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LINGUA PORTUGUESA 

 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 A 03. 

 

FEIJÕES OU PROBLEMAS? 

 

Reza a lenda que um monge, próximo de se aposentar, precisava encontrar um sucessor. Entre 

seus discípulos, dois já haviam dado mostras de que eram os mais aptos, mas apenas um o poderia. Para 

sanar as dúvidas, o mestre lançou um desafio, para por a sabedoria dos dois à prova: ambos receberiam 

alguns grãos de feijão, que deveriam colocar dentro dos sapatos, para então empreender a subida de 

uma grande montanha. 

Dia e hora marcado, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos começou a 

mancar. No meio da subida, parou e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam, causando 

imensa dor. Ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. 

Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha, para ouvir do monge o óbvio anúncio. Após 

o festejo, o derrotado aproxima-se do vencedor e pergunta como é que ele havia conseguido subir e 

descer com os feijões nos sapatos. 

- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei. 

Carregando feijões, ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. Problemas são 

inevitáveis. Já a duração do sofrimento, é você quem determina. 

 

Disponível em: . Acesso em: 13 mar. 2011. 

 

QUESTÃO 01: Nesse texto, o discípulo que venceu a prova 

 

(A) colocou o feijão em um sapato. 

(B) cozinhou o feijão. 

(C) desceu a montanha correndo. 

(D) sumiu da vista do oponente. 
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QUESTÃO 02: No trecho “- Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei”, os pronomes oblíquos 

destacados referem-se 

 

(A) aos sapatos. 

(B) aos problemas. 

(C) aos discípulos. 

(D) aos feijões. 

 

QUESTÃO 03: No texto, qual é o conflito gerador desse enredo? 

 

(A) A necessidade do monge em encontrar um sucessor. 

(B) A solução encontrada pelo discípulo vencedor. 

(C) A subida dos discípulos a uma grande montanha. 

(D) O desafio proposto pelo mestre aos seus discípulos. 

 

QUESTÃO 04: Leia o texto a seguir. 

 

As canções têm a particularidade de fazer, na conjunção letra e música, um retrato do cotidiano, 

expondo jeitos de ser, maneiras de falar, personagens, tipos característicos de determinados momentos, 

lugares, classes, comunidades. 

Seja qual for o estilo, a canção motiva uma escuta que possibilita um contato quase que de 

primeiro grau com vozes que tocam o ouvinte e estabelecem com ele um diálogo que tematiza, de 

maneira explícita ou não, valores sociais, culturais, morais. 

Nesse sentido, a mulher, tanto quanto na poesia e nas artes em geral, tem povoado as canções, 

aparecendo como “divina e graciosa/estrela majestosa”, “mulher de verdade”, “mulher indigesta”, 

“mulher de trinta”, “dessas mulheres que só dizem sim”, “Marina morena” etc. Se a lista nunca se acaba, 

as mulheres encarnadas pelas canções dizem muito sobre os costumes e os valores de uma época, 

revelando concepções de feminino. Maria do Socorro, recente composição de Edu Krieger, cantada por 

Maria Rita, e a “mina” de Pelados em Santos, composição de Dinho, do saudoso grupo Mamonas 

Assassinas, dimensionam a maneira como dois tipos urbanos entram para a galeria das mulheres 

brasileiras retratadas pela música popular. Essas canções mostram, cada uma a seu modo, o lugar 
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assumido pelo observador para estabelecer um enquadramento, delineando, sobretudo pelas escolhas 

linguísticas, as vozes que as materializam. 

 

BRAIT, Beth. Disponível em: . Acesso em: 14 jan. 2011. Fragmento. 

 

No terceiro parágrafo desse texto, a palavra “mina” é representativa da linguagem 

 

(A) coloquial. 

(B) jornalística. 

(C) literária. 

(D) padrão. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 05 E 06: 

 

ÁREA INTERNA 

 

Morava no terceiro andar [...]; não havia vizinho, do quarto andar para cima, que não jogasse lixo 

na sua área. Sua mulher era uma dessas conformadas que só existem duas no mundo, sendo que a outra 

ninguém viu: 

- Deixa isso pra lá, Antônio, pior seria se a gente morasse no térreo. 

Antônio não se controlava, ficava uma fera quando via cair cascas de banana, de laranja, restos 

de comida. Em época de melancia ficava quase louco, tinha vontade de se mudar. A mulher procurava 

contornar: 

- Tenha calma, Antônio, daqui a pouco as melancias acabam e você esquece tudo. 

Mas ele não esquecia: 

- Acabam as melancias, vêm as jacas, vêm os abacates. Já pensou, Marieta? Caroço de abacate é 

fogo! 

Um dia chegou na área, tinha até lata de sardinha. Procurou pra ver se tinha alguma sardinha, 

mas a lata tinha sido raspada. Se queimou. Falou com o síndico, ele disse que era impossível fiscalizar 

todos os quarenta e oito apartamentos pra ver quem é que atirava as coisas. Pensou em fechar a área 

com vidro, pediram uma nota firme e se não decidisse dentro de sete dias, ia ter um acréscimo de trinta 
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por cento. Foi à polícia dar queixa dos vizinhos, o delegado achou muita graça, disse que não podia dar 

educação aos vizinhos e, se pudesse daria aos seus, pois ele morava no térreo e era muito pior. [...] 

 

ELIACHAR, Leon. O homem ao zero. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980. Fragmento. 

 

QUESTÃO 05: O fato que motivou essa narrativa foi 

 

(A) o descontrole do marido. 

(B) a paciência da mulher. 

(C) o lixo jogado na área. 

(D) a queixa feita contra os vizinhos. 

 

QUESTÃO 06: Assinale o trecho, retirado do texto, que indica ser um exemplo de linguagem escrita 

padrão: 

 

(A) “[...] pior seria se a gente morasse no térreo.” 

(B) “[...] ficava uma fera quando via cair cascas de bananas [...]” 

(C) “Procurou pra ver se tinha alguma sardinha.” 

(D) “Foi à polícia dar queixa dos vizinhos [...]” 

 

QUESTÃO 07: Leia o texto a seguir. 

 

POR QUE TODO MUNDO USAVA PERUCA NA EUROPA DOS SÉCULOS XVII E XVIII? 

 

Não era todo mundo, apenas os aristocratas. A moda começou com Luís XIV (1638-1715), rei da 

França. Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo mesmo motivo que muita gente usa o 

acessório ainda hoje: esconder a calvície. O resto da nobreza gostou da ideia e o costume pegou. A 

peruca passou a indicar, então, as diferenças sociais entre as classes, tornando-se sinal de status e 

prestígio. Também era comum espalhar talco ou farinha de trigo sobre as cabeleiras falsas para imitar o 

cabelo branco dos idosos. Mas, por mais elegante que parecesse ao pessoal da época, a moda das 

perucas também era nojenta. “Proliferava todo tipo de bicho, de baratas a camundongos, nesses cabelos 
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postiços”, afirma o estilista João Braga, professor de História da Moda das Faculdades SENAC, em São 

Paulo. 

Em 1789, com a Revolução Francesa, veio a guilhotina, que extirpou a maioria das cabeças com 

perucas. Símbolo de uma nobreza que se desejava exterminar, elas logo caíram em desuso. Sua origem, 

porém era muito mais velha do que a monarquia francesa. No Egito antigo, homens e mulheres de todas 

as classes sociais já exibiam adornos de fibra de papiro – na verdade, disfarce para as cabeças raspadas 

por causa de uma epidemia de piolhos. Hoje, as perucas de cachos brancos, típicas da nobreza europeia, 

sobrevivem apenas nos tribunais ingleses, onde compõem a indumentária oficial dos juízes. 

Disponível em: http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal. Acesso em: 27 

mar. 2010. Adaptado 

 

No trecho, segundo parágrafo, “[...] elas logo caíram em desuso”, o pronome em destaque retoma 

 

(A) diferenças. 

(B) cabeleiras. 

(C) perucas. 

(D) classes sociais. 

 

QUESTÃO 08: Leia o texto a seguir. 

 

DIABETES SEM FREIO 

 

A respeitada revista médica inglesa “The Lancet” chamou a atenção, em editorial, para o crescimento da 

epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que atuais 246 milhões de adultos portadores da 

doença se transformem em 380 milhões em 2025. O problema é responsável por 6% do total de mortes 

no mundo, sendo 50% devido a problemas cardíacos – doença associada à diabetes. 

Galileu, n. 204, jul. 2008, p. 14. 

 

Qual é a informação principal desse texto? 

 

(A) A diabetes associada a problemas cardíacos. 

http://mumdoestranho.abril.com.br/historia/pergunta_285920.shtmal
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(B) O crescimento da epidemia de diabetes no mundo. 

(C) A estimativa de adultos portadores de diabetes. 

(D) O percentual de mortes no mundo. 

 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 09: Em um projeto para a construção de um cinema, os arquitetos estão avaliando a relação 

entre a quantidade de fileiras e a quantidade de cadeiras em cada fileira. O projeto inicial prevê uma sala 

para 304 pessoas. No caso de utilizarem 19 fileiras, o número de cadeiras por fileira será 

a) 14. 

b) 15. 

c) 16. 

d) 13. 

 

QUESTÃO 10: Se lançarmos um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 4? 

a) 2/3 

b) 1/4 

c) 1/3 

d) 3/2 

 

QUESTÃO 11: Se em uma turma é formada por 8 alunos do sexo feminino e 7 do sexo masculino e a 

professora escolher aleatoriamente um estudante para ir ao quadro resolver um exercício, qual a 

probabilidade de ser selecionada uma aluna? 

a) 8/15 

b) 7/15 

c) 11/15 

d) 13/15 
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QUESTÃO 12: Na pandemia de covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido.  

Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184 

máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários no 

mínimo devem ser contratados a mais? 

A) 21 

B) 22 

C) 14 

D) 15 

 

QUESTÃO 13: Em uma empresa de revisão de redação, 12 corretores igualmente eficientes corrigem 

1560 redações em 5 horas. Se mais 5 corretores, com a mesma eficiência, se juntarem à equipe inicial, 

qual será a quantidade de redações corrigidas nesse mesmo tempo? 

A) 650 

B) 2210 

C) 2300 

D) 2450 

 

QUESTÃO 14: Alessandro saiu de casa e foi ao mercado a pedido de sua mãe para comprar algumas 

coisas. A mãe de Alessandro lhe deu uma nota de R$ 200,00 e uma lista com os seguintes itens: 3 kg de 

arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de tomates e 3 kg de batatas. Por fim, pediu para que guardasse o troco e o 

devolve-se, pois ainda tinha outras despesas. 

Veja os preços dos produtos: 

1 kg de arroz, R$ 14,40 

1 kg de feijão, R$ 7,30 

1 kg de tomates, R$ 3,50 

1 kg de batatas, R$ 4,75 

Marque a opção que representa a quantia do troco que Alessandro devolveu para sua mãe. 
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A) R$ 118,35 

B) R$ 120,95 

C) R$ 90,25 

D) R$ 85,75 

 

 

QUESTÃO 15: Uma confecção que produz biquínis, teve uma produção de 12 567 peças no mês de 

janeiro. No mês de fevereiro, como a procura foi ainda maior, foram produzidas 2 342 peças a mais que 

em janeiro. Quantas peças foram produzidas ao final dos dois meses? 

A- 14 909 

B-16 753 

C- 9 754 

D-27 476 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16: O Torcicolo Congênito, quando não identificado precocemente e não tratado pode gerar: 

 

A) Má formação do arco neural. 

B) Encurtamento de fêmur. 

C) Assimetria de face e escoliose. 

D) Displasia do quadril. 

 

 

QUESTÃO 17: De acordo com a Resolução nº 424/2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia 

da Fisioterapia, sobre o sigilo profissional na relação entre o fisioterapeuta, na qualidade de profissional 

de saúde e seu paciente, assinale a afirmativa correta. 

 

A) É facultado ao fisioterapeuta o direito de exibir pacientes em divulgação de assuntos 

fisioterapêuticos em redes sociais, independente da autorização prévia dos mesmos. 
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B) Informações sigilosas em hipótese alguma podem ser reveladas pelo fisioterapeuta, no 

intuito de se preservar a adequada relação entre profissional e paciente. 

C) É vetada ao fisioterapeuta a guarda de sigilo das informações obtidas por meio de seus 

pacientes. 

D) É proibido ao fisioterapeuta revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão do exercício de sua profissão. 

QUESTÃO 18: “Os exercícios terapêuticos são escolhidos de acordo com o quadro clínico do paciente 

(agudo, subagudo, crônico) e evolução clínica ao longo das sessões de fisioterapia. A escolha adequada 

do tipo de exercício (passivo, ativo e resistidos) contribui para a melhora do quadro clínico do paciente, 

em diversos quadros de lesões musculoesqueléticas. No caso da dor lombar, por exemplo, o exercício é 

indicado em todos os quadros clínicos, tendo o paciente que ser monitorado quanto ao seu medo de 

realizar o movimento, estimulando-o a avançar de exercícios mais leves, sem carga, a exercícios mais 

intensos e com carga. Considerando o quadro clínico de dor lombar aguda e crônica, assinale a 

alternativa que melhor orienta a realização de exercícios em que condição. 

A) Na fase aguda, o paciente deve fazer repouso. Já na fase crônica, deve revezar entre repouso e 

diversos tipos de exercícios. Podendo realizar modalidade diversas, como pilates, cinesioterapia e RPG. 

B) Na fase aguda, o paciente deve fazer repouso e evitar qualquer tipo de exercício. No quadro crônico, a 

terapia por exercício é recomendada e deve ser mantida apenas com alongamentos. 

C) Na fase aguda o paciente deve realizar exercícios regulares (manter-se ativo), não sendo necessário 

realizar terapia por exercícios. Muito embora a terapia por exercício possa ser recomendada na fase 

crônica. 

D) Na fase aguda, o paciente deve revezar entre repouso e exercícios de fortalecimento abdominal. Na 

fase crônica, a fisioterapia convencional não é recomendada. 

QUESTÃO 19: Paciente do sexo feminino, 2 anos, portador de síndrome de Down, está sob atendimento 

fisioterápico devido a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Sabendo-se dos prejuízos 
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neuromotores causados pela síndrome, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma conduta 

fisioterapêutica imprescindível para esse paciente. 

 

A) Fortalecimento de tronco. 

B) Estimulação da marcha. 

C) Alongamento prolongado. 

D) Treino de coordenação motora fina. 

 

QUESTÃO 20: As articulações corpóreas são importantes para produzir movimentos, fazer a manutenção 

do equilíbrio e manter a postura corporal. Assinale a alternativa correta que apresenta corretamente 

subtipos de articulações fibrosas. 

 

A) Suturas e sindesmoses. 

B) Suturas e sínfise. 

C) Em sela e gínglimo. 

D) Trocoide e condilar. 

 

QUESTÃO 21: Referente ao código de ética e deontologia de fisioterapia, assinale a alternativa correta. 

 

A) É proibido divulgar, para autopromoção profissional, imagem ou carta de agradecimento de 

paciente referente ao serviço prestado. 

B) Deve-se cobrar comissão de colega fisioterapeuta, quando for encaminhado paciente para 

ele. 

C) Não é obrigatório colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de 

epidemia ou crise social. 

D) Não é responsabilidade fundamental cabível ao fisioterapeuta cumprir o referencial nacional 

de procedimentos fisioterapêuticos normatizados pelo COFFITO. Os valores são sugestões a 

serem cobradas, cabendo ao fisioterapeuta decidir valores de atendimentos e sessões de 

fisioterapia. 
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QUESTÃO 22: No mecanismo de contração muscular, o Ca++ é liberado do retículo sarcoplasmático pela 

despolarização dos túbulos T. Após a liberação, o Ca++ se liga a qual proteína para permitir a exposição 

dos sítios de ligação para actina e miosina? 

 

A) Trombina. 

B) Troponina. 

C) Tromboplastina. 

D) Protrombina. 

 

QUESTÃO 23: Segundo o Código de Ética Profissional de Fisioterapia, assinale a seguir a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) O fisioterapeuta avalia a sua competência e aceita atribuição ou assume encargo mesmo 

incapaz de desempenho seguro para o cliente. 

B) É responsabilidade do profissional zelar pela provisão e manutenção adequada de 

assistência ao cliente. 

C) O fisioterapeuta é responsável por erros cometidos em sua atuação profissional. 

D) Prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua 

saúde faz parte das responsabilidades do fisioterapeuta. 

 

QUESTÃO 24: A massagem é um método de tratamento de determinadas disfunções através de 

procedimentos mecânico-manuais. Sobre as manobras utilizadas e seus efeitos sobre a superfície 

corpórea, marque a alternativa CORRETA. 

 

A) O deslizamento profundo, também conhecido como Effleurage, fornece ao terapeuta 

informações iniciais sobre a pele e os grupos musculares superficiais. 

B) O deslizamento superficial é uma manobra realizada lentamente sobre grandes áreas, a fim 

de impelir o conteúdo das veias e vasos linfáticos na direção do fluxo natural. 

C) A fricção, também conhecida como Petrissage, permite ao terapeuta identificar a rigidez ou 

hipotrofia local ou generalizada nos músculos, mediante o isolamento e a mobilização de 

estruturas específicas. 
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D) A fricção fornece ao terapeuta informações mais específicas e melhor localizadas acerca de 

certas estruturas do tecido conjuntivo, podendo se avaliar a complacência e a aderência 

 

QUESTÃO 25: Teste/sinal utilizado na avaliação ortopédica do paciente, com o intuito de avaliar possível 

lesão do músculo subescapular. Realizado com o paciente sentado, ombro estendido, braço acometido 

flexionado e posicionado atrás das costas, com a região dorsal da mão tocando a coluna torácica, 

solicita-se ao paciente abrir a distância entre o dorso da mão e as costas. O teste/sinal é positivado se o 

paciente for incapaz de realizar o comando de afastar o membro superior do corpo. O enunciado refere-

se ao: 

 

A) teste de Neer. 

B) teste de caída do braço 

C) teste de Howkins-Kennedy 

D) teste de Gerber. 

 

QUESTÃO 26: Sobre a avaliação e tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) A Reabilitação Pulmonar é um programa de atenção multidisciplinar, caracterizado pela prática 

de exercícios físicos e destinado exclusivamente a pacientes com DPOC. 

B) A limitação crônica do fluxo aéreo, característica da DPOC, é causada por uma mistura de 

pequenas doenças das vias aéreas (bronquiolite obstrutiva, por exemplo) e por destruição 

parenquimatosa (enfisema), cujas contribuições relativas variam de pessoa para pessoa. 

C) Além do tabagismo, um dos fatores de risco para o desenvolvimento da DPOC é a severa 

deficiência genética da enzima alfa 1,6 glicosidase. 

D) O exame de espirometria é necessário para fechar o diagnóstico. O resultado de FEV1/FVC < 

0,70, sem o uso de broncodilatador, confirma a presença de uma limitação persistente do fluxo 

aéreo. 
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QUESTÃO 27: A osteoartrose (OA) é uma doença articular crônico-degenerativa que se evidencia pelo 

desgaste da cartilagem articular. Julgue os itens abaixo sobre as alterações esta alteração patológica, 

colocando V para verdadeiro e F para falso: 

I - ( ) Clinicamente, a osteoartrose caracteriza-se por dor, rigidez matinal, crepitação óssea, atrofia 

muscular e quanto aos aspectos radiológicos é observado estreitamento do espaço intra-articular, 

formações de osteófitos, esclerose do osso subcondral e formações císticas.  

II - ( ) Na osteoartrose há significativa correlação clínica da dor com os achados radiológicos, sendo que 

mais de 80% dos pacientes que apresentam alterações radiológicas apresenta importante sintomatologia 

dolorosa.  

III - ( ) A dor periarticular pode estar relacionada à instabilidade, principalmente nas articulações de 

carga, por excessivo estiramento das estruturas ligamentares e tendinosas, principalmente nas suas 

inserções ósseas.  

IV - ( ) A osteoartrose é uma patologia incapacitante associada tanto à redução progressiva da função 

muscular quanto à diminuição da capacidade funcional dos indivíduos. 

Assinale a alternativa que corrobora com as alternativas acima: 

A) V - V - F – V 

B) V – F – V – V 

C) V – V – V – V  

D) F –F –F – V  

 

QUESTÃO 28: Sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), é 

correto afirmar. 

 

A) Pauta-se teoricamente no modelo biomédico. 

B) Fatores do contexto é um termo genérico utilizado para denominar doença, distúrbio, lesão ou 

trauma, mas inclui também outras circunstâncias como: estresse, envelhecimento e gravidez. 

C) As funções do corpo são partes anatômicas incluindo órgãos, membros e seus componentes. 

D) Tem como objetivo promover uma linguagem internacional comum entre os diferentes 

profissionais da saúde. 
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QUESTÃO 29: A avaliação do ombro consiste, além de outras estratégias de avaliação, de testes 

específicos relacionados a determinadas patologias. Tais testes, quando aplicados de forma adequada, 

ajudam na determinação do diagnóstico. Alguns deles são: 

I- Teste de Hawkins-Kennedy: avalia o tendão do músculo supraespinhoso, com possível ruptura ou 

associada a síndrome do impacto. 

II- Teste de Jobe: é utilizado para identificar a instabilidade posterior do ombro. 

III- Teste de Neer: é utilizado para testar o músculo supraespinhoso.  

IV- Teste de Whipple: neste teste avalia-se o tendão do bíceps braquial.  

Sobre os testes, é CORRETO o que se afirma apenas em: 

A) I e IV. 

B) II, III e IV. 

C) III e IV. 

D) I e III. 

 

QUESTÃO 30: Analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I - A Escala de Borg classifica de forma subjetiva o esforço a partir da sua própria percepção. 

II - O Teste da Caminhada de Seis Minutos (TC6M) é usado para avaliar a resposta de um indivíduo ao 

exercício e propicia uma análise global dos sistemas respiratório, cardíaco e metabólico. 

 

A) Nenhuma afirmativa está CORRETA. 

B) SOMENTE a afirmativa 1 está CORRETA. 

C) SOMENTE a afirmativa 2 está CORRETA. 

D) As duas afirmativas estão CORRETAS. 

 


