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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO -  A JUSTIÇA

José Pacheco, Dicionário de valores

Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar leis

injustas. Mas, num país que conta mais de um milhão de leis, a

única lei que se cumpre sem exceção parece ser a da gravidade...

Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há gente que se

importa. Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa

parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece, para que

sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão que sobre ele

caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos. Urge debelar o

medo, esse disfarce usado quando se faz o que sempre se fez, como

se nada de indigno tivesse acontecido.

Diz-nos o dicionário que valor (do latim valore) é qualidade

de quem pratica atos extraordinários e, eticamente, um princípio

passível de orientar a ação humana. Se assim for, convirá seguir o

preceito do Dalai Lama: “Precisamos ensinar, do jardim de infância

até a Faculdade, que a moralidade é o caminho da felicidade. O

sistema educacional moderno presta somente atenção ao desenvol-

vimento do cérebro e não o desenvolvimento moral”. Porque, se a

escola não é o primeiro lugar para se educar o indivíduo, também

não deverá ser o primeiro lugar para deseducá-lo; mas um lugar e

tempo de aprendizagem de valores. Quando, no quadro de uma

reorganização curricular, instituiu-se “uma hora semanal de Educa-

ção para a cidadania”, eu questionei os autores da proposta: por

que razão não deveriam ser as restantes horas de “Educação na

cidadania”? Quem nunca viu uma criança furando a fila de meren-

da? Quem nunca viu a família dessa criança jogando lixo na rua e

entupindo os bueiros? Até que ponto a escola pode promover uma

inútil acumulação cognitiva e se demitir da função de educar?

Clamemos por justiça, onde quer que os nossos atos pos-

sam promovê-la, atenuando a crise da sua ausência. Leonardo

Boff nos diz que a crise que nos afeta não é uma crise cíclica e que

uma nova ordem mundial é necessária, um novo modo de habitar

a Terra. E Alain Touraine lança um alerta: “ou a crise acelera a

formação de uma nova sociedade, ou virá um tsunami que poderá

arrasar tudo pela frente, pondo em perigo mortal a nossa própria

existência no planeta”.

01. O primeiro período do texto – Bento XVI diz que os cristãos

não deverão respeitar leis injustas – tem a função textual de:

A) indicar um ponto de discussão sobre o qual há uma

intensa polêmica.

B) destacar uma reflexão que parece não ser adequada aos

tempos modernos.

C) servir de ponto de reflexão religiosa, sob o qual o texto

vai discutir o tema da justiça.

D) mostrar um ensinamento que serve de tese ao autor do

texto e cujos argumentos de convencimento são apre-

sentados no decorrer do texto.

02. A frase “Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar

leis injustas” pode ser reescrita de modos diversos; a forma

de reescrevê-la que modifica o seu sentido original é:

A) Segundo Bento XVI, respeitar leis injustas não é dever

dos cristãos.

B) Leis injustas não deverão ser respeitadas pelos cristãos,

diz Bento XVI.

C) Os cristãos não deverão respeitar leis injustas, con-

forme diz Bento XVI.

D) Entre os deveres cristãos não se inclui o respeito a leis

injustas, diz Bento XVI.

03. O comentário “num país que conta mais de um milhão de

leis” tem valor de:

A) crítica ao excesso de leis.

B) elogio à preocupação com a justiça.

C) afirmação positiva sobre nosso arcabouço legal.

D) dúvida diante da impossibilidade de conhecimento.

04. Na frase “a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a

da gravidade”, há um certo tom humorístico; esse humor é

produzido basicamente pelo seguinte fato:

A) pela crítica ao não cumprimento de leis no Brasil.

B) pela polissemia da palavra lei, tomada em sentido diverso.

C) pela denúncia contra a desigualdade dos cidadãos dian-

te das leis.

D) pela incoerência entre termos, já que a lei da gravidade

não pode deixar de ser cumprida.

05. Na frase “Pois que se aja...” há uma forma verbal de presente do

subjuntivo do verbo agir; a frase abaixo em que uma forma

verbal, colocada no mesmo tempo e modo, apresenta ERRO é:

A) Pois que se cumpra... (cumprir)

B) Pois que se maquie... (maquiar)

C) Pois que se requeira... (requerer)

D) Pois que se consuma... (consumar)

06. Na frase “Pois que se aja e se assuma resiliência...”, o termo

negritado está corretamente definido, no contexto em que se

insere, por:

A) “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar

à forma original após terem sido submetidos a uma

deformação elástica”.

B) “restauração do aspecto ou forma primitiva, extirpan-

do o que lhe havia sido eventualmente acrescentado”.

C) “capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à

má sorte ou às mudanças”.

D) “ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de

alguma coisa”.

07. “Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há

gente que se importa”; “eu questionei os autores da propos-

ta: por que razão não deveriam ser as restantes horas de

‘Educação na cidadania?’”

Observamos aqui que a grafia do vocábulo negritado é variá-

vel segundo as condições contextuais; a alternativa em que a

forma desse mesmo vocábulo está INCORRETA é:

A) A justiça porque se luta é utópica.

B) Qual será o porquê de haver tantas injustiças?

C) Os cristãos não devem respeitar as leis injustas por quê?

D) Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra.

08. “Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa

parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,

para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão

que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

Nesse segmento do texto há o emprego de linguagem figurada

para a composição da ideia a ser transmitida ao leitor. São

exemplos de figuras de linguagem:

A) façamos a nossa parte / façamos luz sobre os males

B) época de injustiças / façamos a nossa parte

C) façamos luz sobre os males / rasgões de luz

D) rasgões de luz / ladrões e tiranos
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09. “Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa

parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,

para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão

que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

Nesse segmento há quatro termos destacados que se referem a

termos anteriores; a alternativa em que o elemento referido por

um desses termos está identificado INCORRETAMENTE é:

A) a qual / luz na cortina de escuridão

B) a nossa / época de injustiças

C) de que / os males

D) ele / o mundo

10. “Precisamos ensinar, do jardim de infância até a Faculdade,

que a moralidade é o caminho da felicidade. O sistema educa-

cional moderno presta somente atenção ao desenvolvimento

do cérebro e não o desenvolvimento moral”.

Esse pensamento do Dalai Lama é composto de dois perío-

dos; o conectivo que estaria bem colocado entre esses dois

períodos é:

A) pois

B) porém

C) porque

D) embora

11. “Quando, no quadro de uma reorganização curricular, insti-

tuiu-se “uma hora semanal de Educação para a cidadania”, eu

questionei os autores da proposta: por que razão não deveri-

am ser as restantes horas de “Educação na cidadania”?”

O questionamento do autor defende a ideia de que:

A) todas as aulas da escola deveriam educar na cidadania.

B) as aulas de cidadania não deveriam estar na escola, mas

em casa.

C) a educação para a cidadania deveria ser substituída por

educação na cidadania.

D) uma reorganização curricular deveria obrigatoriamente

incluir aulas de educação na cidadania.

12. Os fatos citados de crianças que furam a fila da merenda e

pessoas que jogam lixo nas ruas e entopem os bueiros são

citados para indicar que:

A) as escolas se preocupam prioritariamente com a acu-

mulação cognitiva.

B) a sociedade brasileira tem educação pública deficiente.

C) as aulas de cidadania são absolutamente necessárias.

D) a escola não tem realizado seu papel educativo.

13. A alternativa em que o elemento negritado tem uma proposta

de substituição INADEQUADA é:

A) “...porque ainda há gente que se importa” / consciente.

B) “...a única lei que se cumpre sem exceção...” / cumprida.

C) “...para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de

escuridão...” / luminosos.

D) “...a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a

da gravidade” / excepcionalmente.

14. Em todas as alternativas abaixo está presente o conectivo E;

o segmento em que esse conectivo apresenta um valor não

aditivo, como nos demais, é:

A) “Pois que se aja e se assuma resiliência...”.

B) “...mas um lugar e tempo de aprendizagem de valores”.

C) “...a escola pode apenas promover uma inútil acumula-

ção cognitiva e se demitir da função de educar?”.

D) “...é qualidade de quem pratica atos extraordinários e,

eticamente, um princípio passível de orientar a ação

humana”.

15. O alerta final do texto recorre argumentativamente à seguinte

estratégia:

A) interessar o leitor a fazer algo, destacando os benefícios

de sua ação.

B) seduzir o leitor, apelando para a sua responsabilida-

de social.

C) constranger o leitor, indicando nossos maus procedi-

mentos.

D) amedrontar o leitor, mostrando-lhe os perigos próxi-

mos.

LEGISLAÇÃO

16. Um servidor em atividade foi posto em exercício provisório

em outro município. Este servidor terá o seguinte prazo míni-

mo, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo

desempenho das atribuições do cargo:

A) 10 dias

B) 15 dias

C) 20 dias

D) 30 dias

17. Considere a hipótese de um servidor efetivo que, após res-

ponder a processo disciplinar administrativo, é considerado

culpado e demitido, mas a decisão administrativa vem a ser

anulada por decisão judicial. No caso de o seu cargo já ter sido

extinto, o servidor será incluído na seguinte condição:

A) empossado em cargo de mesma remuneração

B) reintegrado em cargo de função semelhante

C) readmitido em seu cargo original

D) colocado em disponibilidade

18. Quando, por interesse da administração, se dá o deslocamen-

to de cargo de provimento efetivo, ocupado, para outro órgão

ou entidade do mesmo Poder, após prévia apreciação do ór-

gão central do SIPEC, pode-se dizer que ocorre um caso de:

A) remoção

B) recondução

C) readaptação

D) redistribuição
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19. O servidor público NÃO poderá exercer atividade remunera-

da enquanto se encontrar em gozo de licença por:

A) doença em pessoa da família

B) desempenho de mandato classista

C) afastamento do cônjuge

D) interesse particular

20. Aplica-se a pena de suspensão ao servidor público que tiver

a seguinte conduta:

A) praticar incontinência pública

B) revelar segredo apropriado em razão do cargo

C) retirar, sem autorização, um objeto da repartição

D) praticar usura sob qualquer de suas formas

21. Será obrigatória a instauração de processo disciplinar sempre

que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição da

seguinte penalidade:

A) prisão administrativa

B) advertência por escrito

C) suspensão por 15 dias

D) cassação de aposentadoria

22. Como medida cautelar e a fim de que não venha a influir na

apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do pro-

cesso disciplinar poderá determinar que o servidor seja afas-

tado do exercício do cargo, pelo prazo de até:

A) 60 dias

B) 90 dias

C) 120 dias

D) 180 dias

23. O afastamento para prestar colaboração a outra instituição

federal de ensino (IFE) será autorizado pela seguinte autori-

dade:

A) Conselho Federal de Ensino

B) dirigente máximo da IFE

C) Ministro de Estado da Educação

D) Coordenador do Sistema Federal de Ensino

24. Promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a

definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e

garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à

comunidade, é um objetivo do programa de:

A) capacitação e aperfeiçoamento

B) avaliação de desempenho

C) alocação de cargos

D) educação formal

25. A progressão por capacitação profissional provocará a mu-

dança de nível do servidor, que atender ao programa de

capacitação previsto em lei e respeitará o interstício de:

A) 6 meses

B) 12 meses

C) 18 meses

D) 24 meses

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A redução da zona de aposição observada em pacientes com

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ocorre em fun-

ção de:

A) achatamento do diafragma

B) aumento das fibras intercostais

C) sobrecarga da musculatura abdominal

D) redução da utilização da musculatura acessória

27. Durante um programa de Reabilitação Pulmonar voltado

para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica

(DPOC), a principal intervenção a ser adotada pelo fisiote-

rapeuta é:

A) fortalecimento da musculatura diafragmática

B) fortalecimento da musculatura intercostal

C) treinamento da respiração diafragmática

D) treinamento dos músculos inferiores

28. A contraindicação para a realização da Fase II do programa

de Reabilitação Cardíaca é a da seguinte alternativa:

A) insuficiência coronariana

B) infarto do miocárdio

C) angina instável

D) angioplastia

29. Considere o seguinte método de aplicação de calor em paci-

ente idoso:

“Irradiação invisível com comprimento de onda que varia de

1500 a 12500 nanômetros. A potência é determinada pela

intensidade e pela distância entre a fonte e a superfície.”

Esse método é conceituado como:

A) terapia infravermelha

B) ondas curtas

C) micro-ondas

D) ultrassom

30. A técnica de vibrocompressão é uma somatória da vibração

manual associada à compressão do tórax e deve ser realizada

pelo fisioterapeuta durante a:

A) expiração prolongada após uma inspiração curta

B) expiração prolongada após uma inspiração lenta

C) inspiração profunda após uma expiração lenta

D) inspiração curta após uma expiração curta

31. A técnica que consiste em respirar o maior volume minuto

capaz de ser sustentado por 10 a 15 minutos denomina-se:

A) ventilação com duplo nível pressórico nas vias aéreas

B) pressão positiva contínua nas vias aéreas

C) hiperpneia voluntária isocápnica

D) esforço dependente de fluxo

32. A contra-indicação para a realização do exame de oximetria

de pulso é:

A) pneumotórax

B) bronquiectasia

C) doença intesticial

D) hemoglobina anômala
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33. O tratamento fisioterápico mais indicado para o valvulopata,

com o objetivo de reduzir o retorno venoso, aumentar a

pressão intra-alveolar e diminuir a pressão transmural do

ventrículo esquerdo seria:

A) a ventilação não invasiva

B) o treinamento intervalado

C) o fortalecimento da musculatura diafragmática

D) a técnica de expiração lenta total com a glote aberta

34. A doença caracterizada por degeneração da cartilagem,

remodelagem do osso subcondral, associado ao crescimento

excessivo de osso nas margens articulares, é denominada:

A) lúpus eritematoso sistêmico

B) osteomalacia

C) osteoartrite

D) osteoporose

35. Ao implementar um programa de exercícios físicos para o

paciente idoso, o fisioterapeuta deverá ficar atento a altera-

ções na frequência cardíaca máxima. Esse procedimento é

recomendado porque o envelhecimento do sistema cardíaco

pode ser responsável por:

A) perda da rigidez da parede vascular e redução da resis-

tência vascular periférica

B) aumento do tecido fibroso nas vias de condução e perda

da rigidez da parede vascular

C) aumento do tecido fibroso nas vias de condução e au-

mento das células marca-passos no nódulo sinoatrial

D) perda das células marca-passos no nódulo sinoatrial e

diminuição da sensibilidade à estimulação beta-

adrenérgica

36. Aplicação do laser de baixa potência no joelho de um paci-

ente idoso deve ser feita com as seguintes técnicas:

A) extensão de 90o e uma dose aumentada para compensa-

ção do processo de envelhecimento

B) flexão a 90o e uma dose aumentada para compensação

do processo de envelhecimento

C) extensão de 90o  e uma dose reduzida em função do

processo de envelhecimento

D) flexão a 90o  e aplicação de creme sobre a zona de irradi-

ação

37. No paciente idoso, as fraturas típicas ocorrem nos ossos

metafisário, fêmur, rádio, úmero e, ainda, por compressão

vertebral. Se após cinco meses seguidos à fratura a consoli-

dação óssea ainda não estiver estabelecida, diz-se que ocor-

reu uma:

A) pseudoartrose

B) atrofia por desuso

C) consolidação viciosa

D) contratura de Volkman

38. Para o aumento da força muscular de pacientes idosos com

artrite reumatoide e perda da mobilidade intra-articular, o

fisioterapeuta deverá usar exercícios caracterizados como:

A) aeróbicos com alto impacto

B) isométricos em múltiplos ângulos

C) aeróbicos com aumento progressivo do peso

D) ativo-assistidos com auxílio de bastão

39. Na síndrome do impacto no complexo do ombro, a com-

pressão ocorre sobre o seguinte músculo:

A) romboide maior

B) serrátil anterior

C) supraespinhal

D) grande dorsal

40. O teste utilizado para a avaliação da epicondilite lateral é

denominado:

A) cotovelo de golfista

B) pinçamento

C) Phalen

D) Cozen

41. O teste de compressão de Apley é utilizado pelo fisiotera-

peuta para a validação de lesões:

A) no ombro

B) no joelho

C) na coluna

D) no quadril

42. Após avaliação fisioterapêutica, é constada uma restrição

na flexão do joelho. O músculo que está encurtado é o:

A) grácil

B) adutor longo

C) quadríceps femoral

D) tensor da fáscia lata

43. O músculo responsável pela eversão do pé, depressão da

cabeça do 1º metatarso e auxílio à flexão plantar do tornozelo

é:

A) fibular longo

B) tibial anterior

C) tibial posterior

D) fibular terceiro

44. Durante avaliação da inervação dos músculos abdominais

foi constatado deslocamento do umbigo superiormente. O

fisioterapeuta deverá suspeitar de lesão na seguinte raiz ner-

vosa e sua respectiva forma:

A) T7 a T 10 - bilateral

B) T10 a T12 - bilateral

C) T7 a T 10 - unilateral

D) T10 a T12 - unilateral

45. O padrão postural do lado acometido de um paciente que so-

freu um acidente vascular cerebral, em relação a cotovelo, ante-

braço, membro inferior e dedos do pé, respectivamente, é:

A) estendido e hipotônico – supinado – flexionado – es-

tendidos e abduzidos

B) flexionado e espástico – pronado – flexionado – esten-

didos e abduzidos

C) estendido e espástico – pronado – estendido – flexiona-

dos e estendidos

D) flexionado e espástico – pronado – estendido – flexio-

nados e aduzidos

46. A doença neurológica caracterizada por perda de células pro-

dutoras de dopamina na substância negra e de células produ-

toras de acetilcolina no núcleo pedunculopontino é denomi-

nada:

A) esclerose múltipla

B) doença de Alzheimer

C) doença de Parkinson

D) doença de Hungtinton
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47. O fisioterapeuta que assiste um paciente com diagnóstico

de lesão cerebelar paravérmica deverá tratar a ataxia presen-

te na seguinte variável:

A) membros

B) marcha

C) cabeça

D) tronco

48. O mal que causa disfunção no neurônio motor inferior e

superior, sem alteração dos sistemas nervoso sensorial e

autônomo, se denomina:

A) doença de Wilson

B) síndrome de Hurler

C) esclerose lateral amiotrófica

D) distrofia muscular de Duchenne

49. Durante a fase de reinervação inicial da polirradiculoneuro-

patia desmielinizante inflamatória aguda, o fisioterapeuta

deve desenvolver um programa de exercícios com:

A) períodos frequentes de descanso

B) carga máxima e longos intervalos de descanso

C) padrões de facilitação neuromuscular proprioceptiva

D) exercícios vigorosos prolongados adequados à força do

paciente

50. O reflexo extensor repetido que ocorre em pacientes com

lesão medular crônica, durante a rápida dorsiflexão passiva

do pé, é denominado:

A) resposta em canivete

B) cocontração

C) paresia

D) clono


