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2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
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de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Programas de exercícios durante a gestação 
ajudam a mulher a manter ou recuperar a função 
enquanto se prepara para a chegada do bebê. É 
de extrema importância o fisioterapeuta ficar atento 
aos sinais de esforço ou complicações durante os 
exercícios. Quais sinais a seguir são razões para 
interromper o exercício e informar um médico?

I- Sangramento vaginal.
II- Contrações dolorosas regulares.
III- Dispneia antes do esforço.
IV- Tontura.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
12. A diástase dos retos é uma condição que 
pode ser induzida pela gestação. Com relação a 
diástase dos retos é correto afirmar:

a) É uma condição exclusiva em gestantes.
b) Não causa dor ou desconforto.
c) Pode progredir para herniação visceral.
d) Ocorre somente acima do umbigo.
_________________________________________
13. Os agentes simpaticoplégicos são fármacos 
anti-hipertensivos e interferem nos mecanismos 
normais de regulação da pressão arterial. Qual das 
alternativas a seguir representa a principal função 
dos agentes simpaticoplégicos?

a) Abaixar a pressão arterial por meio da redução 
da resistência vascular periférica,inibindo a função 
cardíaca e aumentando o acúmulo venoso nosvasos 
de capacitância.
b) Reduzir a pressão ao relaxar o músculo liso 
vascular, dilatando, assim, os vasos de resistência 
e, em graus variáveis, aumentando também a 
capacitância.
c) Reduzir a pressão arterial por meio da depleção 
do sódio corporal, diminuindo o volume sanguíneo.
d) Aumentar a resistência vascular periférica e o 
volume sanguíneo.
_________________________________________
14. A articulação umeroulnar é classificada como:

a) Esferóide.
b) Gínglimo.
c) Trocóide.
d) Selar.
_________________________________________
15. As correntes alternadas de média frequência 
são indicadas para tratamento das camadas mais 
profundas dos tecidos. Quais das alternativas a seguir 
é uma corrente alternada de média frequência?

a) Corrente Farádica.
b) Corrente Senoidal.
c) Corrente Galvânica.
d) Corrente russa.
_________________________________________
16. Quais dos testes a seguir auxilia na avaliação 
do equilíbrio estático de um paciente?

a) Gebber.
b) Hawkins.
c) Romberg.
d) Milgran.
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17. Analise as seguintes afirmativas:

Constituem-se deveres fundamentais do 
fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição 
específica:

I. Utilizar todos os conhecimentos técnico-
científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e 
permanentemente, para promover a saúde e prevenir 
condições que impliquem em perda da qualidade da 
vida do ser humano.
II. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional 
e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob 
sua direção, salvo situações previstas em lei.
III. Cumprir os Parâmetros Assistenciais e 
o Referencial Nacional de Procedimentos 
Fisioterapêuticos normatizados pelo COFFITO.
IV. Assumir responsabilidade técnica por serviço 
de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando 
designado ou quando for o único profissional do 
setor, atendendo a Resolução específica.

De acordo com o código de ética e deontologia da 
fisioterapia assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
18. Quando o fisioterapeuta tem como objetivo 
mobilizar as secreções do seu paciente, utilizando 
as mãos em concha, batendo alternadamente na 
parede torácica do seu paciente de forma rítmica, 
ele está usando qual técnica?

a) Tapotagem.
b) Estimulação da traqueia.
c) Tosse assistida.
d) Compressão.
_________________________________________
19. A lesão na medula espinhal caracterizada 
por perda ipsilateral da propriocepção, com 
aparecimento, também ipsilateral, de sinais de lesão 
de neurônio motor superior e perda contralateral das 
sensibilidades térmica e nociceptiva é:

a) Secção da medula cervical superior.
b) Secção da medula torácica.
c) Secção da medula lombar.
d) Hemissecção da medula.
_________________________________________
20. Quais das seguintes estruturas a seguir 
fazem parte do trato respiratório superior?

I- Cavidade nasal.
II- Brônquios segmentares.
III- Traqueia.
IV- Laringe.

a) Apenas II e III fazem parte do trato respiratório 
superior.
b) Apenas I e III fazem parte do trato respiratório 
superior.
c) Apenas I e IV fazem parte do trato respiratório 
superior.
d) Todas as estruturas citadas fazem parte do trato 
respiratório superior.
_________________________________________
21. Como podemos anotar na anamnese de um 
paciente que apresenta, involuntariamente, durante 
a avaliação uma resistência aumentada durante a 
mobilização passiva das articulações?

a) Espasticidade.
b) Paresia.
c) Arreflexia.
d) Parestesia.
_________________________________________
22. Numa parada cardiorrespiratória os 
procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP) de alta qualidade melhoram a probabilidade 
de sobrevivência da vítima. Sobre RPC podemos 
afirmar que:

a) Devemos comprimir o tórax suave e lentamente.
b) A velocidade das compressões devem ser de 130 
a 150 compressões por minuto num adulto.
c) A velocidade das compressões devem ser de 100 
a 120 compressões por minuto num lactente.
d) As compressões devem ter no mínimo 10 
centímetros de profundidade num adulto.
_________________________________________
23. A escala de Apgar avalia alguns sinais 
do recém-nascido nos primeiros minutos de vida 
extrauterina. Quais das afirmativas são avaliadas na 
escala de Apgar?

I- Frequência cardíaca.
II- Coloração da pele.
III- Esforço respiratório.
IV- Tônus muscular.

a) Apenas as afirmativas I e IV são avaliadas na 
escala de Apgar.
b) Apenas as afirmativas I e III são avaliadas na 
escala de Apgar.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV são avaliadas na 
escala de Apgar.
d) Todas as afirmativas são avaliadas na escala de 
Apgar.
_________________________________________
24. Um eletrocardiograma normal é composto por 
onda P, complexo QRS e onda T. Sobre a onda P de 
um eletrocardiograma normal assinale a alternativa 
CORRETA.

a) A onda P é produzida pelos potenciais gerados, 
enquanto os ventrículos se restabelecem do estado 
de despolarização.
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b) A onda P é produzida pelos potenciais elétricos 
gerados quando os átrios se despolarizam, antes de 
a contração atrial começar.
c) A onda P é conhecida como onda de repolarização.
d) A onda P é produzida pelos potenciais gerados 
quando os ventrículos se despolarizamantes de sua 
contração, isto é, enquanto a onda de despolarização 
se propaga pelos ventrículos.
_________________________________________
25. A paralisia de Bell é uma lesão inflamatória 
aguda unilateral de qual par craniano?

a) V.
b) VI.
c) VII.
d) VIII.
_________________________________________
26. Os testes de função pulmonar medem as 
capacidades e volumes pulmonares e é muito útil 
para tratar pacientes com disfunções respiratórias. 
Sobre os volumes e capacidades pulmonares é 
CORRETO afirmar: 

a) CPT = CI + VRE.
b) VRE = CPT – CI – VR.
c) CRF = CPT – VC.
d) VRI = CV + VRE.
_________________________________________
27. Quais das alternativas NÃO está incluída 
nos campos de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS)?

a) Execução de ações de vigilância sanitária.
b) Execução de ações de vigilância epidemiológica.
c) Execução de ações de assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica.
d) Execução de ações de assistência e previdência 
social.
_________________________________________
28. O teste Dynamic Gait Index (DGI) auxilia na 
avaliação de quais disfunções?

a) Equilíbrio e marcha.
b) Sensibilidade superficial de membros superiores.
c) Reflexos tendinosos profundos de membros 
superiores.
d) Coordenação motora fina de membros superiores.
_________________________________________
29. A fonoforese é a migração de moléculas de 
drogas através da pele sobre a influência de qual 
recurso?

a) TENS.
b) Corrente diadinâmica.
c) Ultrassom.
d) Ondas curtas.
_________________________________________
30. Quais dos músculos citados a seguir são 
responsáveis ativamente pela inspiração?

I- Diafragma.
II- Intercostais externos.
III- Intercostais internos.
IV- Abdominais.

a) Apenas IV faz a inspiração.
b) Apenas I e II fazem a inspiração.
c) Apenas I e III fazem a inspiração.
d) Apenas II e III fazem a inspiração.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


