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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
  
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O carnaval e o menino 
Carlos Heitor Cony 

 
1º “No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/ 
vão a preços populares/ repetir o carnaval.” 
2º Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos 
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles. 
3º Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive 
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de 
cinzas. 
4º Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo 
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial. 
5º Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando 
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na 
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês. 
6º Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o 
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um 
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês. 
7º Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns 
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas. 
8º Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e 
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que 
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu. 
9º Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________, 
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se 
eu havia gostado. Respondia que sim. 
10 Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marcha-
hino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”. 
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu 
apagava seu _______ vermelho: era outro dia. 
11 Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego, 
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de 
Paquetá. 
12 E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa,  de ___________ 
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta 
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval? 
13 E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco 
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que 
parecia lágrima. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2. 
 
01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto: 
a) amaudissoado – faixo – camisola. 
b) amaldiçoado – facho – camisola. 
c) amaudiçoado – faixo – camizola. 
d) amaldissoado – faxo – camizola. 
 
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição. 
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
do texto: 
a) na – do – até o.    c) na – no – ao. 
b) de – sobre – no.    d) sobre – em – para o. 
 
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e 
plural: 
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego. 
b) Custam caro as fantasias de pierrô. 
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá. 
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto: 
a) papelãos – irmãos. 
b) atrações – fabricaçãos. 
c) papelões – aprovaçãos. 
d) irmãos – chãos. 
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”: 
a) glória. 
b) pierrô. 
c) véspera. 
d) paquetá. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome 
correspondente: 
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive. 
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação. 
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo. 
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo. 
 
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto: 
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha. 
II - feitio (5º parágrafo) – formato. 
III - reles (6º parágrafo) – desprezível. 
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que 
“quebra-galho”: 
a) gentil-homem. 
b) guarda-chuva. 
c) quinta-feira. 
d) obra-prima. 
 
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam: 
a) O valor significativo da fantasia. 
b) A conclusão da afirmativa anterior. 
c) Um segmento explicativo. 
d) Os termos deslocados no período. 
 
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) che-i-ra-va. 
b) ma-ri-nhe-i-ro. 
c) te-a-tro. 
d) es-pé-ci-e. 
 
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a 
área desse terreno mede 256 m2. O semiperímetro desse terreno mede: 
a) 9 metros. 
b) 18 metros. 
c) 36 metros. 
d) 72 metros. 
 
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de 
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a 
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em: 
a) 16 dias. 
b) 15 dias. 
c) 14 dias. 
d) 12 dias. 
 
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam 
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale 
a alternativa incorreta: 
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135. 
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite. 
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54. 
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27. 
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14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo 
de inclinação ���� mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue: 

 
Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume 
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a: 
a) aproximadamente 2530π cm3. 
b) aproximadamente 2950π cm3. 
c) 3375π cm3. 
d) 13500 π cm3. 
 
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa , e cujos catetos medem 
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue: 

 
A altura h desse triângulo mede: 
a) 20 cm. 
b) 11,4 cm. 
c) 9,6 cm. 
d) 7,2 cm. 
 
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a 
assumir este posto em Astorga? 
a) Benedito Pereira da Silva.   c) Guerino Guandalini. 
b) Carlos José Anunciação.   d) Lorival de Moura. 
 
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto: 
a) Fernando Collor de Mello. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar franco. 
d) José Sarney. 
 
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar: 
a) A alforria de Zumbi dos Palmares. 
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil. 
c) A morte de Zumbi dos Palmares. 
d) O nascimento Zumbi dos Palmares. 
 
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista 
deste ato histórico? 
a) Deodoro da Fonseca.   c) Duque de Caxias. 
b) Dom Pedro I.     d) Floriano Peixoto. 
 
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor: 
a) Agrícola. 
b) Comercial. 
c) De serviços. 
d) Industrial. 
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21 - Em relação ao nível da lesão medular, define-se como tetraplegia o acometimento de: 
a) Membros superiores e inferiores. 
b) Tronco, membros superiores e inferiores. 
c) Tronco e membros superiores. 
d) Tronco e membros inferiores. 
 
22 - Tremor intencional, fala escandida e nistagmo são os sintomas principais da esclerose múltipla, 
juntos eles são reconhecidos como: 
a) Tríade de Fallot. 
b) Tríade de Allen. 
c) Tríade de Chopart. 
d) Tríade de Charcot. 
 
23 - O forte ligamento calcaneonavicular corre do sustentáculo do talo à tuberosidade do navicular, 
quando excessivamente estirado, permite ao talo mover-se medial e plantarmente assim reduzindo o 
arco longitudinal e produzindo uma deformidade em: 
a) Pé cavo. 
b) Pé plano. 
c) Pé equino. 
d) Pé calcâneo. 
 
24 - Assinale a alternativa que melhor define o Enfisema pulmonar:  
a) É uma patologia definida como um volume diminuído que afeta todo ou parte do pulmão. Caracteriza-se 
pelo colapso de um segmento, lobo ou todo o pulmão, alterando a relação ventilação/perfusão, provocando 
um shunt pulmonar. 
b) É uma patologia crônica caracterizada pela destruição tecidual dos pulmões o que os torna 
hiperinsuflados. Há uma dilatação permanente dos espaços aéreos distalmente aos bronquíolos terminais 
devido à destruição das paredes das vias aéreas, sem fibrose evidente. 
c) É uma infecção que ocorre no parênquima pulmonar atingindo bronquíolos respiratórios e alvéolos, 
prejudicando as trocas gasosas, e é considerada a principal causa de morte em pacientes hospitalizados. 
d) É uma doença inflamatória, na maioria dos casos acompanhada de hiperresponsividade brônquica, e 
caracterizada por resposta exagerada das vias aéreas a vários estímulos físicos, químicos ou 
farmacológicos, com limitação do fluxo aéreo. 
 
25 - Paciente chegou ao seu consultório queixando-se de dor ao realizar desvio ulnar, durante 
avaliação o Teste de Watson dá positivo. Este teste avalia: 
a) Estabilidade do escafoide. 
b) Compressão do nervo ulnar. 
c) Compressão do nervo mediano. 
d) Compressão do nervo radial. 
 
26 - De acordo com os testes ortopédicos, o teste de Trendelenburg avalia qual músculo? 
a) Glúteo médio. 
b) Glúteo máximo. 
c) Piriforme. 
d) Quadrado lombar. 
 
27 - O teste utilizado na avaliação de um paciente com suspeita de Sacroileíte é: 
a) Ely. 
b) Laségue. 
c) Gaenslen. 
d) Lachman. 
 
28 - A secreção pulmonar característica de Edema Pulmonar possui coloração: 
a) Amarelada. 
b) Esverdeada. 
c) Marrom. 
d) Rosada. 
 
29 - Na avaliação pneumofuncional o fisioterapeuta utiliza a Manuvacuometria com o objetivo de: 
a) Avaliar os volumes pulmonares. 
b) Avaliar a PImáx. e PEmáx. 
c) Medir graficamente o ar. 
d) Avaliar as capacidades pulmonares. 
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30 - São considerados sintomas mais frequentes em pacientes com Síndrome de Guillain-Barré, 
exceto: 
a) Reflexos tendíneos aumentados. 
b) Déficit motor progressivo geralmente ascendente. 
c) Fraqueza dos nervos cranianos, comumente o nervo facial. 
d) Reflexos tendíneos abolidos. 
 
31 - São sinais positivos encontrados em crianças com Luxação unilateral do quadril, exceto: 
a) Assimetria das dobras cutâneas. 
b) Limitação na abdução de um dos quadris. 
c) Sinal de Peter Bade negativo. 
d) Manobra de Barlow positiva. 
 
32 - Marque a alternativa na qual está corretamente correlacionado o par craniano e sua função: 
a) VII – músculos da mastigação. 
b) V – sentidos da audição e equilíbrio. 
c) I – movimento dos músculos faríngeos e laríngeos. 
d) III – movimento ocular e palpebral. 
 
33 - Corresponde ao quadro de diplegia, nos casos de paralisia cerebral, exceto: 
a) Marcha padrão de tesoura. 
b) Encurtamento de isquiotibiais, iliopsoas e calcâneo. 
c) Pés em equino valgo. 
d) Marcha claudicante. 
 
34 - Sinal característico da hipertonia espástica: 
a) Canivete. 
b) Romberg. 
c) Roda denteada. 
d) Holmes. 
 
35 - São considerados movimentos involuntários patológicos de origem extrapiramidais, exceto: 
a) Atetose. 
b) Coréia. 
c) Distonia. 
d) Sincinesias. 
 
36 - A hiperreflexia sempre identifica a presença de uma lesão na via: 
a) Extrapiramidal. 
b) Cortical. 
c) Piramidal. 
d) Cerebelar. 
 
37 - Com relação a Paralisia Cerebral assinale a alternativa incorreta: 
a) Espasticidade é o quadro mais frequente, na criança espástica existe um comprometimento do sistema 
extrapiramidal com a hipertonia dos músculos. 
b) A paralisia cerebral é um distúrbio sensorial e sensomotor causado por uma lesão cerebral, a qual 
pertuba o desenvolvimento normal do cérebro. 
c) Topograficamente a PC pode ser classificada em diplégica, hemiplégica e quadriplégica. 
d) Além do distúrbio motor, podem existir outras manifestações clínicas associadas como: deficiência 
mental, epilepsia, distúrbios da linguagem e da visão em crianças com PC. 
 
38 - A respeito das diversas alterações respiratórias, o que significa quando um paciente apresenta 
Bradipnéia: 
a) Parada respiratória. 
b) Respiração anormalmente lenta com menos de 10-15 movimentos por minuto. 
c) Aumento da frequência dos movimentos respiratórios. 
d) Dificuldade para respirar deitado. 
 
39 - Com relação ao Ciclo Cardíaco assinale a alternativa incorreta: 
a) A fase de contração conhecida como sístole dura aproximadamente 0,3 segundos. 
b) Em um indivíduo em repouso, com um ciclo de cerca de 70 batimentos por minuto, cada ciclo dura 
aproximadamente 0,3 segundo. 
c) A fase de relaxamento, conhecida como diástole, estende-se um pouco mais, dura aproximadamente 0,5 
segundo. 
d) Cada ciclo é iniciado pela geração espontânea de uma ação potencial no nodo sinustral. 
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40 - Com relação a avaliação postural, assinale a alternativa incorreta: 
a) Na vista anterior observa-se se ocorre valgismo ou varismo em joelho. 
b) Se o paciente apresenta uma angulação acima de 175o em joelho, ele apresenta hiperextensão na vista 
lateral. 
c) Se a EIAS estiver abaixo da EIPI é sinal que a pelve esta retrovertida. 
d) Na vista lateral observa-se se o ombro é protuso ou retraído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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