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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 

6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- A articulação do ombro é classificada como:  

 

A. Triaxial 

B. Poliaxial  

C. Trocóide 

D. Artródia  

E. Elipsóide 

 

17- Assinale a alternativa correspondente à Meniscartroses:  

 

A. Apresentam uma fibrocartilagem que aumenta a 

superfície articular e a torna mais côncava.  

B. Forma de sela de montar. 

C. Superfícies planas como, por exemplo, corpo 

da vértebra, cabeça da costela e vértebras vizinhas. 

D. Superfícies esféricas como, por exemplo, úmero com 

escápula, fêmur com osso coxal 

E. Forma de roldana. 

  

18- Nas articulações cartilaginosas, os ossos são unidos por 

cartilagem pelo fato de pequenos movimentos serem possíveis 

nestas articulações, elas também são chamadas de anfiartroses.  

 

Dado o exposto, julgue os itens a seguir.  

 

I. As superfícies articulares dos ossos unidos por 

sínfises estão cobertas por uma camada de 

cartilagem fibrosa. Entre os ossos da articulação, 

há um disco fibrocartilaginoso, sendo essa a 

característica distintiva da sínfise. Esses discos por 

http://www.infoescola.com/anatomia-humana/vertebras/
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serem compressíveis permitem que a sínfise 

absorva impactos.  

II. A articulação entre os ossos púbicos e a articulação 

entre os corpos vertebrais são exemplos de sínfises. 

III.  Durante o desenvolvimento as duas metades da 

mandíbula estão unidas por uma sínfise mediana, 

mas essa articulação torna-se completamente 

ossificada na idade adulta. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I e II apenas.  

B. I, II e III.  

C. II e III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. II apenas.  

 

19- Também chamada de articulação em cavilha, é uma 

articulação fibrosa especializada à fixação dos dentes nas 

cavidades alveolares na mandíbula e maxilas. O colágeno do 

periodonto une o cemento dentário com o osso alveolar. 

 

A. Gonfoses 

B. Interfoses 

C. Suprafoses 

D. Frenifoses  

E. Sindesmoses 

 

20- Classificam-se como Sincondroses Pós-Cranianas: 

 

A. Esfeno-etmoidal 

B. Esfeno-petrosa 

C. Epifisiocorporal 

D. Intra-occipital anterior 

E. Intra-occipital posterior 

  

21- Assinale a alternativa incorreta sobre Termoterapia.  

 

A. Termoterapia é o tratamento das doenças articulares pela 

aplicação do calor, tanto superficialmente como 

profundamente. Este tratamento de ser realizado em 

centro especializado com acompanhamento de 

fisioterapeuta, prevenindo a ocorrência de queimaduras 

ou outras lesões na pele. 

B. O infravermelho  nunca pode ser usado em associação a 

esse tratamento.  

C. Quando feita com a manta térmica, ela normalmente atua 

promovendo a sudorese, o que é benéfico para a retenção 

de líquidos e também para a eliminação das toxinas do 

corpo. 

D. De modo geral, o calor é usado para facilitar a entrada no 

corpo de cosméticos ou enzimas aplicadas na pele, 

portanto os benefícios vão variar de acordo com o 

objetivo dos ativos, que podem ser para 

combater celulite, promover redução de medidas, entre 

outras finalidades.  

E. O calor pode ajudar na quebra das gorduras. 

 

 

 

 

22- Assinale a alternativa incorreta sobre Artroplastia. 

  

A. O "cimento ósseo" ou polimetilmetacrilato é um 

polímero acrílico de secagem muito lenta.  

B. A indicação mais comum para este procedimento é a 

coxartrose. 

C. Quando o quadril sofre um processo degenerativo e 

torna-se doloroso e limitado, esta cirurgia pode ser 

indicada para restaurar o movimento e aliviar a dor, 

melhorando a qualidade de vida.  

D. O tamanho e a localização da incisão de pele variam de 

acordo com a técnica utilizada por seu cirurgião e com 

suas características corporais. 

E. A duração das proteses são de 10 a 15 anos.  

 

23- Consistem em contra-indicações para tratamentos a 

cirúrgicos, Exceto:  

 

A. suporte ósseo e muscular periarticular inadequados 

B. fatores de risco clínico como insuficiência cardíaca 

C. doença pulmonar grave 

D. insuficiência renal 

E. rigidez no quadril que limita a capacidade de se 

movimentar ou levantar a perna 

 

24- Uma lesão no quadril, como um deslocamento ou uma 

fratura, pode limitar a irrigação sanguínea da cabeça do fêmur. 

Esse quadro é chamado de necrose avascular (também chamada 

comumente de "osteonecrose"). A falta de sangue pode causar o 

colapso da superfície do osso, resultando em artrite. A necrose 

avascular também pode ser causada por algumas doenças. 

 

A. Osteoartrite 

B. Artrite reumatóide 

C. Necrose avascular 

D. Artrite pós-traumática 

E. Edema  

 

25- Sobre a Fototerapia, considere V para afirmativa verdadeira 

e F para falsa.  

 

(   )  Trata-se de um método invasivo.  

(   )  A Fototerapia tem demostrado efeito positivos na 

diminuição da dor e da inflamação.  

(   )  O laser se diferencia da luz convencional por apresentar 

características como coerência, colimação e 

monocromaticidade.  

(   )  O led apresenta colimação e coerência espacial e 

temporal como o laser, pois  possui uma cavidade óptica.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A. F – V – V – F  

B. V – F – F – V  

C. V – F – F – F  

D. F – V – F – V  

E. F – F – V – V  

 

 

 

 

http://www.minhavida.com.br/temas/infravermelho
http://www.minhavida.com.br/temas/reten%C3%A7%C3%A3o-de-l%C3%ADquidos
http://www.minhavida.com.br/temas/reten%C3%A7%C3%A3o-de-l%C3%ADquidos
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/celulite
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26-Assinale a alternativa incorreta sobre Hidroterapia.  

 

A. Piscinas e tanques podem beneficiar pacientes que têm 

dificuldade de locomoção. Os pacientes que têm 

dificuldade para andar ou têm lesões nas pernas que 

limitam a quantidade de carga que pode ser colocada 

sobre elas se beneficiam com a fisioterapia aquática. 

B. Exercícios de terapia na água são benéficos para 

pessoas que sofrem de uma variedade de doenças que 

afetam o coração e a circulação, como a obesidade, 

paciente cardíaco ou acidente vascular cerebral e 

diabetes. 

C. A água quente excita fortemente a sensibilidade 

periférica, e a excitação experimentada é levada, por 

via centrípeta, até os centros corticais, produzindo 

diversos reflexos, dos quais os mais interessantes 

ocorrem na periferia, nos vasos superficiais e nos 

órgãos subjacentes, na pele. 

D. A hidroterapia pode ser reconhecida como, fisioterapia 

aquática, hidrocinesioterapia, piscina terapêutica, 

aquaterapia, terapia física aquática entre outras 

denominações. 

E. A hidroterapia foi desenvolvendo-se até a atualidade e 

hoje apresenta um nível técnico de desenvolvimento 

comparado a grandes técnicas de cura e reabilitação.  

 

27- A Fisioterapia Aquática pode ser usada em casos: 

 

I. Ortopédicos. 

II. Neurológicos. 

III. Reumatológicos. 

IV. Baixa capacidade pulmonar vital. 

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III e IV apenas.  

C. II e IV apenas.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

28- A propriedade termodinâmica da água significa que ela 

possui a capacidade de absorver e transferir grandes 

quantidades de calor. Sobre a Termodinâmica da água em 

Hidroterapia, julgue os itens a seguir. 

  

I. Ela é usada como padrão, e possui um calor 

específico de 1 (UN), isto é, é necessária uma 

caloria para elevar um grama de água em um 

grau centígrado. 

II. A utilidade terapêutica da água independe da sua 

capacidade de reter quanto a sua capacidade de 

transferir calor.  

III. Uma água quente em hidroterapia é considerada a 

uma temperatura acima de 34º C; uma água 

termoneutra entre 31ºC a 33ºC; e uma água fria 

entre 28ºC e 30º C.  

 

A. Apenas I e II estão corretos.  

B. Apenas II e III estão corretos.  

C. Apenas I e III estão corretos.  

D. I, II e III estão corretos.  

E. Apenas III está correto.  

29- Assinale a alternativa que contém uma desvantagem da 

Hidrocinesioterapia. 

 

A.  Flutuação - (atua no suporte as articulações 

enfraquecidas e é capaz de proporcionar assistência e, 

progressivamente, resistência ao movimento na água). 

B. O alto custo do tratamento. 

C. Pressão hidrostática - (ajuda na estabilização das 

articulações enfraquecidas; ajuda a diminuir o edema e 

melhorar a circulação; o aumento da circulação 

periférica, que melhora a condição da pele que foi 

afetada por uma imobilização e acelera a cura ao 

implementar a nutrição na área lesada). 

D. Circulação – (aumenta com a adição de calor, como em 

temperaturas mais elevadas da água 32º a 35°C, ajudam 

a diminuir o espasmo muscular, estimulando o 

relaxamento dos tecidos moles e, em alguns casos, 

reduzindo a dor). 

E. Redução do espasmo muscular e da dor, auxilia no 

movimento que pode ser iniciado mais cedo após a 

lesão. 

 

30- É a resistência de um fluido em deslocamento e também se 

refere à magnitude do atrito interno do líquido relacionado à 

força de coesão molecular. A coesão molecular pode ser 

considerada como a atração das moléculas entre si, e quando as 

camadas do líquido são postas em movimento, essa atração cria 

resistência ao movimento e é detectada como atrito. 

 

A. Viscosidade 

B. Empuxo 

C. Tensão Superficial  

D. Fricção 

E. Pressão Hidrostática 

 

31-Assinale a alternativa incorreta sobre Hidrocinesioterapia.  

 

A. As propriedades hidrodinâmicas e termodinâmicas da 

água auxiliam o terapeuta no ganho da amplitude 

articular.  

B. Ao imergir na piscina, o efeito de flutuação fará com 

que o paciente perceba uma diminuição da sobrecarga 

corporal.  

C. A pressão hidrostática influencia no ganho da 

amplitude auxiliando na geração de edemas, retendo a 

articulação. 

D. A diminuição da sobrecarga na articulação resulta 

numa diminuição da força compressiva articular, 

aliviando a dor.  

E. O alívio da dor somado com o efeito termodinâmico da 

água relaxa os músculos que envolvem a articulação, 

aumenta o aporte de sangue circulante, remove os 

produtos imprestáveis do metabolismo e auxilia na 

movimentação articular melhorando a produção de 

líquido sinovial facilitando os movimentos proferidos 

pela articulação. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
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32- Ainda sobre Hidrocinesioterapia, considere V para 

afirmativa verdadeira e F, para falsa. 

  

(   )  O aumento da força muscular é dado pela resistência que a 

água produz no segmento do corpo imergido. As 

propriedades de fricção, viscosidade, pressão hidrostática e 

empuxo são os grandes responsáveis pelo trabalho de força 

muscular.  

(   )  A água permite maior resistência ao movimento do que o 

ar (em torno de 700 vezes mais), permitindo que as 

articulações fiquem mais livres.  

(   )  Existem 3 tipos de contrações conhecidas como isotônica 

bicêntrica, isotônica excêntrica e a isométrica.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – V  

B. V – V – F  

C. V – V – V  

D. V – F – V  

E. F – V – F  

 

33- Em relação à integração sensório-motora da Hidroterapia, 

analise as afirmativas a seguir.  

 

I. Na reabilitação aquática, os vários sentidos do 

corpo são estimulados promovendo uma integração 

sensório-motora de grande valor terapêutico, 

principalmente nas lesões de origem nervosa. 

II. Na água, os sentidos do tato, visão e propriocepção 

são estimulados, pois, a pressão da água exerce 

uma força sobre os mecanorreceptores da pele -

Meissner e Merkel - que vão de maneira superficial 

ou profunda, estimular o corpúsculo.  

III. Os corpúsculos de Krause e Ruffini, localizados 

também na pele, respondem ao estímulo do calor e 

frio respectivamente estando controlado pelo 

hipotálamo anterior e posterior. 

IV. As estimulações destes mecanorreceptores 

produzem informações sensoriais que vão informar 

as condições de pressão e temperatura, para que o 

organismo reaja frente às mudanças ocorridas. 

 

A. Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  

B. Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

C. Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  

D. Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  

E. As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 

34- São estudados pela fisiologia, exceto: 

 

A. Respiração 

B. Circulação 

C. Reprodução 

D. Regulação hormonal 

E. Nutrição  

 

 

 

 

35- Encontram-se nas articulações cujos movimentos tem 

pouca amplitude, o que não exclui força nem especialização.  

 

A. Músculos curtos 

B. Músculos largos  

C. Músculos transversos  

D. Músculos superficiais  

E. Músculos Subaponeuróticos  

 

36- Quanto à função, são aqueles músculos que participam 

estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos 

indesejáveis durante a ação principal.  

 

A. Agonistas 

B. Antagonistas 

C. Sinergistas 

D. Fixadores 

E. Oblíquo  

 

37- Analise os Tipos de Músculos: 

 

I. Músculos Lisos: Contraem-se por influência da 

nossa vontade, ou seja, são voluntários. O tecido 

muscular esquelético é chamado de estriado porque 

faixas alternadas claras e escuras (estriações) 

podem ser vistas no microscópio óptico. 

II. Músculos Estriados Esqueléticos: Localizado nos 

vasos sanguíneos, vias aéreas e maioria dos órgãos 

da cavidade abdômino-pélvica. Ação involuntária 

controlada pelo sistema nervoso autônomo. 

III. Músculo Estriado Cardíaco: Representa a 

arquitetura cardíaca. É um músculo estriado, 

porém involuntário – AUTO RITMICIDADE. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

38- São encontradas entre os músculos ou entre um músculo e 

um osso. São pequenas bolsas forradas por uma membrana 

serosa que possibilitam o deslizamento muscular. 

 

A. Aponeurose 

B. Bainhas Tendíneas 

C. Bolsas Sinoviais 

D. Ventre Muscular 

E. Tendão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Respira%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o
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39- Sobre a Laringe, julgue os itens a seguir:  

 

I. A Cartilagem Aritenoide articula-se com a 

cartilagem cricoide, estabelecendo uma articulação 

do tipo diartrose. As cartilagens aritenoides são as 

mais importantes, porque influenciam as posições 

e tensões das pregas vocais (cordas vocais 

verdadeiras). 

II. A Cartilagem Cuneiforme   situa-se acima da 

cartilagem aritenoide. 

III. A Cartilagem Corniculada  é muito pequena e 

localiza-se anteriormente à cartilagem corniculada 

correspondente, ligando cada aritenoide à epiglote. 

 

Está (estão) corretos (s): 

  

A. I apenas.  

B. I e II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

40- Assinale a alternativa incorreta sobre Ética em Fisioterapia.  

 

A. São deveres do fisioterapeuta e do terapeuta 

ocupacional nas respectivas áreas de atuação 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 suas profissões.  

B. É proibido ao fisioterapeuta e do terapeuta 

ocupacional pertencer, no mínimo, a uma entidade 

associativa da respectiva classe, de caráter cultural 

e/ou sindical, da jurisdição onde exerce sua atividade 

profissional.  

C. É proibido ao fisioterapeuta e ao terapeuta 

ocupacional, nas respectivas áreas de atuação 

abandonar o cliente em meio a tratamento, sem a 

garantia de continuidade de assistência, salvo por 

motivo relevante. 

D. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional reprovam 

quem infringe postulado ético ou dispositivo legal e 

representam à chefia imediata e à instituição, quando 

for o caso, em seguida, se necessário, ao Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

E. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, por sua 

atuação nos órgãos das respectivas classes, participam 

da determinação de condições justas de trabalho e/ou 

aprimoramento cultural para todos os colegas. 

 

 

 

 

  


