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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao 
aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-
resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de 
identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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PORTUGUÊS 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto a seguir. 
 
 

Heróis de ontem e de hoje 
Carlos Heitor Cony 

 

Ao lado de Vladimir Palmeira e do professor de filosofia Paulo Oneto, participei de um debate na PUC-RJ promovido por Anna 
Lee e subordinado ao tema: "Olhares sobre Maio de 68". Procuramos dar os nossos recados para uma platéia de universitários, e um 
deles nos perguntou se não haveria uma inexplicável nostalgia daquele tempo. 

De minha parte, respondi que não. Mas admiti que se instalara, nas gerações que não viveram aquele período, não apenas uma 
nostalgia, mas um desejo de aventura existencial equivalente, no passado, àquele dos que procuravam a Legião Estrangeira para 
fugir da monotonia de tempos menos heróicos. Ou, em escala mais politizada, iam lutar na Guerra Civil da Espanha. Lá atrás, muito 
atrás, os cruzados, que iam resgatar os lugares sagrados do cristianismo. 

Os tempos são outros e não estimulam atos heróicos – sejam quais forem as causas em conflito. A cabeça das novas gerações 
está voltada para temas mais prosaicos. 

Tirante a defesa do meio ambiente, que já produziu alguns heróis individuais, como Chico Mendes, grande parte da energia 
jovem foi canalizada para a expressão de um tipo de comportamento, pessoal ou coletivo, que contesta a sociedade, os valores 
estabelecidos, a moral conservadora. 

O instrumento mais usado para exprimir esta agenda, até certo ponto revolucionária, são as numerosas bandas que se formam, 
sucedendo-se umas às outras na preferência do eleitorado. Participar de um mega-show incrementado pode equivaler, para a platéia 
de hoje, à passeata de ontem. 

Daqui a alguns anos, quando os valores mudarem, haverá gente que terá nostalgia do tempo em que se pedia ao Brasil que 
mostrasse a sua cara. Cada geração tem a luta que merece. 

(Folha de S. Paulo, 22 maio 2008.) 
 
01 - Qual das alternativas expressa mais precisamente o tema principal do texto? 

 
a) Os ideais políticos de Maio de 68 mantêm-se vivos entre os jovens, como bem demonstra sua atuação nos movimentos 

em defesa do meio ambiente. 
b) Há um alheamento dos jovens em relação à realidade; eles optam, sim, pela música como forma de evasão. 
c) A atuação da juventude frente ao governo, apesar de mal fundamentada e restrita a um ponto de vista unilateral, sempre 

contribuiu para o aprimoramento da sociedade. 
d) A política governamental utilizada em períodos como o da Guerra Civil Espanhola encontra respaldo ainda hoje, por 

parte de alguns grupos de jovens. 
*e) O caráter contestatório dos jovens de hoje, comparado ao que havia em Maio de 68, manifesta-se em ações de menor 

envolvimento e alcance político. 
 
02 - Com base nas informações do texto, é correto afirmar: 
 

a) Os jovens deixam-se fascinar por épocas passadas ditas “heróicas”; por esse motivo contestam os valores de sua época 
e buscam resgatar os antigos. Um exemplo são as inúmeras tentativas dos jovens de “recriar” Maio de 68. 

b) O autor faz referência à participação jovem em grupos conservadores da história (como as forças militares na Guerra 
Civil da Espanha ou a Legião Estrangeira) para desmerecer o afã progressista da juventude de hoje. 

c) A mudança dos valores faz que gerações posteriores encarem a história de maneira errônea: da mesma forma que os 
jovens de hoje idealizam e celebram Maio de 68, os futuros jovens também idealizarão Chico Mendes. 

*d) As práticas da atual geração de jovens está marcada por temas prosaicos, e embora essas práticas guardem algumas 
marcas de contestação, distanciam-se muito de uma dimensão heróica que caracterizou o movimento de Maio de 68. 

e) As bandas musicais são um instrumento de contestação social da geração de jovens de hoje e sinal da dimensão 
heróica que caracteriza sua forma de organização e prática política. 

 
03 - Qual das alternativas está correta, quanto à crase? 
 

a) Pedimos à Vossa Excelência que reconsidere a questão. 
*b) Com o ensino a distância, mais pessoas conseguiram aprimorar sua formação. 
c) Sairemos daqui à pouco, conforme avisei a todos. 
d) Refiro-me aquele homem, cujas atitudes parecem suspeitas. 
e) Nunca ninguém tinha feito ressalvas à isto. 

 
04 - “Gostaria de dar aos pesquisadores informações detalhadas sobre o acervo.” Qual das alternativas substitui 

corretamente a expressão sublinhada na frase, segundo as normas do português padrão? 
 

a) dá-lhes. 
b) dá-la. 
c) dar-lhos. 
*d) dar-lhes. 
e) dá-los. 
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05 - Leia o texto a seguir. 
 

IEB – Instituto de Estudos Brasileiros 
 

A Biblioteca do IEB é considerada hoje uma das mais ricas em assuntos brasileiros e aproxima-se dos 140 mil 
volumes, entre livros, separatas, teses, periódicos e partituras. Dentre as suas raridades, estão obras dos séculos XVI, XVII 
e XVIII, bem como muitas com dedicatória e marginália. Originou-se da famosa Brasiliana do historiador paulista Yan de 
Almeida Prado, comprada pelo Instituto em 1962. 

Desde então, por compra ou doação, a Biblioteca vem recebendo novas coleções individuais, em geral mantidas em 
sua unidade, com os nomes dos antigos proprietários. 

Junto a essas coleções, a Biblioteca possui sua Coleção Geral, composta de pequenas doações, permutas e 
compras. 

(Disponível em: http://www.ieb.usp.br/. Acesso em: 28 maio 2008.) 
 

Sobre o texto é correto afirmar: 
 

a) A Biblioteca do IEB é uma das mais ricas do Brasil. 
b) O acervo do IEB compõe-se de 140 mil volumes, sem contar as coleções individuais mantidas em sua unidade. 
*c) Yan de Almeida Prado é um historiador nascido no estado de São Paulo, cuja coleção Brasiliana o IEB comprou em 

1962. 
d) As raridades do acervo do IEB, obras dos séculos XVI a XVIII, têm dedicatórias e marginália. 
e) A Coleção Geral do IEB surgiu a partir de pequenas doações e permutas. 

 
 
06 - Que alternativa NÃO mantém o sentido da frase a seguir? 
 

Para satisfazer as necessidades do consumidor não basta apenas oferecer produtos de baixo custo. 
 
a) Oferecer produtos de baixo custo não basta para satisfazer as necessidades do consumidor. 
b) Para satisfazer as necessidades do consumidor é preciso fazer mais que oferecer produtos de baixo custo. 
*c) Não basta oferecer produtos de baixo custo e satisfazer as necessidades do consumidor. 
d) Para satisfazer as necessidades do consumidor, é preciso oferecer produtos de baixo custo, mas isso não basta. 
e) Devem-se oferecer produtos de baixo custo, mas isso não basta para satisfazer as necessidades do consumidor. 

 
07 - Compare as frases a seguir, sobre técnicos de determinado projeto de pesquisa. 
 

A. Os técnicos do Projeto, que saíram em missão de trabalho, estarão fora a semana toda. 
B. Os técnicos do Projeto que saíram em missão de trabalho estarão fora a semana toda. 

 
Sobre essas frases, é correto afirmar: 

 
a) Tanto a frase A quanto a frase B supõem que apenas alguns dos técnicos do Projeto saíram em missão de trabalho. 
b) Tanto a frase A quanto a frase B supõem que todos os técnicos do Projeto saíram em missão de trabalho. 
*c) A frase A supõe que todos os técnicos do referido Projeto saíram em missão de trabalho. 
d) A frase B apresenta um erro de pontuação; correta é a pontuação apresentada na frase A. 
e) A frase B supõe que todos os técnicos do referido Projeto saíram em missão de trabalho. 

 
08 - “A Universidade em que trabalho tem campi em cinco municípios.” Em qual das alternativas abaixo a parte 

sublinhada foi substituída de forma correta? 
 

*a) A Universidade onde trabalho tem campi em cinco municípios. 
b) A Universidade à qual trabalho tem campi em cinco municípios. 
c) A Universidade que trabalho tem campi em cinco municípios. 
d) A Universidade que trabalho nela tem campi em cinco municípios. 
e) A Universidade em cuja trabalho tem campi em cinco municípios. 
 

09 - “Há vagas para todos esses formados?” Qual das frases abaixo também está de acordo com a norma padrão do 
português escrito? 

 
a) Haverão vagas para todos esses formados? 
b) Existe vagas para todos esses formados? 
c) Conseguirá vagas todos esses formados? 
d) Tem vagas todos esses formados? 
*e) Existirão vagas para todos esses formados? 

 
10 - “Por que hoje, no Brasil e no mundo, as pessoas vão mais à universidade?” Em qual das frases estão corretos o uso 

e a grafia da expressão sublinhada? 
 

a) Os jovens não estudam mais tempo por que não querem. 
b) Fica difícil entender o por que de tanta resistência aos cursos profissionalizantes médios. 
*c) Gostaríamos de saber por que esse método não rende bons resultados. 
d) E não se deve difundir essas modalidades de estudo por que? 
e) Valorizar cursos médios e pós-médios é bom por que esse nível de formação supre o mercado de trabalho mais 

promissor. 
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LEGISLAÇÃO 
 

11 - Sobre a responsabilidade civil do servidor público, é correto afirmar: 
 

*a) O servidor público responderá civilmente por ação ou omissão quando causar prejuízo ao erário ou a terceiros, por ter 
agido com dolo ou culpa. 

b) O servidor público que praticar ato ilícito não ligado ao desempenho de sua função não será civilmente responsável. 
c) O servidor público não pode ser responsabilizado na área administrativa antes do encerramento da apuração civil. 
d) O servidor público responderá perante a Fazenda Pública, em ação regressiva, quando causar dano à administração. 
e) A responsabilidade civil de servidor público federal será apurada sempre pela Justiça Federal. 

 
12  De acordo com a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar: 
 

a) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país. 

b) São privativos de brasileiros natos os cargos da carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas. 
c) São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais. 
*d) Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 3 (três) meses antes do pleito. 
e) A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

 
13 - Em relação ao Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. 
b) As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros. 
*c) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. 
d) O poder público não pode negar reconhecimento a organizações religiosas. 
e) As fundações são pessoas jurídicas de direito privado. 

 
14 - A forma de provimento em cargo público anteriormente ocupado por servidor estável, em virtude de não ter sido 

aprovado no estágio probatório, necessário à sua efetivação no outro cargo para o qual fora nomeado, denomina-se: 
 

a) readmissão. 
b) reintegração. 
*c) recondução. 
d) reversão. 
e) readaptação 

 
15 - Com base na previsão constitucional sobre a remuneração do servidor público, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

*a) A redução de vencimentos do servidor público poderá ocorrer quando da fixação de novas tabelas, desde que aprovadas 
em lei. 

b) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
c) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 
d) Subsídio é a remuneração fixada em lei para cargos definidos em lei, fixado em parcela única, sendo vedados 

acréscimos de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração. 
e) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao do Poder 

Executivo. 
 
16 - O processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, é regulamentado por dispositivos 

constitucionais e legais que estabelecem normas básicas visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
1. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 
e eficiência. 

2. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, 
podendo ser delegada em razão de ordem técnica ou social. 

3. Atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando 
decidirem processos administrativos de concurso ou seleção pública. 

4. O processo administrativo só poderá ser iniciado a pedido do interessado, na defesa de direito próprio ou 
alheio, desde que legalmente legitimado pelo próprio interessado. 

5. O prazo para prática de atos em processos administrativos é de 30 dias para a autoridade responsável e de 5 
dias quando se tratar de parecer obrigatório e vinculante, podendo ser responsabilizado aquele que der causa 
ao atraso. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
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17 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
2. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelece. 
3. É garantido o direito de propriedade. 
4. É assegurado o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
5. É garantido à gestante licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e oitenta dias, 

estendida às mães adotivas. 
 
Em relação aos direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no país: 
 
a) somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
b) somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
*c) somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
 

18 - Sobre licitação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São modalidades de licitação, aplicáveis à Administração Pública Federal: concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso e leilão (pregão). 

2. É dispensável a licitação para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

3. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 
4. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório é crime, punível com pena 

de detenção de 6 meses a dois anos e multa. 
 
De acordo com a Lei 8.666, assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - Sobre o candidato aprovado em concurso público, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Terá de tomar posse no cargo no prazo de trinta dias, contados do ato de provimento. 
2. Terá de entrar em exercício no prazo de 15 dias, contados do dia da posse. 
3. Ao entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório por 36 meses. 
4. Terá estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercício. 
5. Só perderá o cargo em virtude de cometimento de crime, após sentença judicial transitada em julgado. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
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20 - Em relação a crimes definidos no Código Penal, numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. 
 

1.  Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

(   )  Peculato. 
(   )  Concussão. 

2.  Apropriar-se, o servidor público, de dinheiro ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio 
ou alheio. 

(   )  Prevaricação. 
(   )  Corrupção. 
(   )  Coação. 

3.  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

 

4.  Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou 
alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é 
chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo 
arbitral. 

 

5.  Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem. 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
c) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
*d) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
e) 1 – 2 – 4 – 5 – 3. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
21 - Sobre o desenvolvimento sustentável, assinale a alternativa correta. 
 

a) É um conceito que expressa a viabilidade econômica de programas governamentais mesmo considerando períodos 
superiores a um mandato. 

b) Foi implementado a partir da aceitação pela sociedade da diretriz de que os programas governamentais deveriam 
propiciar prioridade para as questões ambientais. 

*c) Retrata a indissociabilidade entre os fatores sociais e ambientais, bem como a necessidade de que a degradação do 
meio ambiente seja enfrentada conjuntamente com a questão mundial da pobreza. 

d) É um paradigma de desenvolvimento idealizado para propiciar bem-estar social para todas as nações. 
e) O conceito ainda é utópico, pois, mesmo depois de várias conferências mundiais e encontros regionais, não há 

consenso sobre ele. 
 
22 - Em relação à natureza jurídico-institucional da UFPR Litoral, assinale a alternativa correta. 
 

a) É uma Universidade criada pelo governo Lula que tem como prioridade desenvolver o litoral do Paraná. 
*b) É uma Unidade Universitária criada pelo programa de expansão do Governo Federal que foi institucionalizada como um 

setor da UFPR. 
c) É uma Universidade criada pelo governo Requião que tem como prioridade desenvolver o litoral do Paraná. 
d) É uma Unidade Universitária criada pelo governo Requião que tem natureza jurídica federal, estadual e municipal. 
e) É uma Unidade de natureza jurídica federal e estadual criada pelo REUNI e é administrada pela UFPR, por acordo de 

governos. 
 
23 - Sobre o Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Tem como proposta pedagógica o trabalho por projetos. 
b) A organização curricular está composta por três grandes espaços de aprendizagem: os projetos, os fundamentos 

teórico-práticos e as interações culturais e humanísticas (ICH). 
c) A 1ª fase tem como objetivo possibilitar aos estudantes CONHECER e COMPREENDER, através da percepção crítica 

da realidade. 
*d) As disciplinas organizadas na 2ª fase do currículo têm como objetivo ensinar aos estudantes os fundamentos teórico-

práticos dos diferentes cursos. 
e) A 3ª fase tem como objetivo possibilitar aos estudantes PROPOR e AGIR, através de ações de transição para o mundo 

do trabalho. 
 
24 - Sobre o exercício profissional dos servidores na UFPR Litoral, assinale a alternativa correta. 
 

a) Por se tratar de uma região litorânea, podem optar por uma jornada de trabalho de 6 horas ininterruptas, ou 8 horas com 
intervalo de 2 horas para o almoço ou para o jantar. 

*b) Tanto os servidores docentes como os servidores técnico-administrativos participam dos espaços de construção e 
desenvolvimento do PPP da UFPR Litoral. 

c) Como a unidade trabalha nos turnos matutino, vespertino e noturno, os servidores podem escolher dois turnos para 
cumprir a jornada de trabalho. 

d) Como se trata de uma unidade educacional, os servidores só podem tirar férias fora do período de aulas do calendário 
acadêmico. 

e) Os servidores do Setor Litoral recebem adicional por trabalhar fora da sede da UFPR. 
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25 - A distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne e a paralisia cerebral são distúrbios neurológicos e musculares 
da infância. Sobre essas enfermidades, assinale a alternativa correta. 

 
a) O sinal de Gower é característico de meninas com distrofia muscular de Duchenne. 
b) Na paralisa cerebral, a lesão do cerebelo pode levar à dismetria, ao tremor em repouso, à ataxia e à cegueira funcional. 
*c) Na distrofa muscular de Duchenne, aos 12–14 anos se reduz a capacidade respiratória e se perde a capacidade de 

andar, necessitando-se de ajuda nas Atividades de Vida Diárias (AVD). 
d) Na espasticidade da paralisia cerebral, a redução do tônus é fundamental para permitir o posicionamento da criança com 

pelve alinhada, rotação interna de membros inferiores e noventa graus de tornozelo para apoio dos pés na posição 
neutra. 

e) O tratamento da distrofia muscular de Duchenne e o da paralisia cerebral se assemelham na busca de funcionalidade e 
de redução do tônus muscular. 

 
26 - Na elaboração de exercícios laborais, o fisioterapeuta deve considerar: 
 

*a) as atividades ocupacionais realizadas pelo trabalhador que oferecem maior risco de carga física, fazendo uma análise do 
ponto de vista ergonômico, para estabelecer as pausas e os tipos de exercícios terapêuticos no decorrer da jornada de 
trabalho. 

b) a análise ergonômica, estabelecendo as pausas e os exercícios terapêuticos durante a jornada de trabalho e no intervalo 
de refeições na empresa, para execução de atividade física nesses horários. 

c) o grau de cultura do trabalhador, para investir na sua postura e afastá-lo pela previdência social quando o ele precisar se 
ausentar do trabalho devido a problemas familiares. 

d) o biotipo do trabalhador como elemento básico na investigação fisioterapêutica de exercício de alongamento muscular. O 
fisioterapeuta deve levar o trabalhador ao médico para conhecer seus sintomas clínicos. 

e) a idade do trabalhador na realização dos exercícios e a produtividade do funcionário, evitando as pausas que limitam 
seu desempenho na empresa. 

 
27 - Sobre os estudos científicos na prática baseada em evidências na Fisioterapia, é correto afirmar: 
 

*a) Meta- análises são revisões que usam métodos quantitativos para sumariar resultados de pesquisa, preferencialmente 
de experimentos aleatórios controlados. 

b) Revisões sistemáticas usam métodos implícitos rigorosos para julgar e criticar estudos significativos da área de saúde. 
c) Estudos de casos representam a avaliação inicial de um problema e levam a traçar estratégias de saúde para uma 

população. 
d) Estudos descritivos visam informar uma população sobre um evento em saúde e podem favorecer prognósticos. 
e) Estudos de coorte são semelhantes aos ensaios clínicos descritivos, mas não permitem alocação aleatória. 

 
28 - Na fisioterapia em pós-operatório de sistemas musculoesqueléticos, o fisioterapeuta deve analisar as seguintes 

complicações: 
 

a) Infecção sistêmica e redução de risco de problemas pulmonares. 
b) Afrouxamento de implantes articulares ou dispositivos de fixação interna e vasodilatação resultante de compressão com 

torniquete. 
*c) Trombose venosa profunda e embolia pulmonar. 
d) Atraso na regeneração de tecidos e risco de aumento de força muscular. 
e) Aderências e contraturas de tecidos moles e ósseo, com complicação vascular e cardíaca. 

 
29 - Existem muitas maneiras de se caracterizarem as necessidades de saúde das pessoas com deficiências. Na 

Fisioterapia, o acesso à assistência primária e curativa deve ser possibilitada. Assinale a alternativa correta. 
 

a) O fisioterapeuta deve avaliar a capacidade funcional da pessoa com lesão neurológica usando prioritariamente a 
Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF). 

*b) O perfil geral de saúde da pessoa com alguma condição incapacitante é resultado da interação entre estratégias de 
manejo, cuidados com a saúde, estilo de vida e fatores socioambientais. 

c) Na avaliação cardiorrespiratória da pessoa com alguma limitação física, o fisioterapeuta observa fatores de risco, prática 
de exercícios físicos, osteoporose e formação de cálculos urinários. 

d) Nas incapacidades crônicas, é fundamental controlar a saúde nutricional, evitando sobrepeso da pessoa, e testar sinais 
bulbares e corticais, como a deglutição, a depressão e a coordenação motora. 

e) A espasticidade pode levar a contraturas, e é necessário que o fisioterapeuta use splints funcionais para manter a 
extensão de membros inferiores no caso da paraplegia espástica. 

 
30 - O exercício moderado tem se mostrado benéfico para pessoas com câncer. A Fisioterapia na oncologia do adulto 

pode: 
 

*a) estabelecer precauções com os exercícios terapêuticos, considerando fatores hematológicos, cardiopulmonares e 
musculoesqueléticos. 

b) estabelecer repetições de exercícios para proporcionar resistência muscular, baseando-se nos efeitos anticolinérgicos da 
medicação. 

c) avaliar o tipo de câncer e a sua localização, e então definir as sessões de radioterapia do paciente e a intensidade da 
atividade física. 

d) identificar e diagnosticar o envolvimento neurológico de determinados tipos de cânceres e definir o tipo de órtese a ser 
usada. 

e) no caso de câncer de pulmão com fadiga e descondicionamento do paciente, o profissional fisioterapeuta pode 
diagnosticar uma síndrome miastênica que leve à parestesia. 
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31 - É fundamental ao fisioterapeuta conhecer os reflexos neurológicos do bebê normal, para uma adequada avaliação e 
acompanhamento do seu desenvolvimento motor. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Ao testar o reflexo de Galant, a resposta do bebê é uma flexão lateral de tronco, com a idade normal de resposta 

até aproximadamente 2 meses. 
2. O reflexo de Moro indica provável alteração no desenvolvimento a partir do 2º mês de vida do bebê. 
3. O reflexo cervical de endireitamento interfere no equilíbrio na posição sentada. 
4. Em torno dos 8–9 meses, o bebê tem inibidos o reflexo de preensão plantar e o reflexo tônico cervical simétrico 

(RTCS). 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
*a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
32 - Na avaliação da saúde do idoso, é comum a utilização do formulário do estado minimental para verificar o estado de 

lucidez do paciente. Sobre o formulário do estado mental, é correto afirmar: 
 

a) Sua pontuação total é trinta, e com pontuação abaixo de 26 o fisioterapeuta já pode diagnosticar demência senil. 
b) Tem como atividades de avaliação questões sobre orientação, registro, atenção e cálculo, leitura e corrida de três 

metros. 
*c) Na avaliação da leitura, o idoso deve obedecer ao seguinte comando escrito: “Feche seus olhos”. 
d) Pode ser avaliada também a memória do idoso, com a solicitação de que se lembre do nome de pelo menos dez objetos 

conhecidos. 
e) O fisioterapeuta deve perguntar, na atividade de orientação, qual o ano, data, cidade em que se está, e solicitar o nome 

de pelo menos oito  parentes próximos do paciente. 
 
33 - Acredita-se que a doença do manguito rotador seja causada por compressão primária, como resultado do desgaste 

biomecânico do manguito rotador contra o terço ântero-inferior do acrômio no espaço supra-umeral, durante 
atividades de elevação do úmero (Kisner & Colby, 2005). Os sinais e sintomas freqüentes são, entre outros, dor na 
junção musculotendínea, má-postura, desequilíbrios musculares e cinemática falha, com elevação do úmero (Kisner 
& Colby, 2005). Para o tratamento fisioterapêutico na fase de proteção, considere as seguintes recomendações: 

 
1. Conduzir exercícios isométricos intermitentes em múltiplos ângulos e exercícios de estabilização protegidos. 
2. Conduzir exercícios pendulares sem pesos, para causar separação articular grau II que iniba a dor e os 

movimentos de oscilação. 
3. Ensinar ao paciente técnicas de percepção e correção postural. 
4. Simular atividades funcionais, primeiro sob condições controladas, depois sob condições progressivamente 

desafiadoras, usando exercícios de aceleração/desaceleração. 
 
Na fase de proteção, são recomendáveis: 
 
a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
*c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 3 e 4 apenas. 
 

34 - Sobre a saúde no litoral do Paraná, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Os municípios de Matinhos, Morretes e Paranaguá pertencem à 2ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. 
2. O índice de mortalidade por doenças transmissíveis supera o de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório. 
3. A população estimada por faixa etária em 2007 mais expressiva está entre os 5 e 9 anos de idade. 
4. A pirâmide etária do município de Matinhos o caracteriza como um município predominantemente jovem. 

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
 

35 - São recursos fisioterapêuticos utilizados no treinamento muscular respiratório: 
 
a) vibração manual, Threshold e respirações resistidas contra uma carga. 
b) percussões pulmonares, Threshold e respirações resistidas contra uma carga. 
c) pressão expiratória/compressão torácica, Triflow e respirações resistidas contra uma carga. 
*d) manuvacuômetro, Threshold e respirações resistidas contra uma carga. 
e) inflex, manuvacuômetro e percussões pulmonares. 
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36 - O goniômetro é um instrumento largamente usado no diagnóstico fisioterapêutico para medir a amplitude de 
movimento articular. Os princípios gerais para a utilização desse instrumento são: 
 
*a) O eixo do goniômetro deve coincidir com o eixo da articulação que está sendo testada, e o braço móvel alinhado paralela 

e lateralmente ao eixo longitudinal do segmento corporal móvel. 
b) O eixo do goniômetro deve estar alinhado paralela e lateralmente ao eixo longitudinal do segmento corporal móvel, e o 

braço móvel deve coincidir com o eixo da articulação que está sendo testada. 
c) O braço fixo do goniômetro é alinhado paralela e lateralmente ao eixo longitudinal do segmento corporal fixo, e o braço 

móvel deve coincidir com o eixo da articulação que está sendo testada. 
d) O braço fixo do goniômetro é alinhado paralela e lateralmente ao eixo longitudinal do segmento corporal móvel, e o 

braço móvel deve coincidir com o eixo da articulação que está sendo testada. 
e) O eixo do goniômetro deve estar alinhado paralela e lateralmente ao eixo longitudinal do segmento corporal móvel, e o 

braço fixo do goniômetro é alinhado paralela e lateralmente ao eixo longitudinal do segmento corporal fixo. 
 

37 - Sobre a progressão de um programa de exercícios para indivíduos com doenças cardiopulmonares, considere os 
seguintes critérios: 

 
1. Não haver sinais de esforços excessivos, como dispnéia grave, angina, cianose e vertigem. 
2. Freqüência de retorno do pulso para 5 batimentos acima do nível de repouso em 5 minutos. 
3. Retorno da respiração para a freqüência anterior à prática do exercício e para o conforto em 10 minutos. 

 
São parâmetros para a progressão de um programa de exercícios para indivíduos com doenças cardiopulmonares: 
 
a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 2 apenas. 
*e) 1, 2 e 3. 
 

38 - Em qualquer ambiente de atendimento à saúde, os pacientes adultos com capacidade mental plena possuem o 
direito de dar o seu consentimento informado antes da avaliação ou da intervenção. Sobre o consentimento 
informado, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. Para não influenciar negativamente a decisão do paciente, o consentimento informado pode omitir o diagnóstico 

da patologia. 
2. Devem constar os riscos graves de possível lesão ou de complicação associada a uma intervenção proposta, 

que seria importante para o paciente decidir se aceita ou recusa a intervenção. 
3. Deve-se discutir sobre os benefícios ou objetivos esperados associados à intervenção proposta. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

39 - A indicação de prótese para sujeitos com amputações deve incluir no mínimo um médico, um protético, um 
fisioterapeuta e um psicólogo. Os aspectos biopsicossociais, socioeconômicos e fisiológicos são de suma 
importância para a equipe de saúde, visto que são determinantes para a adaptação e para os resultados funcionais 
bem sucedidos com o uso das próteses. Assim, as recomendações determinantes para o uso independente de 
próteses são: 

 
*a) o controle do encaixe da prótese, o controle da meia e os cuidados cutâneos. 
b) a freqüência cardíaca e respiratória e cuidados cutâneos. 
c) o controle do encaixe da prótese e os cuidados urinários e cutâneos. 
d) a freqüência cardíaca, o controle da meia e os cuidados cutâneos. 
e) a freqüência cardíaca, o controle do encaixe e os cuidados cutâneos. 
 

40 - Para o uso da diatermia por ondas curtas, consideram-se indicação e contra-indicação, respectivamente: 
 
*a) áreas grandes e doença vascular periférica. 
b) gravidez e miosite. 
c) fibrosite e miosite. 
d) câncer e miosite. 
e) áreas isquêmicas e fibrosite. 

 
 


