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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 

 
TEXTO A 

 

 
 

TEXTO B 
      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se
-vasco-cair-eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ 
(acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 

b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 
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 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 
2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
corretamente por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
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- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 
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d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
 
 

 
10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 
 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 

ATUALIDADES 
 
11) Marque a assertiva CORRETA. Criado pelo Ministério 
da Saúde através da Portaria nº 719, de 07 de abril de 
2011, o Programa Academia da Saúde:   
 
a) A academia contará com um professor que 
disponibilizará aulas mensais para orientação e avaliação. 
b) O instrutor deverá ser contratado pelo MS e terá que 
selecionar os praticantes já acostumados com as 
atividades. 
c) O principal objetivo é contribuir para a promoção da 
saúde da população a partir de infraestrutura, 
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a 
orientação de práticas corporais e atividade física e de 
lazer e modos de vida saudáveis. 
d) A academia terá uma equipe multidisciplinar que 
deverá selecionar jovens capacitados para desenvolver o 
esporte. 
e) Tem como objetivo descobrir novos talentos e 
incentivar o hábito da prática esportiva. 
 
12) Os planos de saúde tiveram em 2012 cinco 
importantes alterações, dentre elas podemos citar: 
 
a) Nova listagem de coberturas obrigatórias e Mapa da 
Rede Conveniada na Internet. 
b) Tempo Máximo para Atendimento e Desconto para 
reabilitação à Saúde. 
c) Criação de um Sistema de consulta para a lista de 
procedimentos e Desconto para tratamento à Saúde 
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d) Tempo Mínimo para Atendimento e Mapa da Rede 
Conveniada na Internet. 
e) A e D estão corretas. 
 
13) No dia 10/07/2012, a Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, um 
substitutivo apresentado pela deputada Valéria Macedo 
ao Projeto de Lei nº 159/2011, de sua autoria, que 
estabelece:  
 
a) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo o 
território maranhense.  
b) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo 
o território maranhense bem como a jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. 
c) A jornada de trabalho de 30 horas semanais.  
d) A jornada de trabalho de 30 horas semanais, fixar piso 
salarial para as categorias da enfermagem em todo o 
território nacional. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Sobre o Programa de Redução de Danos coloque V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
 
( ) São , ações preventivas, como a substituição 
de cachimbos. 
Tentar regularizar a alimentação e o sono, o que reduz o 
risco de anemia e desnutrição e impede o 
agravamento de doenças físicas e mentais. 
( ) A valorização e estimulo a vivência das habilidades 
e potencialidades do usuário deverá ficar para outro 
momento, agora o mais importante é afastá-lo da 
droga. 
( ) Incentivar o dependente de crack a cuidar de si, 
sendo necessário que ele interrompa totalmente o uso 
da droga, é a estratégia central das ações de 
Redução de Danos à saúde do usuário. 
( ) O esforço é pela preservação da vida. Do mesmo 
modo, as estratégias de redução de danos se 
caracterizam pela tolerância, pois evitam o julgamento 
moral sobre os comportamentos relacionados ao 
uso do crack e às práticas sexuais, assim como 
intervenções autoritárias e preconceituosas. 
(   ) Oferecer estes serviços de abordagem, na própria 
rua e nos contextos de uso da droga, também 
pode evitar a exposição a outras situações de risco e 
aproximar o usuário das instituições de saúde. 
Marque a opção que tem a sequência correta: 
a) V,V,V,V,V,V 
b) V,V,F,,F,F,F 
c) F,F,V,V,F,V 

d) F,F,F,F,F,V 
e) V,V,F,F,V,V 

 
15) Marque a alternativa INCORRETA quanto aos 
benefícios do Cartão Saúde SUS: 
 
a) O profissional da saúde terá acesso à varias 
informações do paciente, tais como: Diagnósticos 
anteriores, Remédios indicados, Datas de últimas 
consultas, dentre outras informações. 
b) O usuário poderá retirar medicamentos em farmácias 
básicas. 
c) Marcas exames e consultas com agilidade. 
d) Identifica o usuário. 
e) Serve para atendimento em todas as redes de 
hospitais públicos e privados. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16) José Roberto escreveu diversas vezes o ano de 2012 
horizontalmente, como mostra na figura abaixo. Após, 
ele desenhou 2012 retângulos, cada um ao redor de 
cada um dos números 2012 que podiam ser lidos 
verticalmente. Qual é a soma de todos os algarismos 
escritos por José Roberto? 
 

 
a) 10000 
b) 10060 
c) 12012 
d) 20120 
e) 10075 
 
17) Em uma caixa contém bolas verdes e azuis. Jonathan 
retirou 60% das bolas, observou que 55% dessas bolas 
eram verdes e devolveu todas as bolas para a caixa. 
Qual é o maior percentual possível de bolas verdes na 
caixa? 
 
a) 60% 
b) 73% 
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c) 65% 
d) 68% 
e) 75% 
 
18) O retângulo abaixo, que foi recortado de uma folha 
de papel quadriculado, mede 4 cm de largura por 5 cm 
de altura. Determine qual é o espaço da região cinzenta. 

 
a) 11 cm2 

b) 12,5 cm2 

c) 13 cm2 

d) 10 cm2 

e) 14,5 cm2 

 
19) Laura anotou cinco números em uma folha de papel. 
Escondendo cada um deles e somando os outros quatro, 
ela obteve os seguintes resultados: 29, 32, 35, 39 e 41. 
Qual é a soma do maior com o menor dos números que 
Laura escreveu? 
 
a) 10 
b) 18 
c) 12 
d) 15 
e) 20 
 
20) A figura abaixo mostra que, foi composta por oito 
trapézios isósceles idênticos, cuja base maior mede 10 
cm. Qual é a medida, em centímetros, da base menor de 
cada um desses trapézios? 

 
a) 4 
b) 4,5 
c) 5,5 
d) 6 
e) 5 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Preocupados com a boa forma física, os 
frequentadores de uma academia de ginástica 
discutiam sobre alguns aspectos da musculatura 
corporal. Nessa discussão, as seguintes afirmativas 
foram feitas: 
 
I. O tecido muscular estriado esquelético constitui a 
maior parte da musculatura do corpo humano. 
II. O tecido muscular liso é responsável direto pelo 
desenvolvimento dos glúteos e coxas. 
III. O tecido muscular estriado cardíaco, por ser de 
contração involuntária, não se altera com o uso de 
esteróides anabolizantes. 

 
Analisando as afirmativas, pode-se AFIRMAR que: 

 
a) O item I está correto. 
b) Os itens II e III estão corretos. 
c) O Item II está correto. 
d) I, II e III estão corretos. 
e)Os itens I e II estão corretos. 
 
22) Considere as afirmações a seguir sobre o tecido 
muscular esquelético. 
 
I. Para que ocorra contração muscular, há necessidade 
de uma ação conjunta dos íons cálcio e da energia 
liberada pelo ATP, o que promove um deslizamento dos 
filamentos de actina sobre os de miosina na fibra 
muscular. 
II. Exercícios físicos promovem um aumento no volume 
dos miócitos da musculatura esquelética, através da 
produção de novas miofibrilas. 
III. O tradicional bife de carne de boi é constituído por 
tecido muscular estriado esquelético, que se caracteriza 
por realizar contrações involuntárias. 
 
Qual item está CORRETO? 
 
a) Apenas II. 
b) Apenas I. 
c) Os itens I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) Todos os itens estão coretos. 
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23) Assinale a opção INCORRETA. De acordo com o 
Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, é proibido ao profissional Fisioterapeuta: 

 
a) Trabalhar em empresa não registrada no Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da região. 
b) Dar consulta ou prescrever tratamento por meio de 
correspondência, jornal, revista, rádio, televisão ou 
telefone. 
c) Promover ou participar de atividade de ensino ou 
pesquisa que envolva menor ou incapaz, sem observância 
às disposições legais pertinentes;  
d) Atender a cliente que saiba estar em tratamento com 
colega, sem ressalvas. 
e) Prescrever tratamento sem examinar diretamente o 
cliente, exceto em caso de indubitável urgência ou 
impossibilidade absoluta de realizar o exame.  
 
24) De acordo com o código de ética do capitulo 2 são 
deveres do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional 
nas respectivas áreas de atuação, EXCETO: 
 
a) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a 
seu alcance para prevenir ou minorar o sofrimento do ser 
humano e evitar o seu extermínio. 
b) Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste 
Código,no entanto, não poderá levar ao conhecimento do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos 
c) Respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente. 
d)Informar ao cliente quanto ao diagnóstico e 
prognóstico fisioterápico e/ou terapêutico ocupacional e 
objetivos do tratamento, salvo quando tais informações 
possam causar-lhe dano. 
e) 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. 
 
25) Assinale a alternativa CORRETA sobre Avaliação 
Cinético-funcional: 
 
a) A perimetria é indicada somente em casos de atrofias. 
b) O teste de Jobe é para o músculo subescapular. 
c) O teste de Hawkins-kennedy é utilizado para avaliar o 
músculo supra-espinhoso. 
d) A inflamação aguda somente pode ser comprovada 
com a Inspeção. 
e) O teste de Chvostek é para o infra-espinhal. 
 

26) A Fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda e 
trata os distúrbios cinéticos-funcionais, intercorrentes 
em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por 
traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta suas 
ações em mecanismos terapêuticos próprios. 
Sistematizados pelo estudo da Biologia, das ciências 
morfológicas, das ciências fisiológicas, dentre outras. 
Uma das disciplinas estudadas é anatomia humana, 
baseado nessa afirmação marque a opção VERDADEIRA.  
 
a) A abdução da escápula é realizada pelo serrátil 
anterior. 
b) O fortalecimento do músculo sartório pode ser 
realizado quando coloca-se uma resistência na região 
interna do tornozelo e pedi-se que realize os movimentos 
de flexão, adução e rotação interna. 
c) O fortalecimento dos rombóides ocorre com a rotação 
interna do ombro. 
d) O tibial anterior faz a eversão do tornozelo. 
e) O psoas faz extensão do quadril. 
 
27) A cinesioterapia é uma disciplina que  aplica a 
terapia por meio dos exercícios. A modalidade que faz 
uso da contração excêntrica é aquela em que, durante a 
contração muscular, ocorre: 
 
a) Aproximação da origem e inserção muscular. 
b) Afastamento da origem e inserção muscular. 
c) Controle da relação velocidade × força. 
d) Manutenção do comprimento muscular. 
e) Todas estão erradas. 
 
28) Os músculos são capazes de produzir uma amplitude 
considerável de movimento articular, no entanto, não 
são igualmente poderosos em todas as fases de sua 
amplitude, isso se deve há alguns fatores que 
contribuem para contração.Considere as afirmativas 
abaixo: 
 
 I. Fisiologicamente, os músculos são capazes de exercer 
sua força maior quando inteiramente alongados. 
II. Movimentos oscilantes rítmicos e os de caráter 
pendular auxiliam o relaxamento dos músculos 
hipertônicos na região da articulação movimentada. 
III. Quanto ao tipo de fibra muscular, os músculos com 
predominância de fibra tipo II são mais resistentes. 
IV. A coordenação motora é diminuída pela repetição de 
um exercício. 
 
Está CORRETO o que se afirma somente: 
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a) I e IV. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) I e II. 
 
29) Paciente com diagnóstico de bursite do ombro, 
apresenta dor e calor na região antero-lateral do ombro. 
Foi indicado como tratamento fisioterapeutico o 
ultrassom terapêutico. Quais os parâmetros que foram 
indicados? 
 
a) F= 1Mhz, modo continuo e   intensidade de 0,6 w/cm2.. 
b) F= 3Mhz, modo continuo e intensidade de 0,25 
W/cm2.. 
c) F= 3Mhz, modo pulsado e intensidade de 0,1 w/cm2.. 
d) F= 5Mhz, modo continuo  e intensidade de o,1w/cm2.. 
e) F=1Mhz, modo pulsado e  intensidade  de 0,2 W/cm2.. 
 
30) A escolha da eletroestimulação com fins de 
recrutamento muscular tem sido objetivo desde  a 
época de Galvani. Portanto o fortalecimento só ocorre 
quando houver uma situação de recrutamento das 
fibras. O FES apresentando intervalos de pulsos de 
19,75ms e pulso de 0,25ms  é correto afirmar, EXCETO: 

 
a) Frequência de 40hz. 
b) Duração de pulso de 250us. 
c) Período de 20ms. 
d) Frequência de 50hz. 
e) Duração de pulso de 0,25ms. 

 
31) Ivone, 33 anos, apresenta diagnóstico médico de 
epicondilite lateral, quadro clínico de dor, aumento da 
temperatura, hiperemia e edema. Qual a conduta 
fisioterapeutica adequada para esse quadro? 
 
a) Ondas curtas na forma longitudinal com flexão do 
cotovelo. 
b) Crioterapia por 20 minutos. 
c) Crioterapia associado de exercícios resistidos. 
d) Infra vermelho. 
e) Ultra som terapêutico continuo. 
 
32) A coordenação motora é a capacidade de 
coordenação de movimentos decorrente da integração 
entre comando central e unidades motoras dos 
músculos e articulações. A fisioterapia dispõem de 
exercícios que visam ganhar coodenação.  Marque a 
alternativa que contempla o trabalho de coordenação. 
 

A) Exercícios de Buerger Allen. 
B) Exercícios de Codman.  
C) Exercícios de DeLorme. 
D) Exercícios de Frenkel. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
33) O Sinal de Babinski é um sinal clínico neurológico de 
fácil constatação. Ao realizar o estímulo na região 
plantar do pé, a resposta CORRETA é: 
 
a) A flexão do hálux com adução dos outros quatro 
artelhos. 
b) A flexão do hálux com abdução dos outros quatro 
artelhos. 
c) A extensão do hálux com a abdução dos outros quatro 
artelhos. 
d) A extensão do hálux com a adução dos outros quatro 
dedos. 
e) A flexão de todos os artelhos. 
 
34) A doença de Parkinson é uma enfermidade 
neurológica, que afeta os movimentos da pessoa. Ela é 
caracterizada por ser: 
 
a) Não progressiva dos gânglios da base. 
b) Progressiva e crônica dos gânglios da base. 
c) Progressiva e crônica do cerebelo. 
d) Reversível do SNC. 
e) Reversível do cerebelo. 
 
35) A artrite reumatóide, doença sistêmica do tecido 
conjuntivo cujas alterações predominantes ocorrem ao 
nível das estruturas articulares, periarticulares e 
tendinosas. As deformidades das mãos comuns dos 
dedos são as seguintes. Marque a opção CORRETA.  
 
a) Dedos em botoeira, caracterizados por uma flexão das 
articulações interfalangeanas proximais e hiperextensão 
das interfalangeanas distais. 
b) Mãos em dorso de camelo, hipotrofia dos músculos 
interósseos palmares e lumbricais. 
c) Semi-flexão dos punhos, com saliência da cabeça da 
ulna e desvio radial. 
d)Dedos em pescoço de cisne ocorrem pela 
hiperextensão das articulações interfalangeanas distais e 
flexão das interfalangeanas proximais. 
e) Apresenta nódulos nos tendões flexores dos dedos 
anular e mínimo e vários na palma da mão. 
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36) O termo “lúpus” vem do latim e significa “lobo”, 
pois se acreditava que as lesões cutâneas, depois de 
cicatrizadas eram mordidas de lobo, e foi usado no 
século XVIII para descrever diferentes afecções 
cutâneas. É incorreto dizer que LES é: 

 
a) O LES desenvolve anticorpos que reagem sobre suas 
células normais, podendo consequentemente afetar pele, 
as articulações, rins e outros órgãos. 
b) Nas manifestações clínicas, pode apresentar 
exantema, distúrbios de SNC e o fenômeno de Raynaud. 
c) É Uma doença autoimune, multissistêmica e que afeta 
mais as mulheres jovens. 
d) Lúpus Crônico pode provocar deformidades nas mãos 
que lembram artrite reumatóide. 
e) A alopecia é uma mancha discoide na pele, em especial 
nos antebraços e pernas. 
 
37) Os idosos representam, atualmente, uma parcela 
importante da população brasileira e mundial com 
tendência a crescimento. Conhecer as alterações 
anatômicas e fisiológicas que ocorrem nos idosos torna-
se algo muito importante para a maioria dos 
profissionais da área de saúde. Sobre a função pulmonar 
no idoso é INCORRETO dizer: 
 
a) A hiperinsuflação pulmonar é um processo fisiológico. 
b) Os mecanismos de proteção das vias aéreas, tosse e 
atividade muco ciliar estão comprometidos. 
c) As hemicúpulas diafragmáticas apresentam-se 
retificadas. 
d)A complacência tóraco pulmonar está aumentada. 
e) Todas estão incorretas. 
 
38) O enfisema pulmonar é uma doença progressiva das 
vias aéreas respiratórias. Na maioria das pessoas, o 
enfisema será diagnosticado pela Radiografia do tórax 
ou pelo teste de função pulmonar.  Quais alterações 
pulmonares poderão encontrar no paciente 
enfisematoso: 
 

 
 
 
 

39) Entre as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da Saúde), artigo 198 da 
Constituição Federal de 1988, inclui-se: 
 
a) Prioridade para o atendimento hospitalar; 
b) Centralização das ações de saúde no governo federal; 
c) Participação da comunidade; 
d) Financiamento privado da saúde; 
e) Regulação do setor de saúde suplementar. 
 
40) Segundo os preceitos do SUS e conforme a 
Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a 
qualquer cidadão brasileiro o direito de ser atendido, 
desde a prevenção das doenças até as ações de saúde 
de maior complexidade, é o da: 
 
a) Integralidade. 
b) Equidade.  
c) Humanização.  
d) Resolutividade.  
e) Intersetorialidade.  
 




