
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/01/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, de 10/11/2014. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FISIOTERAPEUTA 



 

 

 

  

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a 
instituição/programa em que trabalha contra danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por 
parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo 
o profissional faltoso. Desta forma, a que diz respeito o 
Decreto Lei nº 6.316/75: 

A)  “É atividade privativa do fisioterapeuta executar 
métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade 
de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 
física do paciente”. 

B) Os fisioterapeutas são “auxiliares médicos que 
desempenham tarefas de caráter terapêutico sob a 
orientação e responsabilidade do médico”. 

C) “Fica aprovado o Código de Ética Profissional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional”. 

D) O referido Decreto Lei cria o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 

E) “O fisioterapeuta é profissional competente para 
buscar todas as informações que julgar necessárias 
no acompanhamento evolutivo do tratamento do 
paciente sob sua responsabilidade...”. 

 
02 - Os músculos da região anterior do tronco (mm. 
abdominais) exercem função importante na manutenção da 
postura ereta juntamente com os músculos da região 
posterior (mm. paravertebrais). Sobre eles, assinale a 
alternativa CORRETA:  

A) O m. oblíquo externo realiza a rotação do tronco 
para o lado oposto enquanto o oblíquo interno 
roda o tronco para o mesmo lado. 

B) O m. oblíquo externo direito realiza a rotação do 
tronco para o lado direito. 

C) O m. oblíquo interno esquerdo realiza a rotação do 
tronco para o lado direito. 

D) Os mm. oblíquo externo esquerdo e oblíquo 
interno esquerdo realizam a rotação do tronco para 
o lado esquerdo. 

E) O m. reto abdominal direito e oblíquos externo e 
interno direito realizam a rotação do tronco para o 
lado esquerdo. 

 
03 - Os plano e eixos anatômicos norteiam os movimentos 
corporais, desta  forma os movimentos de abdução e 
adução do ombro acontecem em qual plano e em qual 
eixo: 

A) Plano sargital/Eixo ântero-posterior 
B) Plano horizontal/Eixo longitudinal 
C) Planos frontal/Eixo látero-lateral 
D) Plano frontal/Eixo ântero-posterior 
E) Planos sargital/Eixo látero-lateral 

 
04 - “A capacidade do corpo de transformar movimentos 
angulares estereotipados das articulações em movimentos 
curvilineares mais eficientes das partes pode ser apreciada 
usando-se o conceito de graus de liberdade de 
movimento”. Sobre os graus de liberdade das articulações 
assinale a alternativa CORRETA: 

A) A articulação do gleno-umeral do ombro possui 
três graus de liberdade, mas realiza seus 
movimentos apenas nos planos sagital e frontal. 

B) As articulações metacarpofalangeanas das mãos 
possuem apenas um grau de liberdade, pois 
realizam apenas os movimentos de flexo-extensão. 

C) A articulação do cotovelo é do tipo dobradiça ou 
gínglimo e possui dois graus de liberdade através 
dos movimentos de flexo-extensão e prono-
supinação. 

D) A articulação do quadril possui três graus de 
liberdade, pois realiza movimentos nos planos 
sagital, frontal e transverso. 

E) O movimento de circundução é possível apenas 
em articulações com um grau de liberdade. 

 
05 - A marcha humana é uma tarefa motora que envolve 
um padrão complexo de contrações musculares em 
diversos segmentos do corpo. Pensando em termos 
biomecânicos, a marcha pode ser vista como o 
deslocamento do centro de gravidade do corpo através do 
espaço com o menor consumo de energia possível. Sobre a 
marcha humana normal assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Em toda a fase de oscilação (balanceio) da marcha 
o indivíduo se encontra em apoio unipodal. 

B) A subfase de contato inicial (choque do calcanhar) 
é possível graças à ação do músculo tibial 
anterior. 

C) Toda a fase de suporte da marcha é realizada com 
o indivíduo em apoio bipodal, sendo esta fase 
responsável por 70% do ciclo da marcha. 

D) A debilidade do músculo tibial anterior pode 
ocasionar a marcha do tipo escavante. 

E) A ativação do músculo glúteo médio se faz 
necessária para estabilizar a pelve durante a fase 
de oscilação (balanceio) da marcha. 

 
06 - São músculos extensores do membro superior, 
EXCETO: 

A) Tríceps braquial 
B) Deltóide posterior 
C) Redondo maior 
D) Anconeo 
E) Bíceps braquial 

 
07 - Os testes especiais em ortopedia são usados na clínica 
para auxiliar a identificar os possíveis locais causadores de 
algias e as alterações nas estruturas músculo-esqueléticas 
do corpo humano, sendo estes complementares para uma 
eficiente avaliação, com precisão para um correto 
diagnóstico cinético-funcional. Sobre os testes especiais 
utilizados no diagnóstico das lesões do joelho, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) O teste McMurray é muito utilizado na prática 
clínica para diagnosticar as lesões dos ligamentos 
cruzados. 

B) Lesões do LCA (ligamento cruzado anterior) 
podem ser encontradas no teste de gaveta anterior. 

C) O teste de estresse ligamentar em varo é útil no 
diagnóstico de lesão do ligamento colateral 
medial.  

D) O teste de estresse ligamentar em valgo é útil no 
diagnóstico de lesão do ligamento colateral lateral.  

E) Lesões do LCP (ligamento cruzado posterior) 
podem ser encontradas no teste Lachman. 



 

 

 

  

08 - A avaliação postural é uma medida fundamental para a 
avaliação de pacientes com deformidades da coluna vertebral, 
onde através da mesma é possível observar as curvaturas 
fisiológicas da coluna e as curvaturas anormais, as escolioses. 
Sobre essas deformidades assinale a alternativa CORRETA: 

A) Em uma escoliose torácica esquerda observa-se o 
ombro esquerdo mais baixo que o direito. 

B) Na escoliose torácica direita a escápula direita 
encontra-se abaixada. 

C) Na avaliação postural as escolioses são observadas 
através da vista posterior e/ou anterior. 

D) O teste de 1 (um) minuto é realizado para diagnosticar 
as escolioses funcionais, através da presença de 
gibosidades. 

E) A escoliose em “S” acomete os segmentos lombar e 
dorsal da coluna, o qual observa-se uma única 
curvatura do eixo vertebral. 

 
09 - A manobra índex-nariz é bastante utilizada na avaliação 
neurológica, especialmente para avaliar a coordenação motora 
de membros superiores. Desta forma, esta manobra ou teste 
indica uma: 

A) Dismetria 
B) Disfagia 
C) Disartria 
D) Afasia 
E) Disdiadococinesia 

 
10 - A biofísica da água fundamenta os exercícios terapêuticos 
da hidroterapia em piscina aquecida. Desta forma; sobre as 
propriedades físicas da água, o que diz o Princípio de 
Arquimedes: 

A) “É a pressão que um líquido exerce igualmente sobre 
todas as áreas da superfície de um corpo imerso em 
repouso”. 

B) “É o tipo de atrito (fricção) que ocorre entre as 
moléculas de um líquido e que causa resistência ao 
fluxo”.  

C) “É o fluxo gerado pela viscosidade do líquido, 
podendo ser laminar ou turbulento”. 

D) “É a força de empuxo que empurra o indivíduo para o 
centro da terra”. 

E) “É a força, experimentada para cima, que atua em 
sentido oposto à força da gravidade”. 

 
11 - A mensuração da força muscular utilizada na avaliação 
fisioterapêutica é um método subjetivo, mas bastante utilizado 
no dia a dia dos fisioterapeutas. Sobre a avaliação da força 
muscular assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O grau 0 (zero) corresponde a ausência de contração 
muscular, enquanto no grau 5 (cinco) a força é 
considerada normal. 

B) O grau 3 (três) de força muscular é assim considerado 
quando o indivíduo não realiza o movimento contra a 
gravidade. 

C) No grau 5 (quatro) de força muscular o indivíduo 
realiza o movimento contra resistência máxima, sendo 
assim considerada normal a força. 

D) Contração muscular já é possível ser observado no 
grau 1 de força muscular. 

E) No grau 4 (quatro) de força muscular o movimento 
articular é realizado contra a gravidade. 

 

12 - A dor é a principal queixa dos pacientes que procuram a 
fisioterapia e a sua investigação deve ser minuciosa, desta 
forma é INCORRETO afirmar: 

A) A dor é um sinal importante de alerta, pois anuncia 
um estado de emergência e urgência para o 
organismo. 

B) A dor é um sintoma subjetivo caracterizado por uma 
sensação desagradável cuja experiência emocional 
está associada com estímulos de lesão tecidual real ou 
potencial. 

C) A dor pode ser avaliada por diversas escalas, dentre 
elas a Escala Visual Analógica. 

D) A Escala Visual Analógica quantifica a dor de 0 (zero) 
à 10 (dez), sendo zero a ausência de dor e dez a 
máxima dor sentida. 

E) A dor é um sintoma importante a ser avaliado pelo 
fisioterapeuta, pois faz parte do quadro clínico de 
muitas das patologias tratadas. 

 

13 - Piezoeletricidade é a capacidade de gerar tensão elétrica 
em resposta à pressão mecânica. O efeito piezoelétrico é uma 
interação eletromecânica entre um estímulo mecânico - 
aplicação de pressão sobre um material - e o estado elétrico de 
materiais cristalinos, como polímeros. Esse efeito é observado 
nos aparelhos de: 

A) Ondas curtas 
B) Corrente Galvânica 
C) Ultrassom 
D) Corrente Farádica 
E) Corrente Russa 

 

14 - O Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde o simples 
atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, pois é 
amparado por um conceito ampliado de saúde. O mesmo foi 
criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o 
sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Desta 
forma, quais os princípios doutrinários do SUS: 

A) Universalidade, Integralidade e Regionalização 
B) Hierarquização, Regionalização e Territorialização 
C) Hierarquização, Regionalização e Controle Social 
D) Hierarquização, Descentralização e Controle Social 
E) Universalidade, Integralidade e Equidade 

 

15 - Sobre a fisioterapia na atenção básica, a alternativa 
INCORRETA: 

A) A APS representa um complexo conjunto de 
conhecimentos e procedimentos e demanda uma 
intervenção ampla em diversos aspectos para que se 
possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da 
população. 

B) A APS representa o primeiro contato na rede 
assistencial dentro do sistema de saúde, 
caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e 
integralidade da atenção, além da coordenação da 
assistência dentro do próprio sistema, da atenção 
centrada na família, da orientação e participação 
comunitária e da competência cultural dos 
profissionais. 

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

D) São atributos optativos da Atenção Primária em Saúde 
(APS): o acesso de primeiro contato do indivíduo com 
o sistema de saúde, a continuidade e a integralidade da 
atenção, e a coordenação da atenção dentro do 
sistema. 



 

 

 

  

E) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) caracteriza-se 
como a porta de entrada prioritária de um sistema de 
saúde constitucionalmente fundado no direito à saúde 
e na equidade do cuidado e, além disso, hierarquizado 
e regionalizado, como é o caso do SUS. 

 
16 - Quanto a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Tem como um de seus objetivos gerais, estimular a 
participação e inclusão de homens e adolescentes nas 
ações de planejamento familiar. 

B) O Sistema Único de Saúde deve estar orientado e 
capacitado para a atenção integral à saúde da mulher, 
numa perspectiva que contemple a promoção da 
saúde, as necessidades de saúde da população 
feminina, o controle de patologias mais prevalentes 
nesse grupo e a garantia do direito à saúde. 

C) Tem como um de seus objetivos específicos, 
promover a atenção à saúde da mulher na terceira 
idade. 

D) Considera como uma de suas diretrizes que a atenção 
integral à saúde da mulher compreende o atendimento 
à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu 
contexto de vida, do momento em que apresenta 
determinada demanda, assim como de sua 
singularidade e de suas condições enquanto sujeito 
capaz e responsável por suas escolhas. 

E) Tem como um de seus objetivos gerais, ampliar, 
qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da 
mulher no Sistema Único de Saúde. 

 
17 - Quanto à Política Nacional de Saúde da Pessoa idosa, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Tem como uma de suas estratégias, elaborar um plano 
integrado, entre o SUS e o Sistema Único de 
Assistência Social, acerca de ações de proteção à 
pessoa idosa. 

B) Para produção de seus efeitos, considera como alvo 
dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros a partir 
de 65 anos de idade.  

C) Uma das metas é aumentar a qualidade dos serviços 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para 
trabalharem com os detalhes da vida da pessoa idosa. 

D) Cabe aos gestores de saúde nas cidades desenvolver 
ações para a construção de uma atenção integral à 
saúde dos idosos em sua comunidade. 

E) Busca garantir o acesso à medicação e a reabilitação 
funcional da população idosa, prevenir a perda de 
capacidade funcional ou reduzir os efeitos negativos 
de eventos que a ocasionem. 

18 - “É uma doença inflamatória crônica, sistêmica, aditiva e 
simétrica”. Para qual doença reumatológica refere-se esse 
conceito? 

A) Osteoartrite 
B) Espondilite anquilosante 
C) Osteoporose 
D) Esclerodermia 
E) Artrite reumatoide 

 
 
 
 
 

19 - Hérnia de disco é a saída do núcleo pulposo através de 
uma fissura do seu anel fibroso, o qual pode comprimir 
raízes nervosas e causar dor. Qual das hérnias discais 
abaixo são encontrados nódulos de Schmorl: 

A) Hérnia póstero-lateral 
B) Hérnia Antero-lateral 
C) Hérnia intraesponjosa 
D) Hérnia posterior 
E) Hérnia anterior 

 
20 - Segundo o Consenso Brasileiro do Tratamento da 
Fibromialgia (FM) o tratamento ideal da FM requer uma 
abordagem multidisciplinar, onde o mesmo deve ser 
elaborado em discussão com o paciente, de acordo com a 
intensidade da sua dor, funcionalidade e suas 
características, sendo importante também levar em 
consideração suas questões biopsicossociais e culturais. 
Sobre FM, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A dor, comum na FM, pode ser difusa ou 
acometer preferencialmente algumas regiões, 
como o pescoço e os ombros e então propagar-se 
para outras áreas do corpo. 

B) Os distúrbios do sono (sensação de sono não 
restaurador) e a fadiga são relatados em apenas 
5% dos casos de FM. 

C) Os exercícios aeróbicos de trazem benefícios na 
melhora da função física, diminuição da dor e 
redução do número de tender points nos 
portadores de FM.  

D) O uso da TENS também é relatado como sendo 
eficiente recurso fisioterapêutico no alívio da dor 
em pacientes com FM, pois a mesma produz 
informações sensitivas a partir de estímulos de 
baixo limiar, inibindo a transmissão da dor na 
medula espinhal através da inibição das células T, 
via células da substância gelatinosa. 

E) O LASER é muito utilizado na tratamento da FM, 
mas o estabelecimento da dose ideal deve levar 
em consideração a espessura da camada tecidual a 
ser atingida, o tamanho da área afetada, o tipo de 
LASER, a potência usada e o tempo de aplicação. 

 
21 - A osteoartrite (OA) é caracterizada pela perda 
progressiva da cartilagem articular e alterações reativas às 
margens das articulações e do osso subcondral. A mesma 
não tem cura, mas o tratamento fisioterápico é 
fundamental no controle das manifestações clínica dessa 
doença. Sobre OA, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Gonartrose é o processo de degeneração da 
cartilagem do joelho. 

B) Os nódulos de Bouchard acometem as 
articiculações interfangeanas distais 

C) Os nódulos de Herbeden acometem as 
articiculações interfangeanas proximais 

D) A presença de osteófitos ocorre apenas na coluna 
vertebral 

E) As Osteoartrites são comuns apenas em idosos 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

22 - O traumatismo cranioncefálico (TCE) é importante 
causa de morte e de deficiência física e mental, superado 
apenas pelo acidente vascular encefálico (AVE) como 
patologia neurológica com maior impacto na qualidade de 
vida. A Escala de Coma de Glasgow é usada para 
documentar o nível de consciência do paciente e definir a 
gravidade da lesão. Sobre a mesma, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) Pontuação ≤ 8: Lesões cerebrais leves  
B) Pontuação entre 9 e 12: lesões cerebrais graves 
C) A Escala relaciona a consciência à resposta 

motora, resposta verbal e abertura dos olhos. 
D) Pontuação entre 13 e 15: coma com lesões 

cerebrais muito graves 
E) Pontuação ≥ 16: morte cerebral 

 
23 - A Lesão Medular (LM) é uma das formas mais graves 
entre as síndromes incapacitantes. O trauma ou doença que 
altera a função medular produz, como consequência, além 
de déficits sensitivos e motores, alterações visuais, sexuais 
e tróficas. Sobre LM, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) As manifestações clínicas variam de acordo com o 
nível de lesão medular. 

B) As lesões acima do segmento medular T1 causam 
tetraplegia e abaixo, paraplegia. 

C) Quanto mais alta a lesão, maior a perda das 
funções motora, sensitiva e autônoma. 

D) Os automatismos aparecem em portadores de 
lesão tipo Neurônio Motor Superior (NMS). 

E) Na fase de choque medular o paciente apresenta 
hiperestesia e paralisia espástica.  

 
24 - Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), de 
13 a 18% das mulheres e de 3 a 6% dos homens com mais 
de 50 anos têm osteoporose em todo o mundo. No Brasil, o 
Ministério da Saúde aposta em ações de prevenção à 
doença como: 

A) Prática de atividade física regular para o 
fortalecimento dos ossos e músculos. 

B) Exposição ao sol no horário de 10 as 14 horas, 
pois o sol é responsável pela formação da 
vitamina D, que contribui para a fixação do cálcio. 

C) Dieta rica em verduras, legumes e frutas, sempre 
acompanhadas de refrigerantes, pois são ricos em 
fósforo. 

D) Exercícios na água, pois o ambiente aquático 
favorece o fortalecimento do tecido ósseo pela 
ação da gravidade. 

E) Ingestão de café e chás, pois os mesmos são ricos 
em cafeína e ajudam no metabolismo do cálcio, 
importante na prevenção da osteoporose. 

 
25 - Paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma paralisia do 
membro superior que pode ocorrer com a criança no 
momento do parto devida a lesão do plexo braquial. A 
PBO é classificada em Erb-Duchenne, Klumpke e 
completa. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A PBO de Erb-Duchenne é a mais rara (5% ou 
menos) 

B) A PBO do tipo completa todos os reflexos são 
preservados 

C) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos 
casos) 

D) A PBO é classificada em paralisia alta (Erb-
Duchenne), baixa (Klumpke) e completa. 

E) A PBO de Klumpke tem um prognóstico positivo. 
 
26 - Sobre as doenças respiratórias no recém-nascido (RN), 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A síndrome de aspiração do mecônio, em geral, está 
associada à presença de sofrimento fetal. Com o 
estresse, há um aumento do trânsito intestinal e 
liberação de esfíncter, com eliminação de mecônio. 
Ocorre em fetos mais maduros (acima de 34 
semanas), afetando principalmente RN a termo ou 
pós-termo. 

B) O processo pneumônico pode começar antes, durante 
ou após o parto. O RN pode ser infectado por via 
transplacentária, pelo líquido amniótico, no parto ou 
por contaminação hospitalar. 

C) A taquipneia transitória do recém-nascido é a doença 
pulmonar que acompanha a prematuridade e cursa 
com uma atelectasia progressiva, que, nas formas mais 
graves, pode levar à insuficiência respiratória e ao 
óbito. Tem como causa primária a deficiência de 
surfactante. 

D) A Hipertensão Pulmonar Persistente (HPP) é uma 
causa importante de falência respiratória em RN a 
termo e próximo do termo, podendo acontecer como 
uma condição primária de má adaptação à vida 
extrauterina (persistência de circulação fetal) ou ainda 
como uma doença de evolução dramática, 
caracterizada pela muscularização de pequenas 
arteríolas pulmonares, que acontece ainda na vida 
intrauterina. Também pode ser secundária a outras 
doenças, como Doença de Membrana Hialina, 
Aspiração de Mecônio, Pneumonia, Hérnia 
Diafragmática entre outras. 

E) São alguns dos fatores de risco para apneias 
relacionadas à prematuridade: instabilidade térmica, 
infecção, patologias do sistema nervoso central, 
distúrbios metabólicos, obstrução de vias aéreas 
(flexão do pescoço, laringoespasmo), refluxo 
gastroesofágico, doença cardíaca e anemia acentuada. 

  
27 - Sobre a oscilação oral de alta frequência em Fisioterapia 
Respiratória, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A oscilação oral de alta frequência tem como objetivo 
otimizar a higiene brônquica. 

B) A oscilação oral de alta frequência está contra-
indicada na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC). 

C) A posição adotada para a técnica de oscilação oral de 
alta frequência é a sentada, com inclinação anterior do 
corpo em 30 graus, e, em caso de pacientes no leito, a 
posição inicial é a Fowler, ressaltando que a inclinação 
anterior deve ser analisada de acordo com a condição 
clínica do paciente. 

D) O mecanismo de ação do Acapella é a vibração com 
pressão positiva expiratória, com a vantagem de poder 
executar a terapia em qualquer posição e com 
frequência ajustável. 

E) As síndromes ciliares discinésicas consistem em uma 
indicação para o uso da oscilação oral de alta 
frequência. 

 



 

 

 

  

28 - Paciente F.D.T., apresenta ao raio X de tórax uma 
hipotransparência em 2/3 inferiores de hemitóráx 
esquerdo, com traqueia e área cardíaca desviadas para a 
direita. Marque a alternativa que esses dados 
correspondem: 

A) Atelectasia 
B) Derrame Pleural 
C) Pneumotórax 
D) Infarto agudo do miocárdio 
E) Angina pecturis 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

O fragmento de notícia a seguir aborda a economia alemã 
no ano de 2005. 
 

Especialistas recomendam ações alemãs 
 

Muitos investidores profissionais estão otimistas 
quanto as ações e a economia da Alemanha de forma geral, 
apesar dos desfavoráveis dados macroeconômicos. O 
Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,2% no último trimestre 
do ano passado. A maior economia da Europa ainda 
registrou ritmos de crescimento anêmicos, de 0,6%, até 
este quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o ministro de 
Economia e Trabalho da Alemanha, Wolfgang Klement, 
advertia que o desemprego registraria novos recordes em 
fevereiro deste ano. Dito e feito. [...]  

Disponível em: 
<http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?i

d=29874>. Acesso em: 3 ago. 2009. 
 

29 - Das afirmações seguintes:  
I. Os dados macroeconômicos citados no texto reforçam a 
previsão dos especialistas sobre a economia alemã. 
II. A expressão “dito e feito” permite supor que em 
fevereiro de 2005 o nível de desemprego realmente 
aumentou, conforme o previsto. 
III. O vocábulo “anêmicos” (linha 5), no contexto significa 
“fraquíssimos”.  

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens II e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
30 - Na frase “A maior economia da Europa ainda 
registrou ritmos de crescimento anêmicos [...]”, que 
elemento é modificado pela palavra em destaque? 

A) economia 
B) Europa 
C) crescimento 
D) maior 
E) ritmos 

 

As questões 31 a 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

A pesca 
 

o anil 
o anzol 
o azul 
 

o silêncio 
o tempo 
o peixe 
 

a agulha 
vertical 
mergulha 
 

a água 
a linha 
a espuma 
 

o tempo 
o peixe 
o silêncio 
 

a garganta 
a âncora 
o peixe 
 

a boca 
o arranco 
o rasgão 
 

aberta a água 
aberta a chaga 
aberto o anzol 
 

aquelíneo 
ágil-claro 
estabanado 
 

o peixe 
a areia 
o sol. 
 

SANT’ANNA, Affonso Romano de. A implosão da 
mentira ( e outros poemas). 

São Paulo: Global, 2007. p. 44-45. 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. Nesse poema, a sequência de versos procura reproduzir 
as ações envolvidas no ato de pescar, embora, haja apenas 
um verbo empregado. 
II. As classes de palavras predominantes no poema são 
artigos e substantivos e estes fazem com que as ações 
sejam sugeridas, insinuadas. 
III. Considerando que cada estrofe ou conjunto de estrofes 
representa um momento da pescaria, podemos afirmar que 
a “fisgada” encontra-se na 3ª, 4ª e 5ª estrofes. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
32 - A “âncora” no poema, representa metaforicamente 
que elemento? 

A) a agulha 
B) o anzol 
C) o anil 
D) o peixe 
E) a garganta 

 
33 - Das afirmações seguintes: 
I. A penúltima estrofe é formada apenas por adjetivos. 
II. É possível afirmar que “aquilíneo”, no contexto, remete 
a “de forma aquosa”. 
III. Os vocábulos “ágil” e “estabanado” remetem a ideia de 
movimento e são importantes no poema para suprir a 
ausência de verbos. 



 

 

 

  

A) Estão corretos apenas itens I e II. 
B) Estão corretos apenas itens I e III. 
C) Estão corretos apenas itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
34 - A preposição “DE” estabelece qual relação entre as 
palavras cão e guarda na fala de Hagar e de Eddie? 

A) Respectivamente, finalidade e lugar. 
B) Respectivamente, meio e posse. 
C) Respectivamente, finalidade e posse. 
D) Respectivamente, causa e posse. 
E) Respectivamente, finalidade e meio. 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 
 
35 - Na fala do motorista no último quadrinho, “BACH” 
constitui uma figura de linguagem denominada: 

A) hipérbole 
B) eufemismo 
C) personificação 
D) zeugma 
E) metonímia 

 
36 - A regência verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) A testemunha precisou o local do crime. 
B) A funcionária visa o passaporte de maneira certa. 
C) Nós preferimos abacate a melão como sobremesa. 
D) Paguei o vigia noturno. 
E) O fato de você não ir implica outras 

consequências. 
 
37 - Identifique a alternativa que apresenta erro de 
concordância nominal. 

A) Seria necessária muita luta para chegar ao fim de 
tudo. 

B) O professor passou aos alunos os exercícios o 
mais fáceis possível. 

C) Ando meio esquecida do lado objetivo e prático da 
vida. 

D) Todos perceberam que elas estavam bastante 
desassossegadas. 

E) Os filhos dele são mesmo uns atrevidos. 

38 - Na tira seguinte identificamos um exemplo de: 
 

A) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
B) Oração subordinada substantiva predicativa. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
E) Oração subordinada adverbial concessiva. 

 
39 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são 
paroxítonos: 

A) cateter – filantropo – cânon 
B) fórceps – ciclope – austero 
C) ínterim – pegada – ibero 
D) libido – clímax – ureter 
E) âmbar – nobel – meteorito 

 
40 - Nas frases: 
 O país da Escócia é belíssimo. 
 O povo da Escócia é generoso. 
 A admiração pela Escócia me fez retornar ao país. 
 
Identificamos a função sintática dos termos destacados, 
respectivamente, em: 

A) aposto, complemento nominal, adjunto adnominal 
B) adjunto adnominal, aposto, complemento 

adnominal 
C) complemento nominal, aposto, adjunto adnominal 
D) complemento nominal, adjunto adnominal, aposto 
E) aposto, adjunto adnominal, complemento nominal 

 
 
 

BROWNE, Dik. Folha de S.Paulo, 30 nov. 2002. 




