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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
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 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
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LÍNGUA PORTUGUESA

muitas dificuldades, e que quanto mais o tempo passa
fortalece, e não terá fim.
b) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra sua dificuldade
em estabelecer relações amorosas. Já o texto II, Carlos
Drummond de Andrade demonstra que o amor antigo, já
está desgastado pelo fato de ter sofrido muitas
dificuldades, e que quanto mais o tempo passa, mas
depressa chegará ao fim desse amor.
c) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra interesse em
estabelecer relações amorosas, mas aponta dificuldades
em declarar-se a pessoa amada. Já o texto II, Carlos
Drummond de Andrade demonstra que o amor antigo já
passou por muitas dificuldades, mas que não tem mais
força para continuar o relacionamento.
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto 01 e 02 e responda as questões 1 e 2.
Texto 01
"Presságio"
O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p'ra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.
Fala: parece que mente...
Cala: parece esquecer...

2) Assinale a alternativa que substitua corretamente
os vocábulos sublinhados sem alteração do sentido.
"Se em toda a parte o tempo desmorona
aquilo que foi grande e deslumbrante,
o antigo amor, porém, nunca fenece."
a) Edifica, discreto, vive.
b) Desaba, esplendido, falece.
c) Passa, indiferente, perece.
d) Nenhuma das alternativas.

Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
P'ra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!

3) Assinale a alternativa CORRETA para a
classificação das palavras quanto ao número de
sílabas:
monossílabas,
dissílabas,
trissílabas,
polissílabas.
a) Fé, bolsa, time, mochila.
b) Sol, maldade, príncipe, tagarela.
c) Sul, mala, ônibus, terremoto.
d) Nenhuma das alternativas.

Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar...
Fernando Pessoa

Texto 02
4) Assinale a alternativa CORRETA para os termos
integrantes da oração.
I- Marilia vendia roupas
II-Juliana gosta de livros.
III-Gosto de flores.
IV- Paulo mora perto de um grande supermercado.
a) I-Objeto direto, II-objeto indireto, III-objeto indireto, IVcomplemento nominal.
b) I-Objeto indireto, II-objeto indireto, III-objeto direto, IVadjunto adnominal.
c) I-Objeto indireto, II-objeto direto, III-objeto direto, IVadjunto adverbial.
d) Nenhuma das alternativas.

"O Amor Antigo"
O amor antigo vive de si mesmo,
não de cultivo alheio ou de presença.
Nada exige nem pede. Nada espera,
mas do destino vão nega a sentença.
O amor antigo tem raízes fundas,
feitas de sofrimento e de beleza.
Por aquelas mergulha no infinito,
e por estas suplanta a natureza.
Se em toda a parte o tempo desmorona
aquilo que foi grande e deslumbrante,
o antigo amor, porém, nunca fenece
e a cada dia surge mais amante.

5) Assinale a alternativa CORRETA, que contenha a
seguinte sequência de encontros vocálicos: ditongo,
tritongo, hiato e dígrafos.
a) Caixa, enxague, peixe, nasça.
b) Quadrado, espiões, ideia, arroz.
c) Noite, carro, averiguei, ninho.
d) Nenhuma das alternativas.

Mais ardente, mas pobre de esperança.
Mais triste? Não. Ele venceu a dor,
e resplandece no seu canto obscuro,
tanto mais velho quanto mais amor

6) A partir da formação das palavras, assinale a
sequência CORRETA para: derivação prefixal,
derivação
sufixal,
derivação
parassintética,
composição por aglutinação e composição por
justaposição.
a) Desfazer, terraço, amanhecer, embora, passatempo.
b) Inútil, fidalgo, ajudar, amaldiçoar, couve-flor.
c) Infiel, aguardente, felizmente, emagrecer, vaivém.
d) Nenhuma das alternativas.

Carlos Drumonnd de Andrade in Amar se aprende Amando

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa
CORRETA.
a) No texto I, Fernando Pessoa, demonstra sua dificuldade
em estabelecer relações amorosas, em declarar-se a
pessoa amada, expor seus sentimentos para um
relacionamento. Já o texto II, Carlos Drummond de
Andrade demonstra que o amor antigo já passou por
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7) Assinale a alternativa CORRETA, para a acentuação
gráfica, em que todas palavras sejam paroxítonas.
a) Androide, útil, empório, júri.
b) Magoo, armazém, serie, jiló.
c) Baú, moinho, café, abacaxi.
d) Nenhuma das alternativas.

Quantos anos Sudan tinha ?
a) 45 anos.
b) 15 anos.
c) 21 anos.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa CORRETA referente a análise
sintática: tipos de sujeito, e períodos simples e
composto.
I- Eu visitei meu avô semana passada.
II- Saímos ontem e voltamos hoje.
III-Os meninos estão brincando.
a) I- Período simples, II- Período composto, III-sujeito
simples.
b) I- Período composto, II-período simples, III-sujeito
simples.
c) I- Sujeito simples, II-período composto, III-sujeito oculto.
d) Nenhuma das alternativas.

13) O continente americano é o segundo maior
continente do mundo, com uma área total de 42
milhões de km², é geralmente dividida em três partes:
América do Norte, América do Sul e América Central.
Outra forma divisão separa o continente entre América
Anglo-Saxônica e América Latina. A população total
desse continente está estimada em aproximadamente
1 bilhão de habitantes.
Quantos países compõe o continente americano?
a) 35 países .
b) 20 países.
c) 15 países.
d) Nenhuma das alternativas.

9) Assinale a alternativa CORRETA para a
classificação da seguinte oração:
"Sem limparem a casa, não iremos ao
shopping".
a) Oração subordinada adverbial final reduzida.
b) Oração subordinada adverbial condicional reduzida.
c) Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
É ________, na Turquia. A cidade, que tem cerca de 12
milhões de habitantes na região metropolitana, é
dividida em duas pelo estreito de Bósforo, que
também é um dos marcos divisores dos continentes
europeu e asiático. Isso faz com que a parte oeste da
cidade fique na Europa e a parte leste, na Ásia.
a) Ancara
b) Istambul
c) Cônia
d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa CORRETA para modos e
tempos verbais.
" Espero que você tenha estudado o bastante, para
sua aprovação".
a) Refere-se ao modo subjuntivo, e o tempo verbal futuro
do presente composto.
b) Refere-se ao modo imperativo, e o tempo verbal
Pretérito mais-que-perfeito composto.
c) Refere-se ao modo subjuntivo, e o tempo verbal
pretérito perfeito composto.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França
entre os anos de 1756 e 1763. Foi uma guerra pela
posse de territórios na América do Norte e a Inglaterra
saiu vencedora. Mesmo assim, a metrópole resolveu
cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que
habitavam, principalmente, as colônias do norte. Com
o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os
colonos fizeram protestos e manifestações contra a
Inglaterra.
Como foi chamado essa guerra?
a) Guerra Luso – Espanhola.
b) Guerra da Barba.
c) Guerra dos Sete anos.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
11) Ataque em Toronto
Em 23 de abril de 2018, um homem jogou uma van
contra uma multidão em Toronto, , matando dez
pessoas e ferindo outras 16, em sua maioria mulheres.
O motorista era seguidor do movimento Incel (celibato
involuntário, na sigla em inglês) e supostamente
visava atingir mulheres, a quem culpava por sua
frustração.
Essa notícia ocorreu no ?

16) Leia o trecho abaixo e responda :
A Independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro
de 1822. A partir desta data, o Brasil deixou de ser
uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por
D. Pedro I às margens do riacho do Ipiranga em
____________.
a) São Paulo
b) Minas Gerais
c) Goiás
d) Nenhuma das alternativas.

(Disponível em : https://internacional.estadao.com.br/)

a) Sudão.
b) Canadá.
c) Paquistão.
d) Nenhuma das alternativas.
12) Em 19 de março de 2018, Sudan, o último
rinoceronte-branco-do-norte macho do planeta,
morreu na reserva de Ol Pejeta, no Quênia. Restaram
vivas as fêmeas Najin e Fatu, da mesma espécie, mas
incapazes de procriar. Os rinocerontes-brancos-donorte estão entre as espécies criticamente ameaçadas,
segundo a União Internacional pela Conservação da
Natureza.

17) Ao todo, o Brasil tem 12 regiões hidrográficas,
dentre as quais a bacia amazônica, a maior de todas.
são região hidrográfica no Brasil EXCETO:
a) Região Hidrográfica do Paraná.
b) Região Hidrográfica do São Francisco.
c) Região Hidrográfica do Paraguai.
d) Nenhuma das alternativas.

(Disponível em: https://g1.globo.com/.../)
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18) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio
divulgou oficialmente em 20 de julho de 2018os preços
do ingressos do grande evento, que terá a sua festa de
abertura no dia _________ de 2020 e será encerrado
em ________.

I- A cirurgia de amputação tem por objetivo retirar o
membro acometido e criar novas perspectivas para a
melhora da função da região amputada.
II- O cirurgião deve ter em mente que, ao amputar um
segmento corporal do paciente, estará criando um
novo órgão de contato com o meio exterior, o coto de
amputação, e deverá planejar a estratégia cirúrgica
antevendo um determinado processo de reabilitação.
III- A reabilitação deverá contar com uma equipe
multiprofissional que pode ser composta, por
exemplo, por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais e psicólogos.
IV- O projeto terapêutico do paciente não deve ser
pactuado dentro da
equipe
multiprofissional,
objetivando garantir uma atenção integral e evitando a
existência de condutas conflituosas.
Assinale a alternativa CORRETA, sobre amputação:
a) I, II e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

( Disponível em: https://globoesporte.globo.com/.)

a) 15 de junho / 25 de julho
b) 24 de julho / 9 de agosto
c) 20 de agosto / 5 de setembro
d) Nenhuma das alternativas.
19) Leia o trecho abaixo e responda:
Terremoto de Lombok
Uma série de terremotos sacudiu a ilha de Lombok,
entre 29 de julho e 19 de agosto. O tremor mais
poderoso, de magnitude 7, ocorreu em 5 de agosto,
matando 164 pessoas. No total, os terremotos de
Lombok no verão de 2018 deixaram 181 mortos.
( Disponível em : https://g1.globo.com/.../)

A ilha de Lombok fica localizado na ?
a) Indonésia.
b) Índia.
c) França.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Complete a lacuna:
O plexo braquial (PB) é um conjunto de 5 raízes
nervosas________________ que se originam na região
cervical e formam um emaranhado nervoso que segue
próximo à região da clavícula. A união destas raízes
origina
troncos
e
fascículos
nervosos
que
posteriormente darão origem aos principais nervos
responsáveis pela inervação sensitiva e motora dos
membros superiores.
a) conhecidas como C5, C6, C7, C8 e T1
b) conhecidas como C5, C6, C7, C8 e T2
c) conhecidas como C4, C5, C6, C7 e T1
d) Nenhuma das alternativas.

20) Santa Catarina é o menor estado da região sul do
Brasil, com apenas 95,4 mil km². A capital do estado é
Florianópolis, cidade que está localizada na Ilha de
Santa Catarina, que tem aproximadamente 523 km². O
ponto de menor distancia entre a Ilha e o continente
tem a largura de 500 metros. Ligando a Ilha ao
continente existem as pontes:
a) a Ponte Hercílio Luz e a Pedro Ivo Campos.
b) a Ponte Hercílio Luz, a Pedro Ivo Campos e a Colombo
Sales.
c) a Pedro Ivo Campos e a Colombo Sales.

24) A lesão medular é qualquer afecção da medula,
que pode levar a danos neurológicos, reversíveis ou
não, como perda ou diminuição da função motora,
alterações da sensibilidade e complicações da função
das vísceras. As principais causas de lesão medular
são:
Analise as afirmativas e relacione as colunas :
1- Traumáticas
2- não traumáticas:
( ) Mergulho em águas rasas;
( ) Processos degenerativos e/ou compressivos;
( ) Quedas;
( ) Processos infecciosos;
Assinale a alternativa CORRETA:
a) 1, 2, 1, 2.
b) 2, 1, 2, 1.
c) 1, 1, 2, 2.
d) Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21) A artrose, também chamada de osteoartrite, é uma
doença que ataca as articulações promovendo,
principalmente, o desgaste da cartilagem que recobre
as extremidades dos ossos, mas que também danifica
outros componentes articulares como os ligamentos,
a membrana sinovial e o líquido sinovial.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A cartilagem articular tem por função promover o
deslizamento, sem atrito, entre duas extremidade ósseas
durante o movimento de uma articulação.
b) Apesar de poder danificar qualquer junta do corpo, a
artrose afeta mais comumente as articulações das mãos,
da coluna, joelhos e quadris.
c) A artrose piora progressivamente com o tempo, e existe
cura.
d) Nenhuma das alternativas.

25) De acordo com a LEI N. 6.316 – DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1975. Cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais
de
Fisioterapia
e
Terapia Ocupacional e dá outras providências. Art. 7º
Aos Conselhos Regionais, compete:
I- fiscalizar o exercício profissional na àrea de sua
jurisdição, representando, inclusive, às autoridades
competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução
ou repressão não seja de sua alçada;
II- 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação
de anuidades, taxas, emolumentos e multas;

22) Amputação é o termo utilizado para definir a
retirada total ou parcial de um membro, sendo este um
método de tratamento para diversas doenças. É
importante salientar que a amputação deve ser sempre
encarada dentro de um contexto geral de tratamento e
não como a sua única parte, cujo intuito é prover uma
melhora da qualidade de vida do paciente.
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III- Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional serão organizados nos moldes do
Conselho Federal.
Assinale a alternativa que CORRESPONDE ao art. 7°.
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Nenhuma das alternativas.

alcance de estranhos à equipe de saúde da instituição,
salvo quando outra conduta seja expressamente
recomendada pela direção da instituição e que tenha
amparo legal.
Assinale a alternativa correta sobre o art.9°
a) I e III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) Nenhuma das alternativas.

26) De acordo com a LEI N. 6.316 – DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1975. Cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais
de
Fisioterapia
e
Terapia Ocupacional e dá outras providências.
Assinale a alternativa CORRETA, sobre o Art.14
a) O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da
profissão em área de jurisdição de dois ou mais Conselhos
Regionais submeterá o profissional de que trata esta Lei
às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho
Federal.
b) O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o
devedor à multa prevista no ReguIamento.
c) Os membros dos Conselhos farão jus a uma
gratificação, por sessão a que comparecerem, na forma
estabelecida em legislação própria.
d) Nenhuma das alternativas.

29) As valvulopatias são doenças que atingem as
válvulas cardíacas, fazendo com que não funcionem
corretamente. As 4 válvulas dao coração são: a
válvula tricúspide, mitral, pulmonar e aórtica, que se
abrem e fecham sempre que o coração bate,
permitindo a circulação do sangue. Assinale a
alternativa INCORRETA, sobre as válvulas do coração:
a) Valvulopatia tricúspide: ocorre na válvula tricúspide
localizada entre o ventrículo e a aurícula direita que
permite a passagem de sangue entre estes dois locais do
coração. As valvulopatias tricúspides normalmente surgem
devido a infecções como febre reumática ou endocardite e
a hipertensão arterial pulmonar.
b) Valvulopatia mitral: é a mais comum e surge devido a
lesões na válvula mitral, que se localiza entre o ventrículo
e a aurícula esquerda do coração. Os sintomas mais
comuns desta doença podem ser sensação de falta de ar,
tosse, fadiga, náuseas, palpitações e aparecimento de
inchaço nos pés e pernas.
c) Valvulopatia pulmonar :surge devido a lesões na válvula
pulmonar que se localiza no lado direito do coração e que
permite a passagem de sangue do coração para o pulmão.
Esta doença é frequente e normalmente deve-se a
defeitos cardíacos de nascença.
d) Valvulopatia aórtica: é uma lesão na válvula aórtica,
localizada no lado esquerdo do coração, que permite a
passagem de sangue entre o ventrículo esquerdo e a
artéria aorta. Os sintomas da doença vão piorando ao
longo do tempo, sendo que nas fases iniciais podem ser
palpitações e falta de ar, enquanto nas fases mais
avançadas pode surgir insuficiência cardíaca, dificuldade
para respirar, perda de consciência, angina de peito e
náuseas.

27) De acordo com a LEI N. 6.316 – DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1975. Cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais
de
Fisioterapia
e
Terapia Ocupacional e dá outras providências.
Assinale a alternativa CORRETA, sobre o Art.21.
a) Os estabelecimentos de ensino superior, que ministrem
cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, deverão
enviar, até 6 (seis) meses da conclusão dos mesmos, ao
Conselho Regional da jurisdição de sua sede, ficha de
cada aluno a que conferir diploma ou certificado, contendo
seu nome, endereço, filiação, e data da conclusão.
b) Os Conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
estimularão, por todos os meios, inclusive mediante
concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo
Conselho Federal, as realizações de natureza cultural
visando ao profissional e à classe.
c) O primeiro Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional será constituído pelo Ministro do Trabalho.
d) Nenhuma das alternativas.

30) A asfixia perinatal corresponde a uma diminuição
do fornecimento nutricional e metabólico da mãe para
o feto, levando a má perfusão dos órgãos vitais, com
consequente hipoxemia, acidose metabólica e
hipercapnia. Entre os principais mecanismos que
levam à asfixia durante o trabalho de parto,
nascimento e período pós-parto imediato, podemos
citar:
I- interrupção da circulação umbilical (compressão de
cordão umbilical), troca gasosa placentária alterada
(placenta prévia, insuficiência placentária).
II- perfusão inadequada do lado placentário materno
(hipotensão ou hipertensão materna, contrações
uterinas anormais)
III- falha do recém-nascido em sua expansão pulmonar
durante a transição da circulação fetal para a neonatal.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Nenhuma das alternativas

28) De acordo com o Código de Ética e Deontologia da
Fisioterapia Resolução nº 424, de 08 de Julho de 2013
– (D.O.U. nº 147, Seção 1 de 01/08/2013) Artigo 9º –
Constituem-se
deveres
fundamentais
do
fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição
específica:
I – 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;
II- exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro
e obedecer aos preceitos da ética profissional, da
moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a
honra, o prestígio e as tradições de sua profissão;
III- fisioterapeuta deve se responsabilizar pela
elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, instituir e
aplicar o plano de tratamento e conceder alta para o
cliente/paciente/usuário, ou, quando julgar necessário,
encaminhar o mesmo a outro profissional.
IV- O fisioterapeuta deve zelar para que o prontuário
do cliente/paciente/ usuário permaneça fora do
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