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1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento
e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu
Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e
se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer
divergência comunique ao  fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas
e a Versão Definitiva da Redação. Só é permitido o uso de caneta
esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da
Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação
da Folha de Respostas e a transcrição da Redação para a Versão Definitiva.
Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para
utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de
Respostas e  a  Versão  Definitiva  da Redação devidamente preenchidas
e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após
decorridas 4h (quatro horas) do início da prova, sendo necessário,
obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão
Definitiva da Redação assinadas.

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui
60 (sessenta) questões objetivas,
numeradas sequencialmente, e 01
(uma) redação, de acordo com o
exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Raciocínio Lógico

11 a 20

Informática

21 a 30

Conhecimentos Gerais

31 a 40

Conhecimentos Específicos

41 a 60

Redação
   Redação
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5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP
- www.aocp.com.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das
provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que
devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO
cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no
presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do
candidato.

Informações Adicionais
0(xx)44 3344-4200 / www.aocp.com.br / candidato@aocp.com.br

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Falência múltipla

se poder fazer: não creio que políticos e governo tenham
sido apanhados desprevenidos, por mais que estivessem
alienados em torres de marfim.
Infelizmente todo movimento de massas provoca
e abriga sem querer grupos violentos e anárquicos:
que isso não nos prejudique nem invalide nossas
reivindicações.
Não sei como isso vai acabar: espero que
transformando o Brasil num lugar melhor para viver.
Quase com atraso, a voz das ruas quer lisura, ética,
ações, cumprimento de deveres, realização dos mais
básicos conceitos de decência e responsabilidade cívica,
que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia
eleitoreira.
Que sobrevenham ordem e paz. Que depois desse
chamado à consciência de quem lidera e governa não
se absolvam os mensaleiros, não se deixem pessoas
medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem
as gigantescas negociatas meio secretas, e se apliquem
decentemente somas que poderão salvar vidas, educar
jovens, abrir horizontes.
Sou totalmente contrária a qualquer violência, mas
este povo chegou ao extremo de sua tolerância, percebeu
que tem poder, não quer mais ser enganado e explorado:
que não se destrua nada, mas se abram horizontes reais
de melhoria e contentamento.

Lya Luft

Um jornalista comentou recentemente num programa
de televisão que pediu a um médico seu amigo um
diagnóstico do que está ocorrendo no Brasil: infecção,
virose? A resposta foi perfeita: “Falência múltipla dos
órgãos”.
Nada mais acertado. Há quase dez anos realizo aqui
na coluna minhas passeatas: estas páginas são minha
avenida, as palavras são cartazes. Falo em relações
humanas e seus dramas, porém mais frequentemente
nas coisas inaceitáveis na nossa vida pública. Esgotei a
paciência dos leitores reclamando da péssima educação
— milhares de alunos sem escola ou abrigados em
galpões e salinhas de fundo de igrejas, para chegarem
aos 9, 10 anos sem saber ler nem escrever.
Professores desesperados tentando ensinar sem
material básico, sem estrutura, salários vergonhosos,
estímulo nenhum. Universidades cujo nível é
seguidamente baixado: em lugar de darem boas escolas
a todas as crianças e jovens para que possam entrar em
excelentes universidades por mérito e esforço, oferecemlhes favorecimentos prejudiciais.
Tenho clamado contra o horror da saúde pública,
mulheres parindo e velhos morrendo em colchonetes no
corredor, consultas para doenças graves marcadas para
vários meses depois, médicos exaustos trabalhando
além dos seus limites, tentando salvar vidas e confortar
os pacientes, sem condições mínimas de higiene, sem
aparelhamento e com salário humilhante.
Em lugar de importarmos não sei quantos mil médicos
estrangeiros, quem sabe vamos ser sensatos e oferecer
condições e salários decentes aos médicos brasileiros
que querem cuidar de nós?
Tenho reclamado das condições de transporte, como
no recente artigo “Três senhoras sentadas”: transporte
caro para o calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam
como animais”, reclamou um usuário já idoso. A
segurança inexiste, somos mortos ao acaso em nossas
ruas, e se procuramos não sair de casa à noite somos
fuzilados por um bando na frente de casa às 10 da manhã.
E, quando nossa tolerância ou resignação chegou ao
limite, brota essa onda humana de busca de dignidade
para todos. Não se trata apenas de centavos em
passagens, mas de respeito.
As vozes dizem NÃO: não aos ônibus sujos e
estragados, impontuais, motoristas sobrecarregados; não
às escolas fechadas ou em ruínas; não aos professores
e médicos impotentes, estradas intransitáveis, medo
dentro e fora de casa. Não a um ensino em que a palavra
“excelência” chega a parecer abuso ou ironia. Não ao
mercado persa de favores e cargos em que transformam
nossa política, não aos corruptos às vezes condenados
ocupando altos cargos, não ao absurdo número de
partidos confusos.
As reclamações da multidão nas ruas são tão variadas
quanto nossas mazelas: por onde começar? Talvez pelo
prático, e imediato, sem planos mirabolantes. Algo há de

Cargo: Fisioterapeuta

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lya-luft/

QUESTÃO 01
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a autora,
todo tipo de manifestação é legítima, mesmo que
violenta.
o povo está cansado de médicos despreparados e
inexperientes.
professores sem material didático são incapazes de
ensinar.
os políticos estavam prevenidos, embora não
parecessem.
médicos estrangeiros não estão preparados para o
povo do Brasil.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...que isso não nos prejudique”, a forma
verbal destacada está conjugada no
presente do subjuntivo.
presente do indicativo.
futuro do subjuntivo.
futuro do indicativo.
imperfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 03
A passagem do texto em que há emprego da figura
de linguagem denominada de prosopopeia é
(A)
“As reclamações da multidão nas ruas são tão
variadas...”
(B)
“...a voz das ruas quer lisura, ética, ações...”
(C)
“...mulheres parindo e velhos morrendo em colchonetes
no corredor...”
(D)
“Professores desesperados tentando ensinar sem
material básico...”
(E)
“Sou totalmente contrária a qualquer violência...”

QUESTÃO 08
Em “...não às escolas fechadas...”, o sinal
indicativo de crase foi empregado para
(A)
evitar a ambiguidade presente no fragmento,
decorrente da semelhança entre o som do verbo
‘haver’ e o artigo ‘a’.
(B)
atender à regência nominal do adjunto adverbial,
que requer um objeto indireto para completar o seu
sentido.
(C)
marcar o emprego de um adjunto adverbial cuja base
é composta de um substantivo do gênero feminino.
(D)
marcar o emprego de uma locução prepositiva formada
de um substantivo feminino seguido de um adjetivo.
(E)
marcar a fusão entre a preposição ‘a’, requerida pelo
verbo ‘dizer’, e o artigo ‘a’, empregado diante de
‘escolas’.

QUESTÃO 04
O fragmento em que é possível haver uma
concordância verbal diferente da apresentada é
(A)
“...mas se abram horizontes reais...”
(B)
“...acabem as gigantescas negociatas...”
(C)
“Que sobrevenham ordem e paz.”
(D)
“...não aos corruptos às vezes condenados...”
(E)
“...não se absolvam os mensaleiros...”

QUESTÃO 09

QUESTÃO 05
Em “não creio que políticos e governo tenham
sido apanhados desprevenidos, por mais que
estivessem alienados em torres de marfim.”,
a expressão em destaque estabelece relação
semântica de
(A)
contraste.
(B)
conclusão.
(C)
explicação.
(D)
proporção.
(E)
consecução.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06
A expressão destacada que é empregada para
modificar todo o conteúdo expresso no fragmento
se encontra na alternativa
(A)
“Sou totalmente contrária a qualquer violência, mas
este povo chegou ao extremo de sua tolerância...”
(B)
“Um jornalista comentou recentemente num programa
de televisão que pediu a um médico...”
(C)
“Falo em relações humanas e seus dramas, porém
mais frequentemente nas coisas inaceitáveis...”
(D)
“Infelizmente todo movimento de massas provoca e
abriga sem querer grupos violentos e anárquicos...”
(E)
“...se apliquem decentemente somas que poderão
salvar vidas, educar jovens, abrir horizontes.”

QUESTÃO 10
Em “Que sobrevenham ordem e paz.”, a expressão
destacada funciona como
(A)
conjunção integrante.
(B)
pronome relativo.
(C)
advérbio de modo.
(D)
conjunção coordenativa.
(E)
partícula de realce.

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...que isso não nos prejudique nem invalide
nossas reivindicações”, as expressões destacadas
estabelecem relação semântica de
contraste.
negação.
adição.
alternância.
explicação.
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“Professores desesperados tentando ensinar
sem material básico, sem estrutura, salários
vergonhosos, estímulo nenhum. Universidades
cujo nível é seguidamente baixado: em lugar
de darem boas escolas a todas as crianças e
jovens para que possam entrar em excelentes
universidades por mérito e esforço, oferecemlhes favorecimentos prejudiciais.” O pronome
destacado retoma a expressão
‘Professores desesperados’.
‘salários vergonhosos.
‘favorecimentos prejudiciais’.
‘crianças e jovens’.
‘excelentes universidades.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em um congresso para professores, reuniramse 1500 profissionais para assistir as palestras.
Quantos professores de matemática estavam
neste congresso, sabendo que totalizavam 24% do
total?
260
300
360
440
500

QUESTÃO 16
Considere o conjunto A que possui 10 elementos,
e o conjunto B que possui 18 elementos. Sabendo
que 4 elementos pertencem a A e a B, quantos
elementos pertencem apenas a B?
(A)
14
(B)
15
(C)
16
(D)
17
(E)
18

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em um bairro planejado, as casas são dispostas
da seguinte maneira, na primeira quadra estão as
casas de número 1 ao 13, na segunda quadra estão
as casas de número 14 ao 26, na terceira quadra
as casas de número 27 ao 39, e assim por diante.
Sendo assim, em qual quadra se encontra a casa
de número 155?
9ª quadra.
10ª quadra.
11ª quadra.
12ª quadra.
13ª quadra.

QUESTÃO 13
Considere

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os

Quantos elementos possui o conjunto
10 elementos.
11 elementos.
12 elementos.
13 elementos.
14 elementos.

QUESTÃO 17
Para se chegar ao valor de 1 unidade, um
determinado número natural passou pelas
seguintes operações:
Subtraiu-se 10 unidades desse número;
Adicionou-se 24 unidades ao resultado;
Por fim, o resultado foi dividido por 49.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conjuntos

Qual é esse número natural?
25
30
35
45
50

QUESTÃO 18
Qual é a alternativa que apresenta a negação da
proposição:

?

“Gosto de pipoca e gosto de chocolate”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14
Sobre conjuntos numéricos, assinale a alternativa
INCORRETA.

“Gosto de pipoca e não gosto de chocolate”
“Não gosto de pipoca e gosto de chocolate”
“Não gosto de pipoca e chocolate”
“Não gosto de pipoca e não gosto de chocolate”
“Não gosto de pipoca ou não gosto de chocolate”

QUESTÃO 19
Joana começou a assistir um filme com duração
de 220 minutos, mas depois de 1 hora e 15 minutos
ela precisou pausar o filme por causa de um
compromisso. Sendo assim, quanto tempo falta
para Joana terminar de assistir esse filme?
(A)
2 horas e 45 minutos.
(B)
2 horas e 25 minutos.
(C)
2 horas e 15 minutos.
(D)
1 hora e 45 minutos.
(E)
1 hora e 30 minutos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
QUESTÃO 15
Nayara precisa entregar um trabalho para sua
professora. Foi definido que o prazo de entrega
deveria ser no décimo quarto dia, contados a partir
do dia seguinte que o trabalho foi passado para
a turma. Se a professora passou o trabalho numa
sexta-feira, qual será o dia da semana que Nayara
Cargo: Fisioterapeuta

precisará entregá-lo?
Segunda.
Terça.
Quarta.
Quinta.
Sexta.
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QUESTÃO 20
João, José, Marcelo e Tiago são irmãos e, enquanto
jogavam bola no quintal, um deles chutou a bola
com muita força e acabou quebrando o vidro da
janela do vizinho.
O que podemos com certeza afirmar sobre quem
chutou a bola, sabendo que apenas uma das
proposições abaixo é verdadeira?
1. Quem chutou foi João ou José.
2. Quem chutou foi Marcelo ou João.
3. Quem chutou foi João ou Tiago.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não foi João.
Não foi Marcelo.
Não foi Tiago.
Pode ter sido o Marcelo.
Foi o João.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Nesta
planilha, deseja-se inserir na célula C4 uma fórmula que retorne como resposta o total de títulos mundiais ganhos
pelo Brasil. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=CONT.Brasil(B4:B22)
=SOMASE(B4:B22;Brasil)
=CONT.SE(B4:B22;"Brasil")
=SOMASE.Brasi(B4;B22;Brasil)
=SOMA(B4:B22;"Brasil")

Cargo: Fisioterapeuta
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010
(instalação padrão português – Brasil), nas células
A1, A2, A3 e A4, foram inseridos,respectivamente,
os valores 2, 4, 6 e 8. Na célula B1, foi inserida a
fórmula =A4+A1*A2+MÉDIA(A1:A4). Assinale a
alternativa que apresenta o resultado obtido pela
fórmula contida em B1.
21
45
40
90
20

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 23
Considerando o Sistema Operacional Windows XP
(instalação padrão português – Brasil), assinale a
alternativa que NÃO pode ser utilizada ao salvar
um documento.
(A)
prova.doc
(B)
teste-prova.doc
(C)
treinamento.
(D)
avaliacao/prova.doc
(E)
treinamento.xls

(D)
(E)

QUESTÃO 28
Com relação a conceitos de Internet, relacione as
colunas e assinale a alternativa com a sequência
correta.

QUESTÃO 24
Um usuário de computador deseja fazer um backup
(cópia de segurança) de seus arquivos. Para isso,
ele utilizará um dispositivo de armazenamento.
Assinale a alternativa que NÃO poderá ser
utilizada por este usuário para fazer sua cópia de
segurança.
(A)
DVD-RW
(B)
CD-R
(C)
HD externo (disco rígido externo)
(D)
Memória RAM
(E)
Pen Drive

Itens
1.
2.
3.
4.

É um circuito integrado que executa instruções de
máquina, manipulando e processando dados. Esta
é a definição de
memória RAM.
processador.
memória ROM.
PCI Express.
gabinete.

QUESTÃO 26
Os livros e revistas hifenizam o texto para
proporcionar um espaçamento mais uniforme
entre as palavras. O recurso hifenização, presente
no Word 2010 (instalação padrão português –
Brasil), encontra-se na guia
(A)
Referência.
(B)
Revisão.
(C)
Layout da Página.
(D)
Inserir.
(E)
Página Inicial.

Cargo: Fisioterapeuta

HTTP
HTML
Hipertexto
Navegador

Opções
X.
Basicamente trata-se de um conjunto de
etiquetas (tags) que servem para definir
a forma na qual se apresentará o texto e
outros elementos da página.
Y.
É um endereço único na Internet (Uniform
Resource Locator), composto pelo nome
do arquivo, diretório, nome do servidor e o
método como ele vai ser requisitado.
W.
É um protocolo que permite o funcionamento
da interface gráfica na internet.
Z.
Termo tecnológico que remete a um texto
em formato digital, agregando – se a
outros conjuntos de informações que vão
subsidiar o hipertexto.

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a Lixeira do Sistema Operacional Windows
XP (instalação padrão português – Brasil), assinale
a alternativa INCORRETA.
Obs.: O uso do caractere + é apenas para
interpretação
Acessada a partir de um ícone na área de trabalho ou
através do Windows Explorer, a Lixeira é o local para
onde os arquivos deletados são transferidos.
Para remover definitivamente seu conteúdo, acessar
o Menu Arquivo através das teclas Alt + A e depois a
opção Esvaziar Lixeira
A fim de não precisar confirmar a remoção de um
arquivo, basta manter pressionada a tecla SHIFT
durante a remoção e eles serão removidos diretamente.
No Menu Editar, é possível organizar os arquivos da
Lixeira por tamanho e tipo.
Para que os arquivos excluídos não sejam movidos
para Lixeira e sim excluídos automaticamente, basta
ativar na janela Propriedade de Lixeira a opção. Não
mover os arquivos para a 'Lixeira'.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7

1Z – 2X – 3W – 4Y.
1Y – 2Z – 3X – 4W.
1Z – 2Y – 3W – 4X.
1X – 2W – 3Y – 4Z.
1W – 2X – 3Z – 4Y.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A extensão padrão para documentos de textos
salvos no Processador de texto BrOffice Writer 3.3
( instalação Padrão Português – Brasil) é
XLS.
EXE.
ODT.
CDR.
DUC.

QUESTÃO 32
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define
saúde “não apenas como a ausência de doença,
mas como a situação de perfeito bem-estar físico,
mental e social”. O Brasil vem, cada vez mais,
investindo na saúde dos brasileiros através de
programas, campanhas e atendimentos clínicos.
Sobre o assunto, assinale a alternativa que
apresenta o nome do Ministro da Saúde do Brasil.
(A)
Alexandre Padilha.
(B)
Alexandre Tombini.
(C)
Aloizio Mercadante.
(D)
Celso Amorim.
(E)
Gleisi Helena Hoffmann.

QUESTÃO 30

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Considerando o Navegador Mozilla Firefox,
assinale a alternativa correta.
Mozilla Firefox é um navegador livre e multi-plataforma
desenvolvido pela Mozilla Foundation (em português:
Fundação Mozilla) com ajuda de centenas de
colaboradores.
Ele é uma excelente alternativa ao Word e pode ser
facilmente adotada pelos usuários do mesmo, pois
seu visual é semelhante.
Navegador criado pela Adobe Read.
Navegador com licença somente para rodagem em
Sistema Operacional Linux.
É um protocolo de comunicação usado entre duas ou
mais máquinas em rede para encaminhamento dos
dados.

QUESTÃO 33

CONHECIMENTOS GERAIS
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
Sobre o Programa Mais Médicos, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).
I.

II.

III.

O Pré-sal brasileiro foi descoberto pela Petrobrás
em 2007, abrindo enormes perspectivas para o
segmento de petróleo e gás no Brasil. Sobre o
assunto, assinale a alternativa que apresenta
o nome de umas das maiores descobertas de
petróleo do país, recentemente leiloada para ser
explorada, localizada na chamada Bacia de Santos,
a cerca de 170 quilômetros do litoral do estado do
Rio de Janeiro.
Campo de Uruguá.
Campo de Lagosta.
Campo de Libra.
Campos de Tubarão.
Campo de Lula.

QUESTÃO 34
Sobre o Polo Industrial de Camaçari, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir
e assinale a alternativa com a sequência correta.

O Programa Mais Médicos faz parte de um
amplo pacto de melhoria do atendimento
aos usuários do Sistema Único de Saúde,
que prevê investimento em infraestrutura
dos hospitais e unidades de saúde, além de
levar mais médicos para regiões onde há
escassez ou não existem profissionais.
As vagas serão oferecidas prioritariamente
a médicos brasileiros, interessados em
atuar nas regiões onde faltam profissionais.
No caso do não preenchimento de todas as
vagas, o Brasil aceitará candidaturas de
estrangeiros, com a intenção de resolver
esse problema, que é emergencial para o
país.
A partir de 1º janeiro de 2016, os alunos que
ingressarem na graduação deverão atuar
por um período de três anos em unidades
básicas e na urgência e emergência do
SUS.

Cargo: Fisioterapeuta

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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( )

É o primeiro complexo
planejado do Brasil.

petroquímico

( )

É o maior complexo integrado ao Hemisfério
Norte. O Polo tem cerca de 50 empresas
químicas, petroquímicas e de outros ramos
de atividade como indústria automotiva,
de celulose, metalurgia do cobre, têxtil,
fertilizantes, energia eólica, bebidas e
serviços.

( )

O Polo Industrial de Camaçari gera mais
oportunidades de emprego e renda para o
Nordeste.

( )

A produção de automóveis pela Ford e
de pneus pela Continental e Bridgestone,

no Polo de Camaçari, demonstra a
diversificação de produção no Complexo
Industrial e amplia as perspectivas de
integração do segmento petroquímico com
a indústria de transformação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V – F.
V – F – V – V.
F – F – V – V.
V – F – F – V.
F – V – F – V.

QUESTÃO 38
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são unidades
de conservação destinada a conservar e proteger
a qualidade ambiental e os sistemas naturais
existentes em uma determinada localidade,
visando à proteção dos ecossistemas regionais e
consequentemente à melhoria da qualidade de vida
da população local. No município de Camaçari,
existem 3 APAs, que são conhecidas como
(A)
Joanes-Ipitanga, Rio Capivara e Lagoas de Guarajuba.
(B)
Rio Capivara, Rio Camaçari, e Lagoa encantada.
(C)
Pratigi, Rio Preto, e Guaibim.
(D)
Joanes-Ipitanga, Lago do Sobradinho, e Coroa
Vermelha.
(E)
Lagoas de Guarajuba, Rio Capivara, e Mangue Seco.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Brasil tem uma das cargas tributárias mais
elevadas do mundo, cada imposto cobrado está
ligado a uma, ou mais áreas de atuação pública, e
o seu dinheiro é destinado para áreas como saúde,
educação, entre outros. A respeito dos impostos
brasileiros, assinale a alternativa que apresenta
o nome do imposto que incide sobre os produtos
industrializados nacionais e estrangeiros no
momento do desembaraço aduaneiro de produto
de procedência estrangeira, ou a saída do produto
do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial.
IPVA.
IOF.
ITR.
IPI.
ICMS.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 36
As principais ações do setor nuclear brasileiro
estão distribuídas em três ministérios. O Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT), o Ministério das
Minas e Energia (MME) e o Ministério da Defesa,
que através da Marinha Brasileira, pesquisa
e desenvolve o uso de energia nuclear para
propulsão naval. No MME está a Eletronuclear,
que opera as duas usinas nucleares do Brasil
e aguardam a liberação para a construção e
funcionamento de uma terceira. A respeito da
tecnologia nuclear brasileira, assinale a alternativa
que apresenta o nome das duas usinas nucleares
do nosso país.
(A)
RJ 1 e RJ 2.
(B)
Itaipu Nuclear 1 e Itaipu Nuclear 2.
(C)
Paulo Afonso I e Paulo Afonso II.
(D)
Angra 1 e Angra 2.
(E)
Belo Monte 1 e Belo Monte 2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados é
responsável pela direção dos trabalhos legislativos
e dos serviços administrativos da Casa. A mesa
é composta por Presidência (Presidente e dois
Vice-Presidentes) e Secretaria (Quatro Secretários
e quatro Suplentes). A respeito desse assunto,
assinale a alternativa que apresenta o nome do
presidente da câmara dos deputados do Brasil.
Renan Calheiros.
Henrique Eduardo Alves.
André Vargas.
Joaquim Barbosa.
Edson Pimenta.

QUESTÃO 40
Nome dado à onda de protestos, revoltas e
revoluções populares contra governos do mundo
árabe que eclodiu em 2011. A raiz dos protestos é
o agravamento da situação dos países, provocado
pela crise econômica e pela falta de democracia.
Esse protestos populares chegaram à Síria em
2011 e desde então o país vive uma guerra civil.
O presidente Bashar al-Assad é acusado de ter
feito um ataque químico contra o grupo opositor,
deixando mais de mil mortos. Sobre essas
informações, assinale a alternativa que apresenta
o nome dado a esses protestos.
(A)
Guerra Árabe.
(B)
Revolta Árabe.
(C)
Revolta do Oriente.
(D)
Paz no Oriente.
(E)
Primavera Árabe.

QUESTÃO 37
A usina hidrelétrica em construção no rio Xingu, no
estado do Pará, região norte do país, tem o projeto
para ser a segunda maior hidrelétrica do Brasil.
A construção dessa usina está em constante
aparição na mídia, pois vem sendo contestada
por ambientalistas e ativistas do meio ambiente,
devido seus impactos ambientais e as influências
negativas na pesca e navegação nas reservas

Cargo: Fisioterapeuta

indígenas da região, viabilidade econômica, entre
outros motivos. A respeito desse tema, assinale
a alternativa que apresenta o nome dessa usina
hidrelétrica.
Usina de Tucuruí.
Usina de Belém.
Usina de Sobradinho.
Usina de Santarém.
Usina de Belo Monte.
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(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 43
São critérios para o diagnóstico da Artrite
Reumatoide, EXCETO
(A)
rigidez matinal.
(B)
nódulos reumatoides.
(C)
artrite simétrica.
(D)
atrofia.
(E)
artrite das articulações das mãos.

QUESTÃO 41
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que
se afirma a seguir e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( )

( )
( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A causa mais frequente da dor lombossacra
é a compressão de raízes nervosas por
hérnia de disco.
A raíz espinhal L1 emerge entre as vértebras
L1 e L2.
A presença de formigamento ou de
hipoestesia na face externa do membro
inferior, até o grande artelho, indica lesão
da raíz S1.
A ressonância magnética é o exame
radiológico de escolha diante de um
paciente que apresenta os sintomas e
sinais de compressão da raiz nervosa e que
não responde ao tratamento conservador.
A dor lombossacra radicular resulta da
irritação ou lesão das estruturas nervosas,
em consequência de alguma doença
neurológica ou não neurológica.

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre as descrições das anomalidades mais
comuns da marcha, relacione as colunas e assinale
a alternativa com a sequência correta.

( )
( )

Pronação do pé reduzida durante a pisada.
Uso rápido do membro doloroso(passo
curto).
Erguimento do quadril na fase de balanço.
Desvio anterior do tronco; o paciente, às
vezes, empurra o joelho com a mão para
estendê-lo.
Flexão excessiva do joelho para permitir que
o pé saia do solo, às vezes, acompanhada
de batida do pé.

( )
( )

( )

(A)
(B)
(C)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
O movimento associado que o quadril faz quando
a pelve se inclina anteriormente denominase:____________, e posteriormente denominase:__________________.
extensão do quadril / flexão do quadril
abdução do quadril / flexão do quadril
adução do quadril / extensão do quadril
rotação lateral do quadril direito / abdução do quadril
flexão do quadril / extensão do quadril

QUESTÃO 47
São exemplos de lesões que podem ocorrer a partir
de uma queda com a mão estendida, EXCETO
(A)
fraturas de rádio distal.
(B)
fraturas do escafoide.
(C)
separação acromioclavicular.
(D)
fratura da quarta vértebra torácica.
(E)
luxação perilunar.
QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)

5 – 2 – 1 – 3 – 4.
1 – 5 – 3 – 4 – 2.
1 – 2 – 3 – 4 – 5.

Cargo: Fisioterapeuta

Assinale a alternativa que indica o nível segmentar
espinhal do miótomo extensor do joelho.
L2 – L3.
L3 – L4.
L4 – L5.
L 5.
S1 .

QUESTÃO 46

QUESTÃO 42

Marcha Antálgica.
Marcha Escarvante.
Marcha Anserina.
Fraqueza do Quadríceps.
Contato excessivo da lateral do pé.

Assinale
a
alternativa
que
apresenta
contraindicações à Terapia de Manipulação.
Cefaleia de origem cervical, lombalgias subagudas.
Anquilose articular, artrite infecciosa.
Osteoartrite do joelho, cervicalgia.
Síndrome do impacto do ombro.
Lombalgias agudas.

QUESTÃO 45

F – V – F – V – V.
V – V – F – V – F.
F – V – V – V – V.
F – F – V – F – F.
V – V – F – V – V.

1.
2.
3.
4.
5.

3 – 4 – 5 – 1 – 2.
5 – 1 – 2 – 4 – 3.
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Assinale a alternativa que apresenta o evento que
está associado à segunda bulha cardíaca.
Enchimento rápido dos ventrículos como resultado da
contração atrial.
Fechamento das válvulas átrio ventriculares.
Fechamento da valva do tronco pulmonar.
Abertura das valvas átrio ventriculares.

(E)

Enchimento rápido dos ventrículos entre as fases
inicial e média da diástole.

QUESTÃO 53

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que corresponde à região
onde o ritmo respiratório básico é gerado.
Centro apnêustico.
Núcleo parabraquial.
Medula dorsal.
Centro pneumotáxico.
Cérebro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 50
Leia os dados respiratórios a seguir e assinale a
alternativa que apresenta a ventilação alveolar do
paciente.

QUESTÃO 54
De acordo com a Lei Orgânica Municipal, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

Volume corrente = 400 ml.
Volume do espaço morto = 100 ml.
Frequência respiratória = 10 respirações/minuto.
PaCO2 = 50 mmHg.
PIO2 = 150 mmHg.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 litros/minuto.
4 litros/minuto.
5 litros/minuto.
6 litros/minuto.
7 litros/minuto.

QUESTÃO 51

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O direito assegurado aos servidores da
administração direta para cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou
entre servidores do Poder Executivo e Legislativo,
ressalvadas as vantagens de caráter individual e
as relativas à natureza ou local de trabalho, para
que tenham os mesmos valores de vencimentos,
denomina-se
identidade de vencimentos.
divergência de vencimentos.
dicotomia de vencimentos.
isonomia de vencimentos.
convergência de vencimentos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 52

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Estatuto dos Servidores do
Município de Camaçari, a posse ocorrerá no prazo
de
trinta dias, contados da publicação do ato de
nomeação, prorrogável, uma única vez, por igual
período.
trinta dias, contados da publicação do ato de
nomeação, improrrogável.
vinte dias, contados da publicação do ato de nomeação,
prorrogável, uma única vez, por igual período.
vinte dias, contados da publicação do ato de
nomeação, improrrogável.
quinze dias, contados da publicação do ato de
nomeação, prorrogável, uma única vez, por igual
período.

Cargo: Fisioterapeuta

Ao servidor público municipal, em exercício de
mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará
afastado do seu cargo, emprego ou função.
afastado do cargo, mas receberá a remuneração do
cargo.
mantido em seu cargo, emprego ou função com
remuneração.
mantido em seu cargo, emprego ou função, optando
pela maior remuneração.
exonerado do seu cargo, emprego ou função.
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I.

É vedada a fixação de limite máximo de
idade para efeito de ingresso no serviço
público através de concurso.

II.

O servidor público municipal estável só
perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou mediante
processo administrativo, em que lhe seja
assegurada ampla defesa.

III.

Ao servidor público em estágio probatório é
assegurado o direito de ampla defesa, para
efeito de avaliação de seu desempenho
funcional ou em processo disciplinar.

IV.

Invalidada por sentença judicial a demissão
do servidor público municipal, será ele
reintegrado, com direito à percepção de
todos os vencimentos atrasados, devendo
o eventual ocupante da vaga ser demitido,
sem direito a indenização.

Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

às referências fixadas em lei, escalonadas
de acordo com as peculiaridades dos
cargos, a natureza e complexidade das
atribuições e condições especiais exigidas
para o provimento.

QUESTÃO 55
De acordo com o Estatuto dos Servidores do
Município de Camaçari, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV.

Cargo público - é aquele criado por lei,
com denominação própria e número certo,
pagamento pelos cofres públicos, com
um conjunto de atribuições, deveres e
responsabilidades cometidas ao servidor,
para provimento em caráter efetivo ou
temporário.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quadro - é o conjunto de cargos de
provimento permanente e de provimento
temporário, integrantes de qualquer dos
Poderes, suas autarquias e fundações
públicas.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Estatuto
dos Servidores do Município de Camaçari, são
requisitos básicos para investidura em cargo
público:

Carreira - é o conjunto de classes da mesma
natureza de trabalho, escalonadas segundo
a responsabilidade e a complexidade das
atribuições, para progressão privativa dos
titulares dos cargos de provimento efetivo
que a integram.
Classe - é posição hierarquizada de
cargos da mesma denominação dentro da
categoria funcional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 56

III.

Os cargos de provimento efetivo da
administração
municipal,
das
suas
autarquias e fundações, serão organizados
em carreira e classes, identificadas em
razão do nível de escolaridade e habilidade
exigidos para o exercício das atribuições
previstas em lei.

(A)

(B)

É vedado atribuir ao servidor encargos ou
serviços diferentes dos próprios de sua
carreira ou cargo, tais definidos em lei ou
regulamentos, ressalvadas as comissões
legais e designações especiais efetuadas
pelo Prefeito, desde que compatíveis com
a dignidade do cargo e capacidade do
servidor para exercê-lo.

(C)

(D)

(E)

Os vencimentos dos servidores obedecerão

Cargo: Fisioterapeuta

I.

a nacionalidade brasileira ou estrangeira,
na forma da lei.

II.

a idade mínima de dezoito anos.

III.

o gozo dos direitos políticos.

IV.

a quitação com as obrigações militares e
eleitorais.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 58

De acordo com o Estatuto dos Servidores do
Município de Camaçari, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

II.

Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 57

Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

I.

É permitido o exercício gratuito de cargos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.
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De acordo com o Plano de Carreira, Cargos e
Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro
de Provimento Efetivo da Administração Direta do
Município de Camaçari, o servidor ocupante de
cargo efetivo nomeado para o exercício de cargo
em comissão poderá optar pelo vencimento do
cargo efetivo acrescido de
10% (dez por cento) do valor do cargo em comissão,
ou pelo vencimento atribuído ao cargo em comissão
para o qual foi nomeado.
20% (vinte por cento) do valor do cargo em comissão,
ou pelo vencimento atribuído ao cargo em comissão
para o qual foi nomeado.
25% (vinte e cinco por cento) do valor do cargo em
comissão, ou pelo vencimento atribuído ao cargo em
comissão para o qual foi nomeado.
30% (trinta por cento) do valor do cargo em comissão,
ou pelo vencimento atribuído ao cargo em comissão
para o qual foi nomeado.
35% (trinta e cinco por cento) do valor do cargo em
comissão, ou pelo vencimento atribuído ao cargo em
comissão para o qual foi nomeado.

QUESTÃO 59

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Estatuto dos Servidores do
Município de Camaçari, são formas de provimento
de cargo público, EXCETO a
nomeação.
reintegração.
reversão.
remoção.
readaptação.

QUESTÃO 60
De acordo com o Plano de Carreira, Cargos e
Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro
de Provimento Efetivo da Administração Direta
do Município de Camaçari, não terá direito à
progressão horizontal e à promoção o servidor

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

enquanto
estiver
em
licença
sem
vencimento ou à disposição de quaisquer
órgãos da esfera Estadual e Federal, salvo
se exercendo suas atividades no território
do município de Camaçari.

II.

se tiver sofrido pena de suspensão
disciplinar no período aquisitivo de cada
progressão horizontal.

III.

que possuir falta injustificada superior
a dez dias no período aquisitivo de cada
progressão horizontal.

IV.

estando cumprindo pena, imposta por
sentença transitada em julgado, no período
aquisitivo.

Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Cargo: Fisioterapeuta
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RASCUNHO - REDAÇÃO

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) se:
não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
não desenvolver o tema no gênero ou tipologia textual exigida;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preto;
desenvolver o texto com menos de 20 (vinte) linhas ou mais de 30 (trinta) linhas;
não for apresentada na Folha da Redação ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível; com espaçamento
excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer,
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
2. O candidato disporá de 20 (vinte) linhas no mínimo, e 30 (trinta) linhas no máximo para elaborar a redação, sendo
desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou
que ultrapassar a extensão máxima de 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

TEMA
Projeto aprovado proíbe venda de alimento não saudável em cantina
Edson Sardinha

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou hoje (14) projeto de lei que proíbe cantinas de escolas
do ensino básico de venderem bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com quantidades elevadas de açúcar,
de gordura saturada, de gordura trans ou sódio. Com a medida, refrigerantes, sucos aromatizados artificialmente e
biscoitos recheados, entre outros, devem ter sua venda proibida dentro de instituições de educação infantil, fundamental
e média. Apresentada há oito anos pelo senador Paulo Paim (PT-RS), a proposta segue agora para a Câmara.
Pelo projeto, os estabelecimentos que não observarem as novas regras, estarão sujeitos às punições previstas
pela legislação sanitária e poderão perder a licença ou o alvará de funcionamento. Relatora da proposição, a senadora
Ângela Portela (PT-RR) defendeu a aprovação da nova norma [...] e lembrou que essa mesma preocupação já levou
alguns estados e municípios a preverem esse tipo de restrição. [...]
Texto adaptado de <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/projeto-aprovado-proibe-venda-de-alimento-nao-saudavel-em-cantina/. Acesso
27 nov 2013.

Com base no conteúdo acima e em outras matérias de seu conhecimento, redija um texto dissertativo no qual você
argumente contra o tema do projeto de lei ou a favor dele. Independentemente de ser a favor ou contra, apresente
argumentos consistentes e não presentes no texto para fundamentar a sua opinião.

Cargo: Fisioterapeuta
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