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Texto: Lembrança de morrer,  
Álvares de Azevedo  
 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente. 

 
E nem desfolhem na matéria impura  
A flor do vale que adormece ao vento:  
Não quero que uma nota de alegria  
Se cale por meu triste passamento.  
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio  
Do deserto, o poento caminheiro,  
– Como as horas de um longo pesadelo  
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;  

 
Como o desterro de minh’alma errante,  
Onde fogo insensato a consumia:  
Só levo uma saudade – é desses tempos  
Que amorosa ilusão embelecia. 

 
Só levo uma saudade – é dessas sombras  
Que eu sentia velar nas noites minhas…  
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,  
Que por minha tristeza te definhas! 

 
De meu pai… de meus únicos amigos,  
Poucos - bem poucos – e que não zombavam  
Quando, em noites de febre endoidecido,  
Minhas pálidas crenças duvidavam. 

 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,  
Se um suspiro nos seios treme ainda,  
É pela virgem que sonhei… que nunca  
Aos lábios me encostou a face linda! 

 
Só tu à mocidade sonhadora  
Do pálido poeta deste flores…  
Se viveu, foi por ti! e de esperança  
De na vida gozar de teus amores. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beijarei a verdade santa e nua,  
Verei cristalizar-se o sonho amigo…  
Ó minha virgem dos errantes sonhos,  
Filha do céu, eu vou amar contigo! 

 
Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  
Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 

 
Sombras do vale, noites da montanha  
Que minha alma cantou e amava tanto,  
Protegei o meu corpo abandonado,  
E no silêncio derramai-lhe canto! 

 
Mas quando preludia ave d’aurora  
E quando à meia-noite o céu repousa,  
Arvoredos do bosque, abri os ramos…  
Deixai a lua pratear-me a lousa! 
Autor: (Álvares de Azevedo) 



QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte: 
RESPOSTA: não se cale a alegria. 

QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa: 
RESPOSTA: libertação 

QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é 
de:  
RESPOSTA: saudade  

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente. 
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo  

QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta? 
RESPOSTA: inócuo 

QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma 
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa 
onde o significado da palavra está correto. 
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. 

QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta: 
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o. 

QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a 
frase com pontuação correta. 
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo 
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta? 

QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase 
onde apresenta um adverbio de tempo: 
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos 

QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de 
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.  
Denominamos de: 
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como: 
definição, conceituação, informação, descrição e comparação. 
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo: 
RESPOSTA: Biografia e autobiografia 

QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo. 
Tio Adolfo ________com o filme na televisão. 
Marise ___________ em contrabando de ouro. 
Trabalho ________ em grande responsabilidade. 
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica 

QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo. 
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente. 

QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. 
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação. 
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.  

Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples). 
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido. 

 



QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o 
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados 
atualmente. 
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS. 

QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário: 
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa. 

QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de 
recortar o item selecionado? 
RESPOSTA: Ctrl + x 

QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA. 
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros. 

II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas 
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais. 

III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW). 
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet 

é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World 
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet. 

RESPOSTA: I, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas: 
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação 
pela web e processar diversas linguagens. 
RESPOSTA: Navegador. 

QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de 
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas: 
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles 
que estão fora do seleto grupo. 

QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar 
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as 
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se: 
RESPOSTA: O Google. 

QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como 
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que 
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica: 
RESPOSTA: Assinatura digital. 

QUESTÃO: A prática de Fisioterapia no Brasil iniciou-se em 1919, quando foi fundado o Departamento de 
Eletricidade Médica pelo Professor Raphael de Barros da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
No ano 1929, foi instalado o serviço de Fisioterapia do Instituto do Radium Arnaldo Vieira de Carvalho no local 
do Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pelo médico Dr. Waldo Rolim de Moraes. Já 
no ano de 1951, foi patrocinado pelo centro de estudos Raphael de Barrosa criação do:  ASSINALE A 
ALTERNATIVA CORRETA. 
RESPOSTA: O primeiro Curso de Fisioterapia do Brasil, localizado no Instituto Central do Hospital das 
Clínicas. 

 
 



QUESTÃO: O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia preceitua que: É de competência do Conselho 
Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional: 
RESPOSTA: Zelar pelo cumprimento dos princípios do código de ética da classe, funcionar como Conselho 
Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de consolidar jurisprudência e atuar nos casos omissos. 

QUESTÃO: O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia prevê que são deveres fundamentais do 
fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica: 

I. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da 
moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão. 

II. Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e 
permanentemente, para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da 
qualidade da vida do ser humano. 

III. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional 
e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. 

IV. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, 
epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de 
justiça. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
RESPOSTA: I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: Leia atentamente as afirmações abaixo e assinale com a letra E, se errada e com a letra C, se 
certa.  
São responsabilidades dos profissionais da fisioterapia, no exercício da profissão: 
( ) O fisioterapeuta deve ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional, seja por 
remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional e seu 
aprimoramento. 
( ) O fisioterapeuta deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da 
Fisioterapia. 
( ) O fisioterapeuta deve atuar em consonância à política nacional de saúde, promovendo os preceitos da 
saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a 
profissão no setor público ou privado. 
( ) usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em serviço privado. 
RESPOSTA: C-C-C-E 

QUESTÃO: João é fisioterapeuta, devidamente registrado no órgão da classe. João, dia 02 de fevereiro de 2015 
realizou cobrança de honorários a Maria, sua paciente, em instituição que se destina à prestação de serviços 
públicos.  
Maria, que a época realizou o pagamento na importância de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), ficou 
sabendo em janeiro de 2020, que tal prática viola o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. 
Diante disso, no dia 03 de fevereiro de 2020, Maria comunica formalmente o Conselho Regional de Fisioterapia 
acerca da infração disciplinar cometida por João. 
Diante dos fatos narrados, assinale a alternativa CORRETA: 
RESPOSTA: O caso narrado não está prescrito, pois, a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares 
prescreve em 05 (cinco) anos, contados da constatação oficial do fato. 

QUESTÃO: O profissional formado em fisioterapia tem diversas opções para realizar uma especialização. 
Assinale a alternativa que contenha corretamente áreas de atuação de um(a) fisioterapeuta: 
RESPOSTA: Fisioterapia esportiva; fisioterapia em gerontologia; fisioterapia Forense. 

QUESTÃO: O atendimento fisioterapêutico domiciliar visa, entre outras coisas, realizar a prevenção de agravos 
da situação do paciente, fornecer cuidados paliativos e a: 
RESPOSTA: Reabilitação do paciente incapaz de locomover-se até a unidade de saúde. 



QUESTÃO: Em um estudo realizado por Felício et al., (2005), foi relatado que um dos objetivos da fisioterapia 
na reabilitação de pacientes com doenças neurológicas crônicas no domicílio é alcançar maior grau de 
independência. 
A atuação fisioterapêutica em domicílio vai além da atenção direta ao paciente, envolvendo também a 
capacitação: 
RESPOSTA: Dos familiares e cuidadores. 

QUESTÃO: A fisioterapia além de usada para reabilitar pessoas, atua ao mesmo tempo na prevenção. 
Assinale a alternativa que contém recursos fisioterapêuticos utilizados nos tratamentos de 
recuperação/prevenção dos pacientes. 
RESPOSTA: Eletroterapia; Fototerapia; Massoterapia. 

QUESTÃO: Órteses são aparelhos médicos aplicados ao corpo. Elas ajudam, de forma eficaz, no tratamento 
de problemas resultantes de lesões, doenças, problemas congênitos ou processo de envelhecimento. São 
exemplos de órteses externas: 
RESPOSTA: Palmilha ortopédica, joelheiras e colares cervicais. 

QUESTÃO: Sabendo-se que as próteses ortopédicas, são tipos de aparelhos que exercem funções motoras 
semelhantes do membro amputado, leia atentamente as assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

I. Próteses ortopédicas, são peças artificiais usadas como substitutas de membros. 
II. As próteses ortopédicas, podem ser externas ou internas. 

III. No brasil, existem apenas próteses ortopédicas externas. 
IV. As próteses substituem de forma integral ou parcial um membro, órgão ou tecido. 

RESPOSTA: I, II e IV estão corretas. 

QUESTÃO: Leia cuidadosamente as afirmações abaixo e assinale com a letra V, se verdadeiro ou com a letra F, 
se falso. 
(  ) A amputação é o termo utilizado para definir a remoção total ou parcial de um membro ou mais membros. 
(  ) Os exercícios utilizados na reabilitação podem ser iniciados antes da amputação. 
(  ) Na fase de reabilitação, pós-amputação, o paciente é preparado para usar uma prótese. Sendo o objetivo 
principal, proporcionar-lhe o máximo de mobilidade e independência. 
( ) O fisioterapeuta tem um papel fundamental na reeducação funcional de pacientes amputados. Esse 
acompanhamento inicia-se exclusivamente na fase de pós-amputação.  
RESPOSTA: V-V-V-F 

QUESTÃO: A imunidade adaptativa é a defesa adquirida ao longo da vida, por meio do contato com agentes 
infecciosos ou por meio da aplicação de vacinas. Existem dois tipos de imunidade adquirida, são elas:  
RESPOSTA: Imunidade humoral e imunidade celular. 

QUESTÃO: É necessário observar algumas regras quando estudamos a anatomia humana, para que a descrição 
das estruturas seja entendida em qualquer parte do globo terrestre. Existe uma convenção internacional que 
as descrições devem ser realizadas considerando a chamada posição anatômica. 
Analise as imagens abaixo e assinale a opção que demostra a posição anatômica. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

IMAGEM 01 IMAGEM 02 IMAGEM 03 IMAGEM 04 
RESPOSTA: Imagem 01 

 



QUESTÃO: A terapia manual pode ser utilizada como recurso para diagnóstico ou como recursos terapêuticos.  
São técnicas da terapia manual: 
RESPOSTA: a massoterapia, a pompagem e a mobilização articular e tração. 

QUESTÃO: A reeducação postural global, conhecida com RPG, foi criado no ano de 1981 através da obra O 
Campo Fechado, na França. É uma técnica da utilizada na fisioterapia que visa prevenir e combater alterações 
da coluna, também ajuda a melhorar a postura, por exemplo, orientando como se posicionar, sentar e respirar 
de modo correto. 
A RPG baseia-se em três princípios fundamentais, são eles: 
RESPOSTA: Individualidade, causalidade e globalidade. 

QUESTÃO: As benfeitorias da reeducação postural global (RPG) podem ser sentidas logo após as primeiras 
sessões. Dentre outros, são benefícios da RPG: 
RESPOSTA: Combater a dor nas costas e realinhar a coluna, curar o torcicolo e solucionar problemas de 
coluna como hérnia de disco. 

QUESTÃO: Além dos exercícios de RPG ajudarem a melhorar dores nas costas, bem como, realinhar a coluna, 
eles também melhoram a respiração, pois, permitem uma maior amplitude dos músculos respiratórios. Além 
dos exercícios denominados Rã no chão com braços abertos e Rã no chão com braços fechados, também são 
exercícios de reeducação postural global: 
RESPOSTA: Rã no ar com braços abertos e rã no ar com braços fechados. 

QUESTÃO: A fisioterapia pediátrica dedica-se de tratar recém-nascidos, bebês, crianças e pré-adolescentes. A 
fisioterapia pediátrica atua, dentre outras, nas seguintes patologias: 

I. Paralisia cerebral, e síndrome de Down. 
II. Hidrocefalia, microcefalia e espinha bífida. 

III. Atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e doenças respiratórias. 
IV. Patologias ortopédica e atrofia muscular. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
RESPOSTA: I, II, III e IV fazem parte das atribuições da fisioterapia pediátrica. 

QUESTÃO: No tocante ao desenvolvimento motor de crianças, assinale a alternativa CORRETA: 
RESPOSTA: Na infância, o desenvolvimento motor é influenciável pelas interações entre a criança e o 
contexto em que ela está inserida. 

QUESTÃO: O sistema cardiovascular tem como principais componentes o coração, artérias e veias. Esse 
sistema, também é conhecido como: 
RESPOSTA: Sistema circulatório. 

QUESTÃO: A fisioterapia respiratória atua no tratamento de doenças que afetam o sistema respiratório como 
a asma e bronquite, por exemplo. O sistema respiratório é encarregado de realizar a captura do oxigênio e 
remover o gás carbônico do organismo. A respiração acontece através de dois movimentos respiratórios:  
RESPOSTA: Inspiração e expiração. 

QUESTÃO: O sistema nervoso é responsável por administrar as ações voluntárias e involuntárias realizadas 
pelo corpo humano. São ações involuntárias: 
RESPOSTA: Batimentos cardíacos e digestão de alimentos. 

QUESTÃO: As sessões de fisioterapia trazem benefícios vultosos para o corpo do paciente, principalmente 
realizadas após uma fratura óssea. A seguir, assinale a alternativa INCORRETA, acerca dos benefícios da 
fisioterapia para pacientes que sofreram fratura óssea. 
RESPOSTA: Em eventos de fraturas graves, a expectativa de recuperação total ou parcial é prejudicada 
após as sessões de fisioterapia. 

 
 
 



QUESTÃO: Costuma-se classificar os ossos, de acordo com sua localização e com o seu formato (curtos, longos, 
planos, sesamoides e irregulares). Observe a imagem a seguir e, posteriormente, assinale a classificação 
correta. 

Imagem “A” 
RESPOSTA: Osso longo. 


