnica eficiente no incremento 
da produção de liquido sinovial; 

III. No caso de uma variação anatômica do acrômio, caso 
este se apresente de forma ganchosa, uma alternativa 
terapêutica seria fortalecer a musculatura posterior 
do manguito rotador; 

IV. No caso de evoluir-se com quadro de capsulite 
adesiva e artrocinemática não estará afetada. 

 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas III; 
C) Apenas I, II, IV; 
D) Apenas II, III, IV; 
E) Apenas I, II, III. 
 

QUESTÃO 30 

As alternativas abaixo dizem respeito a ausculta 
cardíaca, após analisa-las, coloque V para verdadeiro e F 
para Falsa. 
 
(   ) Deve se fazer em ambiente silencioso. 
(   ) Deve-se determina-la durante um minuto, se o ritmo 

for regular. 
(   ) Pode-se mensurá-la em 15 segundos e multiplicar 

por quatro se o ritmo for irregular. 
(   ) A campânula do estetoscópio é usada para ouvir 

sons cardíacos, sons graves (de baixa intensidade). 
(   ) O diafragma do estetoscópio é usado para ouvir 

primeira e segunda bulha cardíaca. 
 
A) V, V, V, V, V; 
B) V, F, F, V, V; 
C) F, V, F, F, V; 
D) F, F, V, V, F; 
E) V, V, V, F, F. 
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QUESTÃO 31 

O hiato auscultatório é um intervalo durante o qual os 
sons de Korotkoff não são audíveis mesmo sendo a 
pressão no interior da bolsa inflável elevada, entretanto, 
inferior a pressão Sistólica. O hiato auscultatório pode 
ser responsável por medidas de pressão Sistólica 
falsamente baixas ou pressão Diastólica falsamente 
elevadas. Baseando-se nessas afirmações, assinale as 
alternativas corretas. 
 
I. Para evitar erros na medida da pressão é 

fundamental que seja realizada a medida da pressão 
arterial pela técnica palpatória, antes da 
auscultatória; 

II. Pelo método palpatório estimamos até que o nível 
vamos inflar o manguito quando estivermos aferindo 
a PA pelo método auscultatório; 

III. A principal causa associada ao hiato auscultatório é o 
aumento do fluxo sanguíneo para a região distal da 
bolsa inflável; 

IV. O hiato auscultatório pode ser responsável por 
medidas de pressão sistólica falsamente baixas; 

V. O hiato auscultatório é um mito e não uma realidade, 
portanto, não é necessário fazer-se a mensuração da 
PA pelo método palpatório. 

 
A) V, F, F, V, F; 
B) V, V, V, F, F; 
C) F, F, V, V, V; 
D) F, V, F, F, V; 
E) V, F, V, V, V. 
 

QUESTÃO 32 

O teste utilizado na avaliação fisioterapêutica do 
paciente com diagnostico de Síndrome do impacto no 
ombro 
 
A) Laségue; 
B) Neer; 
C) Thomas; 
D) Yergason; 
E) Lachman. 
 

QUESTÃO 33 

O teste de Thomas afere hipoestensibilidade ou retração 
dos músculos denominados de. 
 
A) Gastrocnêmios; 
B) Isquiotibiais; 
C) Flexores do quadril; 
D) Extensores do quadril; 
E) Flexores do joelho. 
 

QUESTÃO 34 

O teste de queda do braço é determinado por: 
 
A) Enfraquecimento do músculo deltoide; 
B) Ruptura do músculo supra-espinhoso; 
C) Deslocamento do ombro; 
D) Lesão do plexo braquial; 
E) Lesão do infra-espinhoso. 

QUESTÃO 35 

Quando o paciente não é capaz de ficar em pé sobre um 
membro inferior sem a queda da pelve oposta, 
considera-se positivo o teste de: 
 
A) Thomas; 
B) Trendelemburg; 
C) Galeazzi Elis 
D) Ortolani; 
E) Laségue. 
 

QUESTÃO 36 

O movimento do membro superior (ombro), executado 
no plano frontal, em volta do eixo Antero-Posterior e que 
atinge um amplitude de 180 graus é o de: 
 
A) Flexão; 
B) Abdução; 
C) Extensão; 
D) Circundação; 
E) Adução.  
 

QUESTÃO 37 

Leia com bastante atenção os itens abaixo e coloque V 
para os que você considera verdadeiro e F para falso. 
 
(   ) Movimento de prono-supinação é realizado no plano 

frontal; 
(   ) Quando testamos o músculo esternocleidomastóideo 

grau 2 devemos posicionar o paciente em decúbito 
dorsal; 

(   ) Para anular a força da gravidade para os oblíquos do 
abdome colocamos o paciente sentado; 

(   ) Para individualizar a ação do músculo grande dorsal 
solicitamos que o paciente, sentado suspenda o 
corpo da mesa com flexão dos membros superiores; 

(   ) Só existe uma única maneira de se testar os 
extensores do tronco, posicionando o paciente em 
decúbito ventral e deixando o tronco fora da mesa 
em flexão de tronco. 

 
A) V, V, V, V, V; 
B) F, F, V, F, V; 
C) V, V, V, F, F; 
D) F, F, F, V, V; 
E) F, V, V, F, F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0327 – FISIOTERAPEUTA 

Página 9 de 11 

QUESTÃO 38 

Numa avaliação fisioterapêutica um paciente se 
submeteu a um teste muscular manual. Durante o teste o 
paciente foi capaz de realizar o movimento de flexão 
combinada da coluna cervical, em decúbito dorsal, 
porem com amplitude parcial de movimento. Diante 
deste relato, conclui-se: 
 
A) O músculo esternocleidomastóideo encontra-se 

regular, grau 3; 
B) O músculo reto anterior lateral encontra-se regular, 

grau 3; 
C) O músculo esternocleidomastóideo encontra-se mau 

ou precário, grau 2; 
D) O músculo escaleno encontra-se regular, grau 3; 
E) O músculo esternocleidomastóideo encontra-se bom, 

grau 4. 
 

QUESTÃO 39 

Durante a realização do teste muscular com a 
individualização do tensor da fáscia lata, identifique o 
melhor posicionamento do paciente para testar o grau 2. 
 
A) Decúbito dorsal; 
B) Sentado com membros inferiores pendentes; 
C) De pé; 
D) Sentado com os membros inferiores em extensão 

sobre a mesa; 
E) Sentado com joelhos em flexão sobre a mesa. 
 

QUESTÃO 40 

Na avaliação pneumofuncional o fisioterapeuta utiliza 
recursos e técnicas que orientam nas suas escolhas 
terapêuticas. Nesse contexto, relacione: 
 
Coluna (A) recursos fisioterapêuticos: 
 
1. Manovacuometria; 
2. Espirometria; 
3. Estetoscópio; 
4. Peak Flow Vocal; 
5. Palpação; 
6. Cirtometria / Perimetria; 
7. Ventilometria. 
 
Coluna (B) objetivos: 
 
(   ) FEF 25%/75% - VEF 1; 
(   ) Achados Estetoacusticos; 
(   ) Femi – fluxo expiratório max instantâneo; 
(   ) Fremito Toraco Vocal; 
(   ) Capacidade Vital Lenta (CVL); 
(   ) Classifica o tipo respiratório e o coeficiente de 

amplitude; 
(   ) Avaliar a PiMAX e PeMAX. 
 
A) 7, 3, 4, 5, 1, 6, 2; 
B) 2, 3, 4, 5, 7, 6, 1; 
C) 4, 2, 1, 7, 5, 3, 7; 
D) 7, 5, 3, 2, 1, 4, 6; 
E) 2, 3, 1, 6, 5, 4, 7. 

QUESTÃO 41 

A relação comprimento-tensão no músculo cardíaco é 
semelhante a que se verifica no músculo esquelético. A 
força de contração do músculo cardíaco depende da pré 
e pós-carga. O debito cardíaco é regulado pela atividade 
muscular e pela atividade simpática. Com auxílio dessas 
informações, marque a opção verdadeira. 
 
I. Durante o exercício físico, ocorre aumento de pós-

carga, o que resulta em maior estreitamento 
muscular e melhora do bombeamento cardíaco; 

II. No coração, o comprimento das fibras musculares é 
proporcional ao volume diastólico final; 

III. O aumento da rigidez ventricular produzido por 
necrose do tecido miocárdico aumenta a 
complacência ventricular e tensão muscular; 

IV. Durante exercício muscular, há aumento do debito 
cardíaco durante o exercício; 

V. Durante exercício muscular, há aumento do debito 
cardíaco devido a elevação dos níveis de 
noradrenalina. 

 
A) Apenas I, II e IV; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I, II e V; 
D) Apenas III, IV e V; 
E) Apenas II, IV e V. 
 

QUESTÃO 42 

A respeito da classificação das diversas alterações 
respiratórias, escolha a alternativa correta que relaciona 
os conceitos com as respectivas definições: 
 
(   ) Ortopnéia; 
(   ) Taquipnéia; 
(   ) Apnéia; 
(   ) Bradipnéia; 
(   ) Dispnéia. 
 
1. Dispineia manifesta quando o paciente assume 

posição lateral; 
2. Parada respiratória; 
3. Aumento da frequência dos movimentos respiratórios; 
4. Dispneia manifesta quando o paciente assume a 

posição de decúbito; 
5. Sensação subjetiva de desconforto respiratório. 
 
A) 1, 6, 2, 4, 3; 
B) 5, 4, 2, 3, 6; 
C) 5, 3, 2, 4, 6; 
D) 1, 2, 6, 4, 3; 
E) 1, 5, 6, 4, 3. 
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QUESTÃO 43 

Assinale a alternativa correta que contem o que pode-se 
esperar em relação a composição de uma amostra 
sanguínea, durante uma atividade e uma pessoa 
sedentária que realiza atividade física: 
 
A) Aumento da quantidade de oxigênio; 
B) Redução da quantidade de CO2; 
C) Aumento do lactato; 
D) Aumento da glicose; 
E) Aumento do pH. 
 

QUESTÃO 44 

A respeito do significado semiológico da primeira e 
segunda bulhas cardíacas, assinale a opção correta: 
 
A) B1 e B2 correspondem ao ruído da abertura das 

valvas atrioventriculares; 
B) B1 corresponde ao ruído de fechamento das valvas 

mitral e aórtica; 
C) B2 corresponde ao ruído de fechamento das valvas 

aórticas e pulmonar; 
D) B1 deve ser melhor avaliado nos focos da base; 
E) B2 deve ser melhor avaliado nos focos do ápice. 
 

QUESTÃO 45 

Paciente, sexo masculino, com 70 anos apresentando 
como sequela de uma hemorragia cerebral de tronco 
encefálico, uma hemiplegia esquerda e se encontrando 
numa fase crônica, com historia clinica de hipertensão 
arterial persistente. Apresenta um quadro clinico de 
paralisia do hemicorpo esquerdo com sinais de 
piramidalismo. Coloque V para Verdadeira e F para 
Falsa: 
 
(   ) Os sinais de piramidalismo presentes nessa fase são 

importantes para diagnosticar-se a interrupção da 
função do feixe cortiço-espinhal; 

(   ) Os principais músculos a serem fortalecidos nesse 
caso são o peitoral maior, quadrado lombar, 
quadríceps, gastrocnêmio e sóleo devido os mesmos 
apresentarem o maior déficit motor; 

(   ) As principais complicações desse paciente, serão as 
contraturas musculares, dor no ombro pela 
subluxação e problemas psicológicos; 

(   ) O padrão postural patológico que o paciente deverá 
apresentar nessa fase é a de flexão, adução e rotação 
interna do membro inferior e extensão e abdução do 
membro superior do hemicorpo esquerdo; 

(   ) Os exercícios ativo resistidos é indicado para 
fortalecimento do peitoral maior e bíceps braquial 
do membro superior lesado desse paciente. 

 
A) V, F, V, F, F; 
B) F, F, V, V, F; 
C) V, V, F, V, F; 
D) F, V, V, F, V; 
E) F, F, V, F, V. 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Com relação aos Traumatismos Crânio Encefálico, 
coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. 
 
(   ) Quando o paciente apresenta uma postura de 

descerebração ou de opistótono no exame inicial dos 
TCE, indica normalmente uma lesão da porção 
inferior do cérebro ou no tronco cerebral; 

(   ) No exame neurológico inicial realizado no paciente 
com TCE, os itens a serem observados são apenas a 
postura, a respiração e os movimentos oculares do 
paciente; 

(   ) Quando o paciente apresenta alterações 
respiratórias no exame inical dos TCE, isso pode 
indicar lesão da substância reticular bulbar, sendo o 
tipo, mas comum nesse caso de Cheyne-Stokes; 

(   ) As sequelas imediatas deixadas pelos TCE são 
comprometimentos dos centros respiratórios, os 
movimentos involuntários, o estado de coma, 
distúrbios de linguagem, focos hemorrágicos, 
epilepsia e hidrocefalia. 

 
A) F, V, F, V; 
B) F, F, V, F; 
C) V, F, F, V; 
D) V, V, F, V; 
E) F, V, V, V. 
 

QUESTÃO 47 

Com relação às lesões dos nervos periféricos que podem 
ocorrer no nível do punho, coloque V e F nos itens 
abaixo. 
 
(   ) Nas lesões do nervo mediano a esse nível. Deverão 

estar comprometidos apenas os músculos 
pronadores, flexor radial do carpo, flexor profundo e 
superficial dos dedos; 

(   ) A lesão do nervo radial nesse local é rara e 
compromete apenas os músculos intrínsecos da mão 
devido a inervação do nervo radial superficial; 

(   ) Nas lesões do nervo ulnar a nível do punho é comum 
encontrarmos como sequela alterações tróficas, 
unhas e causalgias; 

(   ) Quando o paciente apresenta uma deformidade da 
mao conhecida como semiesca, isso implica no 
comprometimento tanto do nervo mediano como do 
nervo ulnar. 

 
A) V, V, F, V; 
B) V, F, F, V; 
C) F, F, V, V; 
D) F, F, F, V; 
E) V, V, V, F. 
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QUESTÃO 48 

Acerca das disfunções articulares, avaliação, correlações 
funcionais e tratamento, julgue os itens e assinale a 
alternativa correta: 
 
(   ) Uma lesão no ligamento cruzado anterior pode 

manifestar-se clinicamente com sinal de 
instabilidade látero-lateral; 

(   ) O teste de Lachman é resolutivo no diagnostico de 
lesão de L.C.A no exame físico; 

(   ) Após a confirmação de instabilidade articular no 
exame físico, o raio-x serve para avaliar o grau de 
comprometimento da estrutura ligamentar; 

(   ) Na instabilidade do radio devido lesão no ligamento 
anelar, torna-se imprescindível o fortalecimento do 
bíceps braquial; 

(   ) Uma lesão de entorse em inversão do pé implicará 
em distensão no ligamento deltoide. 

 
A) F, V, F, F, F; 
B) V, V, F, F, F; 
C) V, V, F, F, V; 
D) F, V, F, F, V; 
E) F, V, V, F, F. 
 

QUESTÃO 49 

O tratamento integral de um paciente com hanseníase 
compreende a poliquimioterapia (PQT) e seus 
acompanhamento para identificar e tratar possíveis 
intercorrências e complicações, além de prevenir e tratar 
as incapacidades físicas. Com relação a prevenção e 
tratamento de incapacidades físicas, é correto afirmar: 
 
A) No caso de perda de sensibilidade protetora das mãos, 

o paciente deve ser orientado a adaptar os 
instrumentos de trabalhos e condicionar o uso da 
visão ao movimento das mesmas para evitar 
ferimentos e/ou queimaduras; 

B) O tratamento das incapacidades físicas deve ser 
iniciado após o termino do tratamento 
poliquimioterápico; 

C) Quando não houver alteração da sensibilidade 
protetora dos pés, não é necessário que o paciente 
observe, diariamente, os mesmos; 

D) Quando ficar evidenciada a perda de sensibilidade 
protetora dos pés, é importante que o paciente 
procure uma unidade de saúde, diariamente, para que 
a equipe de enfermagem realize o exame dos pés; 

E) Em pacientes com diminuição de força muscular nas 
mãos e pés, o programa de exercícios deve ser 
iniciado precocemente, mesmo em presença de sinais 
e sintomas agudos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Durante o exame da sensibilidade, observou-se que o 
Raimundo conseguia perceber apenas as trocas extremas 
de temperatura e o tato grosseiro e as alterações 
dolorosas. Quanto a esse quadro, podemos dizer que 
Raimundo tem a percepção sensitiva do tipo: 
 
A) Proprioceptiva protopática; 
B) Superficial epicrítica; 
C) Profunda epicrítica; 
D) Exteroceptiva protopática; 
E) Proprioceptiva protopática e superficial espicrítica. 
 
 

 




