Fisioterapeuta
PORTUGUÊS
Para responder às questões de 01 a 04, leia o texto a
seguir.
Como a pescada...
Casados há três meses, — já o arrufo, já o ciúme, já a
resigna... E Clélia quer que o marido, o Álvaro, lhe ponha
já para ali toda a verdade: se foi de fato noivo de Laura, e
porque é que foi expulso da casa de Laura, e porque não
casou com Laura, e porque é que a família de Laura lhe
tem tanta raiva...
— Mas, filhinha, sê sensata; não nos casamos? Não
somos felizes? Não te amo como um louco? Que queres
mais? Beijemo-nos que me importa a mim a lembrança
de Laura, se é a ti que amo, se te pertenço, se sou o teu
maridinho carinhoso? — suspira Álvaro, procurando com
os lábios ansiosos os lábios da arrufada Clélia...
— Não, senhor! Não, senhor! — diz a teimosa, repelindoo — Não, senhor! quero saber tudo! vamos a isso! foi ou
não foi noivo de Laura?
— Ai! — geme o marido — já que não há remédio... fui,
queridinha, fui...
— Bem! e por que não casou com ela?
— Porque... porque o pai preferiu casá-la com o Borba,
comendador Borba, sabes? aquele muito rico e muito
sujo, sabes?
— Sei... Mas isso não explica o motivo porque o pai de
Laura tem tanto ódio ao senhor...
— É que... é que, compreendes... tinha havido tanta
intimidade entre mim e a filha dele...
— Que intimidade? vamos, diga tudo! o senhor
costumava ficar sozinho com ela?
— Às vezes, às vezes...
— E abraçava-a?
— Às vezes...
— E beijava-a?
— Às vezes...
— E chegava-se muito para ela?
— Sim, sim... Mas não falemos nisso! que temos nós
com o passado, se nos amamos, se estamos casados,
se...
— Nada! nada! — insiste Clélia — quero saber tudo,
tudo! vamos! e depois?
— Depois? mais nada, filhinha, mais nada...
Clélia, porém, com um brilho singular da curiosidade
maliciosa nos grandes olhos azuis, insiste ainda:
— Confesse! Confesse! Ela... ela não lhe resistiu? Não é
assim?
— Diga-o! Confesse! — e abraça o marido, adulando-o...
— Pois bem! é verdade! — responde ele — mas acabou,
passou... Que importa o que houve entre mim e Laura,
se nesse tempo ainda eu não te conhecia, a ti, tão pura,
a ti, tão boa, a ti que, enquanto foste minha noiva, nem
um só beijo me deste?
Clélia, muito séria, reflete... E, de repente:
— Mas, escuta, Álvaro! Como foi que o pai soube?
— Por ela mesma, por ela mesma! A tola contou-lhe
tudo...
— Ah! Ah! Ah! — e Clélia ri como uma louca, mostrando
todas as pérolas da boca — ah! ah! ah! então foi ela
quem... que idiota! Que idiota! ah! ah! ah! Ora já se viu
que pamonha? aí está uma cousa que eu não teria feito!
— uma asneira em que não caí nunca...
— Como? Como? — exclama o marido, aterrado — uma
asneira em que não caíste?!
— Mas, certamente, queridinho, certamente! Há cousas
que se fazem mas não se dizem...

E, enquanto Álvaro, acabrunhado, apalpa a testa — lá
fora, na rua, ao luar, um violão tange o fado e a voz do
fadista canta:
"Homem que casa não sabe
Qual o destino que o espera...
Há gente como a pescada,
Que antes de o ser já o era..."
(In: BILAC, O. Contos para velhos. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua0002
47.pdf. Acesso em 20 set. 2019)
01) Entende-se, pela leitura do texto, que Laura e Álvaro:
a) Eram amigos íntimos.
b) Foram noivos antes de Álvaro se casar com Clélia.
c) Encontram-se às escondidas, para que Clélia não
descubra.
d) Não se conheciam.
e) Eram irmãos.
02) [...] e Clélia ri como uma louca, mostrando todas as
pérolas da boca. Nesse trecho, temos as seguintes
figuras de linguagem, respectivamente:
a) Eufemismo e hipérbato.
b) Metonímia e metáfora.
c) Catacrese e metonímia.
d) Comparação e metáfora.
e) Hipérbole e comparação.
03) O uso do diminutivo no trecho se sou o teu maridinho
carinhoso:
a) Expressa inferioridade do marido em relação à mulher.
b) É afetivo, e denota intimidade e ternura.
c) Significa que a esposa assume uma posição submissa
no relacionamento.
d) Descreve a estatura baixa do marido.
e) Revela que o marido não tem sentimentos.
04) O trecho [...] já o arrufo, já o ciúme, já a resigna...
revela que o relacionamento de Álvaro e Clélia:
a) Já apresentava sinais de um certo desgaste, devido à
desconfiança de Clélia.
b) Tinha a mesma paixão intensa de quando se
conheceram.
c) Estava à beira de uma separação, devido às várias
traições de Álvaro.
d) Rumava para um fim trágico, pois Clélia era agressiva.
e) Era infeliz, pois Álvaro ainda amava Laura.
05) Das sentenças abaixo, apenas uma traz uma locução
prepositiva que expressa lugar:
a) A fim de passar no vestibular, estudou bastante.
b) “Depois da tempestade, vem a bonança.”
c) Ficou sem reação diante do professor.
d) Vá trabalhar, em vez de ficar na TV o dia todo.
e) Por causa de você, todos estão preocupados.
MATEMÁTICA
06) Considere a afirmativa: “Fabio comprou suco e
refrigerante”. Se essa afirmativa é falsa, conclui-se
logicamente que Fabio:
a) comprou suco, mas não comprou refrigerante.
b) comprou refrigerante, mas não comprou suco.
c) Não comprou suco nem refrigerante.
d) Não comprou refrigerante ou não comprou suco.
e) Comprou suco ou refrigerante.
07) “Se a soma dos dígitos de um número inteiro n é
divisível por 5, então n é divisível por 5”. Um valor de n
que mostra ser falsa essa afirmativa é:
a) 55
b) 45

c) 82
d) 72
e) 235
08) “Todo quadrado é também um retângulo”. Assim
sendo:
a) O conjunto dos quadrados contém o conjunto dos
retângulos.
b) O conjunto dos retângulos contém o conjunto dos
quadrados.
c) Todos os retângulos são quadrados.
d) Algum quadrado não é retângulo.
e) O conjunto dos quadrados é disjunto do conjunto dos
retângulos.
09) A negação de: “Hoje é feriado e amanhã não choverá
” é:
a) Hoje não é feriado e amanhã não choverá.
b) Hoje não é feriado ou amanhã choverá.
c) Hoje não é feriado então amanhã choverá.
d) Hoje não é feriado nem amanhã choverá.
e) Hoje é feriado ou amanhã choverá.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) 1º de junho de 1989.
b) 1° de julho de 1898.
c) 10 de agosto de 1990.
d) 5 de maio de 1898.
e) N.D.A.
15) Em que mês e ano nasce o município de Monte
Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) Março de 1910.
b) Março de 1925.
c) Abril de 1920.
d) Setembro de 1925.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
10) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que apresenta a proposição
verdadeira é a seguinte:
a) 4 + 10 = 17 ˄ 3 x 8 = 20
b) 4 + 10 = 17 ˅ 3 x 8 = 20
c) 5 + 18 = 24 ˄ 5 x 3 = 15
d) 5 + 18 = 24 ˅ 5 x 3 = 15
e) 2 x 3 = 6 ˄3 x 4 = 10
CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em que ano foi iniciada a construção da igreja do
Senhor Bom Jesus em Monte Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?nid=2&t=historiado-municipio. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) 1919.
b) 1850.
c) 1980.
d) 1840.
e) N.D.A.
12) De acordo com a História do Município de Monte
Aprazível, o município é constituído de quatro Distritos:
a) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Itaiúba e
Junqueira.
b) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Junqueira.
c) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Buritana e
Junqueira.
d) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Buritana.
e) N.D.A.
13) Qual o nome do Centro Cultural de Monte Aprazível?
a) Ana Marian Ceneviva Rodrigues.
b) Ana Maria Ceneviva de Almeida.
c) Ana Maria Ceneviva Berardo.
d) Ana Maria Ceneviva Custodio.
e) N.D.A.
14)
Monte
Aprazível
foi
fundada
em
__________________ pelo Capitão Porfírio de Alcântara
Pimentel.
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).

16) De acordo com Portaria nº 399/06, são prioridades
do pacto pela vida:
a) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos
orçamentários e financeiros para a saúde.
b) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o
compromisso de cada uma delas.
c) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer
de colo do útero e de mama.
d) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS
como sistema público universal garantidor desses
direitos.
e) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29.
17) Ainda sobre a Portaria nº 399/06, sobre o pacto de
gestão do SUS, é correto afirmar:
a) Estabelece as responsabilidades claras de cada ente
federado de forma a diminuir as competências
concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o
quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão
compartilhada e solidária do SUS.
b) Mais do que definir diretrizes nacionais, é necessário
avançar na regionalização e descentralização do SUS, a
partir de uma unidade de princípios e uma diversidade
operativa que respeite as singularidades regionais.
c) Radicaliza a centralização de atribuições do Ministério
da Saúde, promovendo um choque de centralização,
acompanhado da desburocratização dos processos
normativos.
d) Reforça a territorialização da saúde como base para
organização dos sistemas, estruturando as regiões
sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional.
e) Reitera a importância da participação e do controle
social com o compromisso de apoio à sua qualificação.
18) Considerando o Decreto nº 7.508/11, acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica
compreende, exceto:
a) Estar o usuário assistido por ações e serviços de
saúde do SUS.
b) Ter o medicamento sido prescrito por profissional de
saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
c) Os entes federativos não poderão ampliar o acesso do
usuário à assistência farmacêutica.
d) Ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas
pela direção do SUS.
e) Estar a prescrição em conformidade com a RENAME
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou

com a relação específica complementar estadual, distrital
ou municipal de medicamentos.

d) 8.080/90 e 8.142/90.
e) N.D.A.

19) Conforme Decreto nº 7.508/11, são disposições
essenciais do contrato organizativo:
I. Indicadores e metas de saúde.
II. Critérios de avaliação dos resultados e forma de
monitoramento permanente.
III. Adequação das ações e dos serviços dos entes
federativos em relação às atualizações realizadas na
RENASES.
IV. Identificação das necessidades de saúde apenas
locais;
De acordo com o enunciado acima, estão corretos
somente os itens:
a) I, II, III IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) II e IV.
e) III e IV.

23) Considerando a Lei 8.080/90, é correto afirmar:
a) Regula a política de gestão do trabalho na saúde,
instituindo o Assistente Social como profissional da
saúde.
b) Foi sancionada no Governo Lula, com vetos em itens
importantes referentes às formas de financiamento da
Política de Saúde.
c) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
d) Dispõe sobre a reorientação do modelo de atenção à
saúde no País, por meio do apoio à Atenção Básica.
e) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras
providências.

20) Sobre as regiões de saúde disposto o Decreto
7.508/11, assinale a alternativa incorreta:
a) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado,
em articulação com os Municípios, respeitadas as
diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores
Tripartite – CIT.
b) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde
interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por
ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com
os Municípios.
c) As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas
no âmbito de uma Região de Saúde, apenas, em
consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões
Intergestores.
d) A instituição das Regiões de Saúde observará
cronograma pactuado nas Comissões Intergestores.
e) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas
de fronteira com outros países deverá respeitar as
normas que regem as relações internacionais.
21) Sobre o HumanizaSUS, é incorreto afirmar:
a) A transversalidade é um de seus princípios a qual visa
reconhecer que as diferentes especialidades e práticas
de saúde podem conversar com a experiência daquele
que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir
saúde de forma mais corresponsáveis.
b) A PNH estimula a comunicação entre gestores,
trabalhadores e usuários para construir processos
coletivos de enfrentamento de relações de poder,
trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e
práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a
corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu
trabalho e dos usuários no cuidado de si.
c) Humanizar se traduz, então, como inclusão das
diferenças nos processos de gestão e de cuidado.
d) Um de seus princípios é o acolhimento o qual visa
reconhecer o que o outro traz como legítima e singular
necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer
e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/
populações.
e) Cogestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos
nos processos de análise e decisão quanto a ampliação
das tarefas da gestão – que se transforma também em
espaço de realização de análise dos contextos, da
política em geral e da saúde em particular, em lugar de
formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado
coletivo.
22) As leis que regulamentam o SUS são:
a) 8.142/90 e 399/06.
b) 8.080/90 e 399/06.
c) 8.080/90 e 2.488/11.

24) Não está incluído nos princípios e diretrizes do SUS:
a) Organizar os serviços em níveis de complexidade
tecnológica decrescente.
b) Atender ao cidadão em todos os níveis de
complexidade.
c) Igualdade da assistência à saúde.
d) Descentralização político-administrativa, com direção
única em cada esfera de governo.
e) Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde.
25) O princípio da descentralização políticoadministrativa inclui:
a) ênfase na descentralização dos serviços para a união,
estados e municípios;
b) Participação da comunidade.
c) A regionalização e a hierarquização da rede de
serviços de saúde.
d) O acesso aos serviços de saúde nos níveis de
assistência da atenção básica.
e) N.D.A.
26) “As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde- SUS, seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada,
serão
organizados
de
forma
_____________________________________”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) descentralizada e em níveis de complexidade
decrescente.
b) regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade decrescente.
c) regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.
d) regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente e com a integração em nível
executivo das ações de saúde.
e) N.D.A.
27) Compete à Direção Estadual do Sistema
Saúde (LOS 8.080/90), exceto:
a) coordenar e, em caráter complementar,
ações e serviços de vigilância sanitária.
b) coordenar e, em caráter complementar,
ações e serviços de vigilância epidemiológica.
c) coordenar e, em caráter complementar,
ações e serviços de alimentação e nutrição.
d) coordenar e, em caráter complementar,
ações e serviços de atendimento psiquiátrico.
e) coordenar e, em caráter complementar,
ações e serviços de saúde do trabalhador.

Único de
executar
executar
executar
executar
executar

28) Compete à Direção Estadual do Sistema Único de
Saúde (LOS 8.080/90), exceto:
a) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária
de portos, aeroportos e fronteiras.
b) Participar da formulação da política e da execução de
ações de saneamento básico.
c) Em caráter suplementar, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde.
d) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência
e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de
referência estadual e regional.
e) Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos
agravos do meio ambiente que tenham repercussão na
saúde humana.
29) Compete à Direção Nacional do Sistema Único de
Saúde (LOS 8.080/90):
a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
b) Formular e executar políticas de ações de controle das
agressões ao meio ambiente.
c) Colaborar na elaboração das ações de vigilância
epidemiológica.
d) Formular e executar políticas de ações relativas às
condições e aos ambientes de trabalho.
e) Executar ações de vigilância sanitária.
30) Compete à Direção Municipal do Sistema Único de
Saúde (LOS 8.080/90:
a) Elaborar políticas de ações e serviços de vigilância
sanitária.
b) Executar serviços de vigilância epidemiológica.
c) Elaborar normas e diretrizes de saneamento básico.
d) Coordenar, elaborar e executar políticas públicas de
saúde do trabalhador.
e) Participar das ações de controle e avaliação das
condições e dos ambientes de trabalho.
31) São camadas do coração:
a) Endocárdio, miocárdio e epicárdio.
b) Endocárdio, miocárdio e ventrículo.
c) Miocárdio, epicárdio e ventrículo.
d) Ventículo, átrio e miocárdio
e) Átrio, endocárdio e miocárdio.
32) Quanto à diabetes tipo II, assinale a alternativa
incorreta:
a) Ganho inexplicável de peso.
b) Polifagia.
c) Perda inexplicável de peso.
d) Poliúria.
e) Polidpsia.
33) “Deslocamento de dois ou mais ossos com relação
ao seu ponto de articulação normal”.
O enunciado acima se refere à:
a) Contusão.
b) Entorse.
c) Abrasão.
d) Luxação.
e) Fratura.
34) “É a perda momentânea da congruência articular,
cápsula articular e/ou ligamento de uma articulação”.
O enunciado acima se refere à:
a) Abrasão.
b) Luxação.
c) Fratura.
d) Entorse.
e) N.D.A.

35) Sobre o edema agudo de pulmão de origem
cardiogênica, analise os itens abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. A disfunção cardíaca acarreta um aumento na pressão
hidrostática na circulação pulmonar que favorece o
extravasamento de fluidos para os alvéolos.
II. Aumento de filtração pelo sistema linfático, baseado
no aumento do trabalho respiratório.
III. Alterações presentes: redução da complacência
pulmonar, redução da resistência de pequenas vias
respiratória e aumento dos volumes pulmonares.
IV. Sintomatologia: Taquipneia, dispneia, tosse seca,
sudorese, taquicardia, hipertensão arterial, confusão
mental e agitação.
a) os itens I, II, III e IV estão corretos.
b) os itens I, II e IV estão corretos.
c) os itens II e III estão corretos.
d) os itens III e IV estão corretos.
e) os itens I, II e III estão corretos.
36) As lesões ligamentares podem ser classificadas em:
I. Lesão grau I: existe uma lesão ligamentar ligeira, um
estiramento. Mantendo-se a estabilidade da articulação.
II. Lesão grau II: ocorre uma ruptura total do ligamento
causando instabilidade articular.
III. Lesão grau III: ocorre uma ruptura parcial das fibras
do ligamento.
Está correto o que se afirma somente no(s) item(s):
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.
e) III.
37) São consequências dos exercícios em imersão no
sistema cardiovascular, exceto:
a) Compressão venosa.
b) Compressão linfática.
c) Diminuição do retorno venoso.
d) Aumento do débito cardíaco.
e) Aumento da pressão arterial pulmonar.
38) São efeitos terapêuticos dos exercícios em imersão
no sistema músculo esquelético, exceto:
a) Melhora da nutrição tecidual muscular.
b) Relaxamento do tônus muscular.
c) Melhora do processo cicatricial do músculo.
d) Aumento de espasmos muscular.
e) Ganho de força muscular.
39) “Contrações _________________ que envolvem o
desenvolvimento de tensão por parte de músculo para
provocar ou controlar o movimento de uma articulação”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) Isométricas.
b) Isotônicas.
c) Concêntrica.
d) Excêntrica.
e) N.D.A.
40) Considerando a biomecânica do sistema muscular:
“Contrabalançam ou neutralizam a ação de outro
músculo de modo a impedir movimentos indesejáveis.
Eles se contraem para resistir a ações específicas de
outros músculos”.
Assinale a alternativa que se refere ao enunciado acima.
a) Estabilizadores.
b) Sinergistas.
c) Antagonistas.
d) Agonistas.
e) Neutralizadores.

