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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1 Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que 
possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2 Este caderno contém a prova objetiva e a prova discursiva. A objetiva é composta de 50 questões de múltipla escolha. 
Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3 O cartão-resposta e o caderno de respostas da prova discursiva  são  personalizados e não serão substituídos em caso de 
erro no preenchimento. Ao recebê-los, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao 
aplicador de prova.

4  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de 
tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura 
ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

5 Estas provas terão cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta  e, na prova discursiva, para o caderno de respostas.

6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu 
início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após quatro horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações, antes 
deste horário.

7 Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas 
assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

Matemática 11 a 15

Informática 16 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 50
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 7.

 O jovem e os cientistas, por uma narrativa que inclua
o ser humano concreto

Isso se faz conectando disciplinas, como preconiza Edgar
Morin

[...] É assustador saber que 93% dos jovens brasilei-
ros não conhecem o nome de um cientista brasileiro, de acor-
do com pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia, divulgado na semana passada.

Em resposta a  isso,  alguns lembram a carência de
professores que temos nas áreas científicas do ensino médio,
particularmente em física e química.

Na verdade, embora ocorra, de fato, falta de profes-
sores, o problema é mais complexo. Para além da carência de
mestres, trata-se da forma como ensinamos história e, em es-
pecial, a história da ciência no país.

É como se houvesse um determinismo histórico ab-
soluto, em que processos econômicos governassem os fatos,
sem interferências da subjetividade.

Assim, alunos perdem a chance de compreender que
somos nós, seres humanos, claro que em condições dadas, que
individual  ou  coletivamente  construímos  comunidades,  na-
ções e instituições.

Foram  pessoas  singulares  que  fizeram  pesquisas,
desvendaram os fenômenos da natureza e criaram soluções
para os mais diferentes desafios enfrentados pela humanidade,
inclusive no Brasil.

No passado, padecemos do fenômeno oposto e as au-
las se tornavam um recital de nomes e fatos a serem memori-
zados. Mas ao romper com uma abordagem equivocada, caí-
mos muitas vezes no outro extremo. E, com isso, ao enfatizar
processos frente a pessoas, o ensino de história patina.

É urgente integrar os enfoques e ensinar aos jovens,
desde o ensino fundamental, sobre a incrível aventura de seres
humanos concretos no planeta, inclusive formulando hipóte-
ses e produzindo conhecimento. Isso se faz, inclusive, conec-
tando  disciplinas,  como  preconiza  Edgar  Morin,  em  seu
clássico "Religando os Saberes", em que analisa a escola se-
cundária francesa.

Felizmente,  a  Base  Nacional  Comum  Curricular
avança nesta direção e possibilita que se aprenda em todo o
país sobre as contribuições de nomes como Oswaldo Cruz,
Adolpho Lutz, Carlos Chagas, Mario Schenberg e o recente-
mente  premiado físico  e  cosmólogo Marcelo Gleiser,  entre
outros. A possibilidade de um ensino que construa convergên-
cias entre matérias possibilitaria também assegurar que crian-
ças e jovens aprendam mais sobre brasileiros que se destaca-
ram em geografia, como Milton Santos, ou artistas nossos de
renome, como Tarsila do Amaral

E, assim, os alunos terão condições de entender as
relações  de  produtores  de  conhecimento  com seu  tempo  e
imaginar cenários futuros em que eles possam ser cientistas,
artistas ou nomes que contribuam para a construção de um
país melhor e mais bonito.

COSTIN, Cláudia. Colunas e Blogs. Folha de S. Paulo. 5 jul. 2019. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudia-costin/2019/07/o-jovem-e-os-cientis-

tas-por-uma-narrativa-que-inclua-o-ser-humano-concreto.shtml> . Acesso em: 5 jul.
2019. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto defende a ideia central de que

(A) os estudantes do Brasil  deveriam reativar processos
de  memorização  para  fixar  nomes  de  cientistas
brasileiros que são desconhecidos dos jovens.

(B) a integração de disciplinas no ensino básico contribui
para  que  os  jovens  conheçam  seres  humanos
concretos  que  formularam  hipóteses  e  produziram
conhecimento científico. 

(C) a  carência  de  professores  de  física  e  química  no
ensino  médio  torna  as  estratégias  de  ensino
despersonalizadas, com foco exclusivo nos processos.

(D) os professores são agentes importantes na produção
do  conhecimento  e  podem  desenvolver  um  ensino
pautado na pesquisa integrada ao tempo em que os
alunos vivem.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como o texto é um artigo de opinião, o aspecto gramatical
que  nele  concorre,  de  modo  efetivo  e  evidente,  para  a
construção da opinião do produtor do texto, é:

(A) a  recorrência  a  autoridades,  como  o  “Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia” e “Edgar Morin”,
como forma de comprometer-se com o que é dito.

(B) a utilização de sequenciadores aditivos, como “para
além  de”  e  “e”,  que  conectam  fato  e  opinião  no
mesmo enunciado.

(C) o  uso  de  expressões,  como  “é  assustador”,  “é
urgente”, seguidas do restante do enunciado, porque
sinalizam ponto de vista. 

(D) o emprego de estruturas em primeira pessoa,  como
“somos”  e  “construímos”,  como  forma  de  o
enunciador incluir-se nos processos.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O autor, ao criticar o modo como se ensina história, mostra

(A) a valorização do ensino tradicional em detrimento de
metodologias modernas.

(B) a negligência  do pensamento  coletivo em favor  do
fortalecimento das instituições.

(C) a  secundarização  dos  eventos  objetivos  em relação
aos produtos determinísticos. 

(D) a  predominância  de  processos  sobre  os  fatos  e  as
pessoas.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do verbo “patinar” no contexto em que aparece no
texto constitui-se como uma

(A) figurativização metafórica, cujo sentido é o de que o
ensino de história falha ao avançar.

(B) expressão irônica do autor para expressar uma crítica
aos processos históricos objetivos.

(C) referência  intertextual  aos  usuários  de  patins  que
transformam a caminhada num esporte.

(D) veículo  ambíguo,  cujos  sentidos  transitam
concomitantemente entre o literal e o figurado.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conexão sintática  de  oposição  tanto  pode  ocorrer  por
meio de um período coordenado quanto por meio de um
período  subordinado.  Tomando  por  base  a  sentença
subordinada “na verdade, embora ocorra, de fato, falta de
professores,  o problema é mais complexo”,  em qual  das
alternativas  a  seguir,  ela  é  reelaborada  como  sentença
coordenada de modo a manter a ideia de oposição? 

(A) O problema  é  mais  complexo,  porque  há,  de  fato,
falta de professores.

(B) De  fato,  há  falta  de  professores,  no  entanto,  o
problema é mais complexo.

(C) Há, de fato, não só falta de professores como também
maior complexidade do problema.

(D) O problema é complexo, portanto, de fato, há falta de
professores.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  texto,  a  expressão  “abordagem  equivocada”  faz
referência a

(A) “ensino de história”

(B) “processos frente a pessoas”

(C) “fenômeno oposto”

(D) “recital de nomes e fatos a serem decorados”

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na conclusão do texto, o autor

(A) reafirma a tese defendida no texto por meio de uma
paráfrase do terceiro parágrafo.

(B) faz um resumo dos principais  pontos discutidos  no
decorrer do artigo.

(C) projeta  as  contribuições  da  tese  apresentada  num
futuro próximo.

(D) apresenta  novos  argumentos  por  meio  de
exemplificação.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 8 e 9.

 Marcelo Gleiser
Físico teórico, professor, escritor e colunista do jor-

nal Folha  de  S.Paulo e  da National  Public  Radio  (NPR),
Gleiser é internacionalmente reconhecido no meio acadêmi-
co. 

Nascido no Rio de Janeiro, Gleiser teve sua curiosi-
dade pela ciência despertada por meio da admiração pela na-
tureza.  Cursou Engenharia Química por dois anos,  transfe-
rindo-se para o curso de Física da Pontifícia  Universidade
Católica do Rio de Janeiro, onde graduou-se em 1981. No
ano seguinte, fez seu mestrado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro e, em 1986, obteve seu doutorado no King’s
College, da Universidade de Londres, na Inglaterra.

Autor de mais de uma centena de artigos citados e
dezenas de textos publicados em formato impresso ou digital,
o foco da pesquisa de Gleiser é o surgimento de estruturas
complexas da natureza para descobrir o sentido do mundo e
nosso lugar no grande esquema das coisas. Para isso, ele tem
como foco questões fundamentais relacionadas ao que chama
de “três origens”: a origem do universo, a origem da matéria
e a origem da vida na Terra e em todos os lugares do cosmos.

 Disponível em: <https://www.fronteiras.com/conferencistas/marcelo-gleiser> . Acesso
em: 6 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto tem o propósito de

(A) descrever a importante trajetória pessoal e acadêmica
desenvolvida por  Marcelo Gleiser  de modo claro e
objetivo.

(B) narrar  aspectos  da  vida  pessoal  e  profissional  do
físico-autor, utilizando-se de recursos literários como
a inversão sintática.

(C) induzir  o  leitor  à  inferência  de  que  a  biografia  de
Gleiser  supera  qualitativa  e  quantitativamente  a  de
outros físicos brasileiros.

(D) divulgar  o  nome do físico brasileiro,  a  fim de que
suas  produções  sejam  vendidas  e  tornem-se
referência também no Brasil.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em “Para isso, ele tem como foco questões fundamentais
relacionadas  ao  que  chama  de  ‘três  origens’”,  o  sujeito
gramatical do verbo “chamar”:

(A) está  realizado e  explícito  na  sentença  na  forma da
palavra “que”.

(B) apresenta-se  como sujeito  nulo,  porque  o  verbo na
terceira  pessoa,  nesse  caso,  constitui  uma
indeterminação.

(C) está  elíptico  na  sentença,  mas  pode  ser  inferido,
porque  foi  enunciado  anteriormente  por  meio  da
palavra “ele”.

(D) mostra-se posposto ao verbo por meio do sintagma
“três origens”.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Leia o texto a seguir para responder à questão 10.

Disponível em: <https://www.umsabadoqualquer.com/category/eisntein/> . Acesso em: 6 jul.
2019.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se considerados os  componentes  contextuais  da tira  e a
ordem  como  os  elementos  verbais  e  não  verbais  são
sequenciados,  eles  apontam  para  uma  direção
interpretativa. Com base nessa afirmação e na leitura do
texto,  qual  dos  seguintes  enunciados,  atribuídos  a
cientistas clássicos, adéqua-se ao propósito comunicativo
do produtor da tira?

(A) “Quanto  menos  alguém  entende,  mais  quer
discordar”. (Galileu Galilei)

(B) “O oposto de uma afirmação correta é uma afirmação
falsa. Mas o oposto de uma verdade profunda pode
ser outra verdade profunda". (Niels Bohr)

(C) “Quem  não  quer  ser  aconselhado,  não  pode  ser
ajudado.” (Benjamin Franklin)

(D) "Ninguém que é curioso é idiota. As pessoas que não
fazem perguntas permanecem ignorantes para o resto
de suas vidas." (Neil DeGrasse Tyson)

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma confecção tem um custo mensal fixo de R$ 8.000,00
mais R$ 20,00 por cada bermuda fabricada. O preço de venda
de cada bermuda depende da quantidade fabricada no mês, e

representada pela  função  P ( x )=60− x
100 ,  sendo  x a

quantidade de bermudas fabricadas no mês.  O lucro mensal
L(x) da confecção é a diferença entre o faturamento e o

custo total de fabricação. Nessas condições, o menor número
de bermudas  a ser fabricada,  no mês,  para o que o lucro
mensal seja R$ 19.900,00, é igual a

(A) 900.

(B) 1200.

(C) 1500.

(D) 2000.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a (Anfavea), no primeiro semestre de 2019, fo-
ram produzidos no Brasil 1.473.638 veículos. Esse volume re-
presenta uma alta de 2,8% em relação ao mesmo período de
2018.

Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br. Acesso: em 11 abr.  2019. (Adaptado).

Nessas  condições,  o  número  de  veículos  que  foram
produzidos no Brasil,  no primeiro semestre de 2018, foi
igual a

(A) 412.720.

(B) 1.060.280.

(C) 1.151.270.

(D) 1.433.500. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A safra nacional de grãos 2018/2019 deve ter a segunda maior
colheita de milho, com 95 milhões de toneladas, enquanto a
produção esperada de soja é de 114,3 milhões de toneladas. 

Disponível em: <www.agenciabrasil.ebc.com.br.>. Acesso: em 14 jul.  2019. (Adaptado).

De  acordo  com  os  dados  apresentados,  a  produção,  na
safra 2018/2019, de milho e soja juntos, em quilogramas,
pode ser representada por

(A) 209,3 x 105

(B) 209,3 x 106

(C) 209,3 x 108

(D) 209,3 x 109

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um senhor  resolveu  doar  R$  450.000,00  para  seus  três
filhos. Quando foi dividir o dinheiro, resolveu reparti-lo de
forma  inversamente  proporcional  à  idade  de  cada  um.
Sabendo  que  seus  filhos  têm  18,  24  e  36  anos,
respectivamente, quanto recebeu o filho mais novo? 

(A) R$ 100.000,00.

(B) R$ 200.000,00.

(C) R$ 250.000,00.

(D) R$ 300.000,00.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante uma gincana em uma escola, uma professora vai
distribuir  75  caixas  de  chocolates  e  125  brinquedos.  A
distribuição será feita  entre  crianças,  de  modo que cada
uma receba a mesma quantidade de caixas de chocolates e
a mesma quantidade de brinquedos. Considerando que a
professora  usará  o  maior  número  possível  de  crianças
nesta  ação,  então,  o  número  de  brinquedos  que  cada
criança vai receber será igual a

(A) 3.

(B) 5.

(C) 10.

(D) 15.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  Microsoft  Windows  10,  a  sequência  aproximada  de
comandos a ser empregada por um usuário que pretenda
remover o navegador da Web Internet Explorer 11 é:

(A) Painel  de  Controle;  Programas e Recursos;  Internet
Explorer 11; Desinstalar/Alterar; Sim; Fechar.

(B) Configurações;  Aplicativos;  Aplicativos e Recursos;
Internet Explorer 11; Desinstalar; Desinstalar.

(C) Painel de Controle; Programas e Recursos; Ativar ou
desativar recursos do Windows; Internet Explorer 11;
Sim; Ok.

(D) Configurações;  Aplicativos;  Aplicativos  para  Sites;
Internet Explorer 11; Ativado/Desativado; Fechar.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  processador  de  textos  Microsoft  Word  2016,  um
usuário seleciona um trecho de um documento já existente
e,  por  meio  da  caixa  de  diálogo  Fonte,  ativa  o  efeito
Oculto,  fazendo com que  o  bloco  de  texto  previamente
selecionado desapareça da tela.  Na sequência,  o  usuário
salva o arquivo .DOCX e desliga o computador. No dia
seguinte,  o  usuário  deseja  imprimir  o  texto  na  íntegra,
incluindo o trecho ocultado. Considerando que o arquivo
foi aberto no Word 2016, versão em Português do Brasil,
ele deverá

(A) acionar  o  comando  “Desfazer”,  pressionando  a
combinação de teclas <CTRL> + <Z> repetidas vezes
para  retroceder,  uma  a  uma,  as  últimas  ações
realizadas  até  que  trecho  desejado  apareça  na  tela
novamente.

(B) acionar  o comando “Mostrar  Tudo” pressionando a
combinação de teclas <CTRL> + <*> (o asterisco do
teclado numérico não funciona aqui), vez que, desse
modo,  serão  exibidas  as  marcas  de  formatação  e,
também, o bloco de texto ocultado.

(C) selecionar todo o documento através da combinação
de  teclas  <CTRL>  +  <T>  e,  através  da  caixa  de
diálogo Fonte, clicar duas vezes na caixa de seleção
correspondente ao efeito Oculto e, depois, clicar no
botão OK.

(D) selecionar todo o documento através da combinação
de  teclas  <CTRL>  +  <T>  e  ativar  o  comando
“Repetir”,  pressionando  a  tecla  de  atalho  <F4>
repetidas vezes para refazer a última ação realizada,
até que trecho desejado seja reexibido na tela.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  navegador  da  Web Google  Chrome,  se  um  usuário
introduzir na barra de endereços o texto abaixo:

file:///C:/Users/

e, ato contínuo, pressionar a tecla <ENTER>, o referido
Web browser exibirá:

(A) a lista de pastas e arquivos contidos no caminho local
C:\Users.

(B) a lista de usuários cadastrados no computador local.

(C) o conteúdo do arquivo Users.file.

(D) o conteúdo do diretório Users compartilhado na rede
mundial.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  relação  aos  dispositivos  periféricos  dos
microcomputadores, os que contém apenas dispositivos de
entrada de dados são:

(A) o teclado e o monitor de vídeo.

(B) o pen drive e a unidade de disco rígido externo.

(C) o mouse e o microfone.

(D) o par de caixas acústicas e a impressora.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na atualidade,  qual  é  a  tecnologia  mais  empregada  em
mouses sem fio que não venham de fábrica acompanhados
de algum receptor USB e, também, em fones de ouvido
sem fio?

(A) Wi-Fi.

(B) IrDA.

(C) ZigBee.

(D) Bluetooth.

INFORMÁTICA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  teste  utilizado  no  exame  físico  para  indicar  a
epicondilite lateral é o

(A) teste de Tínel.

(B) teste de Cozen.

(C) teste de Milgram.

(D) teste da Gaveta.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A negligência unilateral deve ser levada em consideração
durante o processo de avaliação e tratamento,  sendo um
dos sintomas clínicos causados por

(A) amputação.

(B) fratura de um membro superior e inferior ipsilateral.

(C) acidente vascular encefálico.

(D) fratura de uma vértebra torácica alta.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  o  reflexo  responsável  pela  excitação
monossináptica do músculo homônimo ipsilateral?

(A) Reflexo de estiramento.

(B) Reflexo de Babinski.

(C) Reflexo flexor de retirada.

(D) Reflexo de Moro.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É  importante  manter  a  comunicação  entre  médico,
terapeuta e paciente, sempre pensando no melhor trabalho
a  ser  desempenhado  em  favor  do  paciente,  de  maneira
responsável e ética. Durante o atendimento, é importante
dar  atenção  aos  pacientes  que  utilizam propranolol,  por
causa  da  redução  do  débito  cardíaco  durante  alguns
exercícios.  Esse  medicamento  bloqueia  qual  tipo  de
receptor?

(A) Receptor a1.

(B) Receptor b1.

(C) Receptores muscarínicos.

(D) Receptores nicotínicos.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A espirometria é uma importante ferramenta utilizada em
indivíduos  com alterações  pulmonares,  inclusive  os  que
trabalham em locais  que  favoreçam o  risco  de  doenças
nessa região. Qual dos seguintes volumes ou capacidades
pulmonares a espirometria mede?

(A) Capacidade residual funcional (CRF).

(B) Espaço morto fisiológico.

(C) Volume residual (VR).

(D) Capacidade vital (CV).

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante  a  avaliação  do  reflexo,  quando  é  percutido  o
tendão  patelar  com  um  martelinho,  qual  é  a  resposta
normal esperada?

(A) Estimulação das fibras aferentes Ib no fuso muscular.

(B) Inibição das fibras aferentes Ia no fuso muscular.

(C) Contração do músculo quadríceps.

(D) Relaxamento do músculo quadríceps.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipóxia  é  multifatorial  e  provoca  vasoconstricção  em
qual leito vascular?

(A) Coronariano.

(B) Pulmonar.

(C) Muscular.

(D) Cutâneo.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitas dores apresentadas pelos pacientes podem ter, entre
outras  causas,  origem  posturocinética,  estresse  e
ergonomia inadequada  ao posto  de trabalho no  qual  ele
desempenha  a  atividade.  Essas  podem  ser  algumas  das
maneiras por meio das quais surgem os pontos gatilhos,
que são áreas de irritabilidade focal

(A) articular.

(B) óssea.

(C) miofascial.

(D) ligamentar.

TECNICO EM REABILITAÇÃO OU FISIOTERAPIA



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG –2019

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante  algumas  atividades  laborais,  o  indivíduo  pode
apresentar  formigamento,  dor  ou  fraqueza  muscular  no
membro superior homônimo ao realizar o movimento de
abdução  de  ombro  com  extensão  de  cotovelo,  punho  e
dedos. Esse achado pode ser devido ao tensionamento de
qual nervo?

(A) Mediano.

(B) Braquial.

(C) Radial.

(D) Ulnar.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O teste de discriminação de 2 pontos é usado para testar 
qual capacidade?

(A) Cinestésica.

(B) Visual.

(C) Força.

(D) Tátil.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a avaliação do paciente, é importante observarmos
sua postura e ADM, principalmente nas atividades laborais
que ele mais executa, levando em consideração os planos e
os eixos de movimento. Em qual plano ocorre a flexão do
ombro?

(A) Frontal.

(B) Sagital.

(C) Transverso.

(D) Longitudinal.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um indivíduo sobre uma balança apresenta massa de 70
kg. Considerando p=m.a (p=peso; m=massa; a=aceleração
da gravidade de 9,81m/s2), qual é o peso apresentado pelo
indivíduo?

(A) 686,7 kg.

(B) 68,67 N.

(C) 686,7 N.

(D) 68,67 kg.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  o  nome  da  lesão  comum  entre  trabalhadores  e
atletas  que  realizam  movimentos  forçados  acima  da
cabeça,  que  envolvam  tipicamente  abdução  ou  flexão,
juntamente com rotação medial,  e que leva a uma perda
progressiva da função até atingir a invalidez?

(A) Síndrome do impacto no ombro.

(B) Bursite.

(C) Tendinite bicipital.

(D) Lesão labral.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As hérnias de disco são relacionadas com 1 a 5% dos casos
das  dores  nas  costas  diagnosticadas.  De  acordo  com
avaliação  realizada  por  equipe  de  saúde,  o  primeiro
tratamento escolhido deve ser:

(A) o cirúrgico.

(B) a discectomia.

(C) o conservador.

(D) o uso de coletes.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em acidentes automobilísticos que envolvem impacto na
traseira  do  veículo,  é  comum ocorrer  lesão  em chicote.
Nesse tipo de lesão, o que é afetado no paciente?

(A) A cauda equina.

(B) A cabeça e os membros superiores.

(C) A região torácica.

(D) A lombar e os membros inferiores.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a confecção de palmilhas, é importante conhecer o
tamanho real e o tamanho aparente do membro inferior. As
medidas são fáceis de tomar, pois não é necessário o uso
de equipamentos caros. O tamanho aparente do membro
inferior pode ser determinado medindo a distância entre

(A) a cicatriz umbilical e o maléolo.

(B) a espinha ilíaca anterossuperior e o maléolo.

(C) a cicatriz umbilical e o meio da patela.

(D) a espinha ilíaca anterossuperior e o meio da patela.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os níveis de eletroestimulação seguem ordenadamente a
seguinte  sequência:  sensorial,  motor  e  doloroso.  Esses
níveis também são conhecidos como níveis de

(A) Kisner.

(B) Hoppenfield.

(C) Glasgow.

(D) Howson.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento para problemas posturais,  há muitos anos
vem sendo utilizado o RPG como uma técnica de trabalho.
No RPG, é muito utilizada uma postura chamada rã no ar,
na qual o paciente é posicionado

(A) em decúbito dorsal.

(B) em pé.

(C) em sedestação.

(D) em decúbito ventral.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É  muito  comum  trabalhadores  procurarem  profissionais
que  trabalham  com  práticas  integrativas  decorrentes  de
estresse,  dores  no  pescoço  e  trapézio.  Algumas  vezes,
ocorrem disfunções nos músculos esternocleidomastoídeo
e trapézio devido a uma disfunção do nervo responsável
por sua inervação. Qual é esse nervo?

(A) Acessório.

(B) Facial.

(C) Dorsal da escápula.

(D) Supraclavicular.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o teste utilizado para observar se há gibosidade em
indivíduos com escoliose?

(A) Schöber.

(B) Adams.

(C) Ott.

(D) Dedo-chão.

▬ QUESTÃO 41▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pensando  em  desenvolver  um  trabalho  voltado  para  a
prevenção e  educação em saúde a  ser  desenvolvido por
uma  equipe  de  saúde,  deve  ser  realizado  um  trabalho
inicial de

(A) tratamento  dos  problemas  posturais  de  cada
trabalhador, independente do cargo que ocupa e sua
atividade laboral.

(B) identificação  do  posto  de  trabalho,  do  tipo  de
indivíduo  e  dos  distúrbios  mais  comuns  em
determinadas atividades.

(C) massoterapia para o alívio do estresse todos os dias,
para  todos  os  trabalhadores,  de  acordo  com  sua
atividade laboral.

(D) desenvolvimento de programas gerais para reduzir os
problemas relacionados aos postos de trabalho mais
encontrados no Brasil.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os alongamentos causam muitos benefícios ao corpo e são
indicados em casos de

(A) dores  muito  intensas  com  evidência  de  processo
inflamatório agudo.

(B) presença  da  restrição  de  movimento  por  bloqueio
articular ósseo.

(C) tratamento  em  casos  de  hipermobilidade  articular
ósseo.

(D) perda  da  mobilidade  relacionada  à  diminuição  da
extensibilidade do tecido mole.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem  cinco  graus  de  mobilização  articular.  Quatro
desses  graus  são  utilizados  como  mobilização  articular
oscilatória por Maitland e um dos graus é o ajuste utilizado
na  quiropraxia.  Qual  é  o  grau  utilizado para  realizar  os
ajustes quiropráticos?

(A) Grau I.

(B) Grau III.

(C) Grau V.

(D) Grau VII.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tração é uma ferramenta utilizada como recurso para o
tratamento, ganho de ADM e alívio de dor em pacientes.
Quantos são os graus de tração descritos por Kaltenborn?

(A) 2 graus.

(B) 3 graus.

(C) 4 graus.

(D) 5 graus.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  política  nacional  de  práticas  integrativas  e
complementares foi aprovada pelo Ministério da Saúde no
ano de

(A) 2006.

(B) 2010.

(C) 2014.

(D) 2018.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  diversas  as  ferramentas  utilizadas  nas  práticas
integrativas  e  complementares  para  o  tratamento  da
fibromialgia  e  da  síndrome  dolorosa  miofascial.  Entre
esses dois acometimentos, qual achado é mais comum em
pacientes  diagnosticados  com  síndrome  dolorosa
miofascial?

(A) Tender Points.

(B) Sono não reparador.

(C) Fadiga.

(D) Trigger Points.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A diástase  do  músculo  reto  abdominal  é  uma  condição
muito  comum  no  pós-parto.  Algumas  mulheres
permanecem nessa condição, favorecendo o surgimento ou
perpetuando a dor lombar. A partir de quantos centímetros
essa diástase é considerada significativa?

(A) 2 cm.

(B) 4 cm.

(C) 6 cm.

(D) 8 cm.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O TENS é um equipamento muito utilizado na analgesia e
uma das explicações que fundamentam sua utilização é

(A) a lei do tudo ou nada.

(B) a teoria das comportas.

(C) a lei de Newton.

(D) a teoria das cordas.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a definição de esclerótomo?

(A) Área da pele inervada por uma única raiz nervosa.

(B) Grupos  de  músculos  inervados  por  uma única  raiz
nervosa.

(C) Área óssea inervada por uma única raiz nervosa.

(D) Grupos de músculos abaixo dos dermátomos.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A “dor  fantasma”  é  uma  característica  encontrada  em
pacientes que

(A) passam por amputação.

(B) apresentam problemas cardíacos.

(C) sofrem de enxaqueca com aura.

(D) têm dor sem apresentar lesão relacionada. 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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PROVA TEÓRICO-PRÁTICA COM CARÁTER DISCURSIVO

TÉCNICO EM REABILITAÇÃO OU FISIOTERAPIA

____Questão 01_________________________________________________________________________

Uma trabalhadora do sexo feminino de 23 anos queixa-se de dor lombar que irradia para o quadril e membro inferior
esquerdo nos últimos 11 meses. Ela relata fazer uso de medicamento para dor, mas não apresenta melhora significativa.

Com base nessas informações, descreva a avaliação, os objetivos do tratamento, a conduta a ser realizada e o que deve
ser considerado na alta do tratamento.

(10 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________________

Considerando um trabalhador que cumpre suas funções administrativas o dia todo sentado, passando pelo estresse e pelas
cobranças do dia a dia, e que vem apresentando sinais típicos de estresse, como a falta de produtividade, a falta de
concentração, a insônia e a desmotivação, além de apresentar quadro poliqueixoso de dor. Descreva as ações que o
técnico em reabilitação ou fisioterapia pode realizar, nesse caso, para ajudar esse trabalhador.

(10 pontos)
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