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INSTRUÇÕES
Quando autorizado pelo fiscal
de sala, transcreva a frase
ao lado, com sua caligrafia
usual, no espaço apropriado
na Folha de Respostas.

De nada serve à humanidade conquistar a Lua se perde a Terra.

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
-

Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
Ler o que se pede na Prova Discursiva-Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever sua Prova Discursiva-Redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e
fazer a Prova Discursiva-Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
Gabarito preliminar divulgado em 23/02/2016.
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1.
CONHECIMENTOS GERAIS

Depreende-se do texto que
(A)

a ideia de que a sociedade progride a partir da vida
nas cidades, tanto para o autor do texto como para
Milton Santos, concentra-se no fato de que nelas as
diferenças são assimiladas com indulgência.

(B)

à medida que a sociedade progride e dispõe de mais
aparatos eletrônicos, a vida torna-se proporcionalmente mais simples, e ampliam-se as formas de
interação com os demais.

(C)

o autor enaltece o pensamento de Milton Santos,
exposto no segundo parágrafo, valorizando especialmente a ideia do geógrafo de que a cidade é o lugar
da educação e da reeducação.

(D)

o autor, por meio do uso do termo “contudo”, (3 parágrafo) estabelece a diferença entre as ideias que
os realistas têm sobre a vida na cidade e as de
Milton Santos, que seria um marxista romântico.

(E)

a citação de um personagem de romance (3 parágrafo) reitera a intenção do autor de refutar a ideia
de que a cidade é desfavorável ao homem.

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 1 a 6,
considere o texto abaixo.

O processo impregnado de complexidade, ao qual se
sobrepõem ideias de avanço ou expansão intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros, um atributo característico: tornar a
organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la. Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os
aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons gradativamente
incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além disso, do manual de instruções de um
aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchan-

2.

A cidade conspira contra o homem. As derivações da
tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle. (final do
texto)
Mantendo-se a coerência com o restante do texto, as duas
frases acima podem ser articuladas em um único período,
fazendo-se as devidas alterações na pontuação e entre
maiúsculas e minúsculas, com o emprego de

nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evidente arbitrariedade, às vezes melíflua, às vezes violenta, que
se insinua no cotidiano.

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

Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do

lugar em que o mundo se move mais; e os homens também. A

o

_________________________________________________________

tes e pelas regras que somos obrigados a obedecer – inclusive

geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o

o

porquanto.
no entanto.
contudo.
consoante.
conquanto.

_________________________________________________________

3.

co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade

Traduz-se corretamente um segmento do texto em:
(A)

elementos inextricáveis da cidade − atributos citadinos convenientes

(B)

a opressão viceja − a angústia desenvolve-se copiosamente

(C)

uma evidente arbitrariedade (...) melíflua − um capricho maléfico irrefutável

nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador de O silen-

(D)

impostos escorchantes − pecúlios exorbitantes

ceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o

(E)

processo impregnado de complexidade − ação notoriamente compreensível

é o lugar da educação e da reeducação. Quanto maior a cidade,
mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa
a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.
Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por

progresso transformou as cidades em confusas aglomerações,
nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os

_________________________________________________________

4.

Atente para as afirmações abaixo.

I. A vírgula colocada imediatamente após o travessão
o

(1 parágrafo) pode ser suprimida, sem prejuízo da
correção e do sentido.

barulhos, elementos inextricáveis da cidade, intrometem-se no
cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a pró-

II. Sem prejuízo da correção, o segmento nas quais
o

pria espera do barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se
repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa

(3 parágrafo) pode ser substituído por “em que”.

III. A crase é facultativa no segmento do manual de
instruções de um aparelho eletrônico à numeração
o
das linhas de ônibus. (1 parágrafo)

de ser exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam
todas as soluções possíveis.
A cidade conspira contra o homem. As derivações da
tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.
(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narratofobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p. 121-125)
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Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III.
I e III.
I e II.
II e III.
II.
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5.

E a própria espera do barulho (...) despedaça o narrador.

Atenção:

O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em:

Para responder às questões de números 8 e 9, considere o texto abaixo.

Na Biblioteca 10 de Helsinki é possível ler deitado na
rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar uma soneca.

(A)

Por isso, a cidade é o lugar da educação...

(B)

... nas quais a opressão viceja.

(C)

... anseia desesperadamente pelo silêncio.

(D)

... há uma evidente arbitrariedade...

(E)

... fracassam todas as soluções possíveis.

É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais se
pensaria em fazer em uma biblioteca. Isso porque seu diretor,
Kari Lämsä, pensou que no novo mundo existe pouco espaço
para as velhas bibliotecas e um espaço enorme para as
inovadoras.
Lämsä

(B)

(D)

(E)

bibliotecas

recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com 600.000
habitantes e 36 bibliotecas. A metade de seus usuários tem
entre 25 e 35 anos. É o sonho de qualquer bibliotecário que

O narrador de O silenceiro, escrito pelo argentino
Antonio di Benedetto, encontra-se entre os que
seguem a ideia de que, com o progresso, as cidades
foram transformadas em confusas aglomerações.

observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as
crianças, fogem ao crescer. Lämsä, no entanto, conseguiu atrair
essa faixa refratária a um espaço associado ao silêncio.
(Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/cultura/
1434216067_290976.html)

Ganhando existência própria, os barulhos − elementos inextricáveis da cidade −, intrometem-se no cotidiano desse homem.

Atente para o que se afirma abaixo.

À espera do barulho e à ideia de que certamente se
repetirá o narrador despedaça-se ante sua visão.

I. De acordo com o texto, é paradoxal o fato de as

Gradativamente incorporados à vida: os aparelhos,
os sinais, as linguagens e os sons consomem-nos a
atenção, os gestos e a capacidade de lhes entender.

II. O diretor da Biblioteca 10 de Helsinki é descrito

crianças deixarem de frequentar bibliotecas quando
chegam à adolescência.

como sendo visionário e utopista.

III. O sinal de dois pontos (2o parágrafo) pode ser

Impregnado de complexidade, o processo que convencionamos chamar pelo nome de progresso, ao
qual se sobrepõe ideias de avanço torna a organização da vida cada vez mais tortuosa.

substituído por “pois”, precedido de vírgula.
Está correto o que consta APENAS em

_________________________________________________________

7.

das

O sucesso de Lämsä pode ser medido: a biblioteca

8.
(C)

funcionamento

chamou a atenção sobre ele é que se deu conta do futuro.

Mantendo-se a correção gramatical e, em linhas gerais, o
sentido original, uma redação alternativa para um segmento do texto está em:
(A)

o

tradicionais: começou colocando livros nas estantes. Mas o que

_________________________________________________________

6.

conhece

(A)

I e II.

(B)

III.

(C)

II.

(D)

II e III.

(E)

I e III.

Está correta a redação que se encontra em:
(A)

(B)

Os ruídos indesejados invadem a privacidade, obrigando os moradores das cidades a participarem do
que não lhes interessam.
Ouve-se, ainda que de dentro de apartamentos com
janelas fechadas, os sons indesejados do programa
de televisão no último volume do imóvel vizinho.

_________________________________________________________

9.
(C)

(D)

(E)

Para alguns, os barulhos da cidade, mais do que
mera consequência do aprimoramento tecnológico,
configuram-se como estorvo cuja insistência altera a
vida.
Cada um dos rumores produzidos pelas pessoas na
cidade grande acossam os mais sensíveis, causando estresse e doença.
Prestes a explodir, o homem indefeso constata que
as pessoas e a tecnologia trabalham contra ele,
como se os emboscasse a cada esquina.

TRT23-Conhecimentos Gerais2

O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural,
sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, está em:
(A)

... existe pouco espaço para as velhas bibliotecas...

(B)

... a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia...

(C)

... que jamais se pensaria...

(D)

A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.

(E)

... que observa como os grandes leitores das
bibliotecas...
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Atenção:

Para responder às questões de números 10 e 11,
considere o texto abaixo.

Atenção:

Aos 45 anos, o chinês Jia Zhang-Ke pode ser considerado um dos principais cineastas do mundo. Sua idade permitiu a
ele testemunhar a transição histórica pela qual a China passou
depois de 1976, com a morte de Mao Tse-Tung, o fim da
Revolução Cultural e a subida ao poder de Deng Xiaoping, que
em poucos anos abriu o país à economia de mercado. Os
filmes de Jia são cada vez mais vistos no exterior, uma vez que
exibem importância estética e oferecem um olhar sobre uma
realidade pouco conhecida aos olhos do mundo.
“Vemos cidades que estão sendo demolidas, memórias
que estão sendo apagadas, uma população flutuante que viaja
ao sabor das oportunidades econômicas, e Jia quer investigar
qual é o efeito dessa transformação no indivíduo”, descreve a
pesquisadora Cecília Mello. “Na história do cinema, em geral os
momentos de pico de criatividade vêm junto com as transformações histórico-sociais. No mundo todo, hoje, o diretor em que
isso aparece de modo mais forte e relevante é Jia.”
(Adaptado
de:
olhos-da-china)

10.

Quase meio século separa a estreia de Manoel de
Barros na literatura − em 1937, com a publicação de "Poemas
Concebidos sem Pecado" em tiragem artesanal de 21
exemplares − da circulação mais ampla de sua obra, na
segunda metade dos anos 1980, graças ao voluntário trabalho
de divulgação feito por jornalistas, escritores e intelectuais que
passaram a admirá-lo.
Entre eles, Millôr Fernandes e Antonio Houaiss, para
quem Manoel de Barros era comparável a São Francisco de
Assis "na humildade diante das coisas".
Nascido em 1916, em Cuiabá, Manoel de Barros
escreveu 18 livros de poesia, além de obras infantis e relatos
autobiográficos. Na juventude, apaixonou-se por Arthur
Rimbaud e Charles Baudelaire. Os poetas do cinema também o
encantaram, com destaque para Federico Fellini, Akira
Kurosawa e Luis Buñuel. Dizia-se um "vedor de cinema", mas
sempre "numa tela grande, sala escura e gente quieta do meu
lado".
"Acho que um poeta usa a palavra para se inventar",
disse em entrevista a um jornal. "E inventa para encher sua

revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/14/05-

Atente para o que se afirma abaixo.

I. O reconhecimento de Jia Zhang-Ke deve-se, em
parte, ao fato de o cineasta despertar a curiosidade
dos espectadores estrangeiros, que passam a
conhecer, por meio de seus filmes, as consequências das transformações sociais ocorridas recentemente na China.

ausência no mundo. (...) O poeta escreve por alguma
deformação na alma. Porque não seria certo ficar pregando
moscas no espaço para dar banho nelas. Ou mesmo: pregar
contiguidades verbais e substantivas para depois casá-las."

II. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido,

(Disponível em: www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1547550-manoel-de-barros-foi-revelado-por-millor-ehouaiss-relembre-trajetoria.shtml)

no segmento Sua idade permitiu a ele testemunhar
a transição histórica pela qual a China passou
depois de 1976... os trechos sublinhados podem
ser substituídos, respectivamente, por: permitiu-lhe
e por que.

12.

III. Os elementos sublinhados em uma vez que exibem
importância estética e memórias que estão sendo
apagadas... são ambos pronomes que exercem
funções diferentes.

4

... para quem Manoel de Barros era comparável a São
Francisco de Assis...
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da
frase acima está em:

Está correto o que consta APENAS em

(A)

Dizia-se um "vedor de cinema"...

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

(B)

Porque não seria certo ficar pregando moscas no
espaço...

(C)

Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e
Charles Baudelaire.

(D)

Quase meio século separa a estreia de Manoel de
Barros na literatura...

(E)

... para depois casá-las...

III.
I.
I e III.
II e III.
I e II.

_________________________________________________________

11.

By Carla Gabola

Para responder às questões de números 12 e 13.
considere o texto abaixo.

Uma redação alternativa a partir de um segmento do texto,
em que se mantêm a correção e a lógica, está em:
(A)

Vê-se cidades sendo demolidas, memórias sendo
apagadas, uma população flutuante viajando de
acordo com as oportunidades econômicas.

(B)

É comum que, na história do cinema, grande parte
dos momentos de pico de criatividade acompanhe
transformações históricas.

(C)

De acordo com a pesquisadora Cecília Mello, devem
haver transformações causadas ao indivíduo que
interessam a Jia investigar.

(D)

Ainda que tenha apenas 45 anos, não exagera
quem, ao avaliar o cineasta chinês Jia Zhang-Ke,
exalta-lhe como um dos maiores do mundo.

(E)

O jovem Jia Zhang-Ke, testemunhou fatos históricos
como a morte de Mao Tse-Tung, o fim da Revolução
Cultural e a ascensão de Deng Xiaoping ao poder.

_________________________________________________________

13.

Há noção de finalidade em:
(A)

Porque não seria certo ficar pregando moscas no
espaço...

(B)

O poeta escreve por alguma deformação na alma.

(C)

"Acho que um poeta usa a palavra para se inventar."

(D)

... graças ao voluntário trabalho de divulgação feito
por jornalistas...

(E)

... mas sempre "numa tela grande, sala escura e
gente quieta do meu lado."
TRT23-Conhecimentos Gerais2
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14.

Em 1949, quando o pai morreu, Manoel herdou suas
terras em Corumbá. Pensou inicialmente em vender as
terras, mas a mulher convenceu Manoel a restabelecer
raízes no Pantanal. Por ocasião do lançamento de "O
Guardador das Águas", que daria a Manoel o seu primeiro
Prêmio Jabuti, afirmou: "Entre o poeta e a natureza ocorre
uma eucaristia”.

18.

I. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

II. A margem de preferência pré-estabelecida não po-

Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos
sublinhados acima foram corretamente substituídos por
um pronome, na ordem dada, em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vendê-las
vender-lhes
as vender
vendê-las
vender-lhes

−
−
−
−
−

convenceu-o
convenceu-lhe
convenceu-lhe
lhe convenceu
o convenceu

−
−
−
−
−

No tocante à licitação, considere:

derá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens
e serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul − Mercosul.

lhe daria
daria-lhe
o daria
daria-no
lhe daria

III. Os editais de licitação para a contratação de bens,
serviços e obras não poderão exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração pública medidas de
compensação comercial, industrial, tecnológica ou
acesso a condições vantajosas de financiamento,
cumulativamente ou não.

_________________________________________________________

Noções de Sustentabilidade
15.

É um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
o
expressamente previsto na Lei n 12.305/2010:

o

De acordo com a Lei n 8.666/1993 está correto o que
consta APENAS em

(A)

O estímulo à adoção de padrões sustentáveis de
produção e consumo de bens e serviços.

(B)

A proteção da saúde pública e da qualidade ambiental.

(A)

(C)

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos.

(C)

(D)

A redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos.

(E)

A adoção, desenvolvimento e aprimoramento de
tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais.

(B)
(D)
(E)

_________________________________________________________

Regimento Interno do TRT da 23a Região

_________________________________________________________

16.

Com relação à Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública − CISAP, considere:

19.

I. A CISAP possui natureza consultiva e caráter

Nas sessões do Tribunal Pleno não poderão atuar nos
mesmos feitos, judiciais ou administrativos, Desembargadores do Trabalho que sejam

permanente, vinculada à Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação.

(A)

cônjuges, parentes consanguíneos em linha reta até
o
2 grau, apenas.

II. Os membros titulares da CISAP poderão ocupar

(B)

cônjuges ou que tenham qualquer relação de
parentesco.

(C)

cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em
o
linha reta ou colateral até 4 grau.

(D)

cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em
o
linha reta até 2 grau, apenas.

(E)

cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em
o
linha reta ou colateral até 3 grau.

qualquer cargo no órgão que representam, possuindo cada um deles dois suplentes.

III. A participação na CISAP é considerada prestação
de serviço público relevante, não remunerada.

IV. As proposições da CISAP serão avaliadas com
base nas diretrizes gerais de logística e compras da
Administração pública federal.
o

De acordo com Decreto n 7.746/2012 está correto o que
consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

20.

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

O exercício da Presidência de Turma
(A)

implica em inelegibilidade para os cargos de Presidente ou Vice-presidente do Tribunal, havendo expressa vedação legal em razão incompatibilidade
existente.

(B)

não implica em inelegibilidade para os cargos de
Presidente ou Vice-presidente do Tribunal, ficando,
porém o magistrado afastado de suas atribuições
junto à Turma no período em que estiver no exercício de cargo de direção.

(C)

implica em inelegibilidade apenas para o cargo de
Presidente, havendo expressa vedação legal neste
sentido em razão da incompatibilidade existente.

(D)

implica em inelegibilidade apenas para o cargo de VicePresidente, havendo expressa vedação legal neste
sentido em razão da incompatibilidade existente.

(E)

não implica em inelegibilidade para os cargos de
Presidente ou Vice-presidente do Tribunal, que exercerá cumulativamente as suas funções, permanecendo as atribuições junto à Turma.

_________________________________________________________

17.

II.
I e II.
II e III.
I e III.
I.

Considere:

I.
II.
III.
IV.

Capacitação.
Comitê Gestor.
Encontro trimestral.
Relatório semestral.
o

De acordo com o Ato Conjunto CSJT.TST.GP n 24/2014,
são instrumentos de implementação e monitoramento da
Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da
Justiça do Trabalho − PNRSJT, dentre outros, os indicados APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I e II.
II e IV.
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25.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

O sintoma de claudicação intermitente geralmente é o
primeiro sintoma da patologia vascular conhecida como
(A)

Trombose venosa profunda.

(B)

Úlcera diabética.

(C)

Tromboangeíte obliterante.

(D)

Doença Arterial Periférica.

(E)

Veias varicosas.

(A)

0°

e

45°.

(B)

0°

e

55°.

(C)

15° e

70°.

(D)

15° e

60°.

(E)

0°

60°.

e

_________________________________________________________

_________________________________________________________

22.

Um paciente apresenta dor patofemural. Para manter um
estresse mínimo nesta articulação durante o exercício de
agachamento, a amplitude ideal de flexão de joelho deve
variar entre

26.

É uma patologia lombar considerada emergência cirúrgica absoluta:

A aplicação de 20 minutos de crioterapia sobre o quadríceps
(A)

afeta o senso da posição do joelho, enquanto a aplicação na articulação do joelho não afeta.

(B)

afeta mais o senso de posição do joelho do que a
aplicação na articulação do joelho.

(A)

Ciática que não responde ao tratamento conservador por, pelo menos, seis semanas.

(B)

Síndrome da cauda equina.

(C)

(C)

Ciática que não responde ao tratamento conservador e apresenta déficit motor maior que grau 3.

afeta menos o senso da posição do joelho do que a
aplicação na articulação do joelho.

(D)

Ciática com dor radicular associada à estenose
óssea foraminal.

não afeta o senso da posição do joelho, enquanto a
aplicação na articulação do joelho afeta.

(E)

afeta o senso da posição do joelho tanto quanto a
aplicação na articulação do joelho.

(D)

(E) Ciatalgia crônica.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
23.

Um paciente realizou Artroplastia Total de Quadril, receberá alta hospitalar e o fisioterapeuta fará orientações sobre cuidados com a prótese. A recomendação que deverá
ser seguida pelo paciente durante um período de 2 a
3 meses após a cirurgia será:
(A)

permitido deitar-se em decúbito ventral mediante autorização médica. Mas deve ser auxiliado na mudança de posição.

(B)

permitido flexionar o quadril além de 100° sem autorização médica.

(C)

permitido deitar-se em decúbito ventral e cruzar as
pernas.

(D)

enquanto estiver no vaso sanitário, permite-se inclinar o corpo para frente para evacuação.

(E)

permitido erguer o joelho mais alto que o quadril
enquanto estiver sentado, ou para colocar o pé em
um banco ou mesa de centro.

27.

Uma paciente realizou mastectomia para tratamento do
câncer de mama e desenvolveu linfedema. Pensou-se na
utilização da laserterapia de baixa intensidade como recurso adjuntivo no tratamento desta disfunção. O efeito da
laserterapia no linfedema
(A)

diminui a linfangiogênese, estimula a motricidade
linfática, a produção de macrófagos e ativa o sistema imune.

(B)

estimula a linfangiogênese e a motricidade linfática,
a produção de macrófagos e ativa o sistema imune.

(C)

estimula a linfangiogênese e a motricidade linfática,
diminui a produção de macrófagos e ativa o sistema
imune.

(D)

diminui a linfangiogênese, estimula a motricidade linfática, a produção de macrófagos e inibe o sistema
imune.

(E)

diminui a linfangiogênese, a motricidade linfática, a
produção de macrófagos e inibe o sistema imune.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

24.

Um paciente realizou cirurgia para reparar o manguito rotador. Para treinamento neuromuscular utilizou-se o body
blade. Este equipamento proporciona
(A)

alongamento dos músculos alvo do equipamento.

(B)

maior controle neuromuscular e força muscular fornecida pela contração individual dos músculos alvo
do equipamento.

(C)

maior controle neuromuscular e força muscular fornecida pela co-contração de grupos musculares alvo
do equipamento.

(D)

(E)
6

fortalecimento dos grupos musculares através da
contração individual dos músculos alvo do equipamento.
relaxamento muscular da cintura escapular.

28.

Um fisioterapeuta tratará a dor de um paciente com osteoartrite de joelho com estimulação elétrica nervosa transcutânea e deve programar a dosimetria da aplicação. O paciente fez uso de morfina 3 meses antes do início do tratamento. A parametrização mais adequada da aplicação nos
itens frequência, intensidade e amplitude de pulso são, respectivamente:
(A)

Baixa; no limiar sensorial; manter constante durante
a terapia.

(B)

Baixa; no mais alto nível tolerável; ajustar durante a
terapia.

(C)

Alta; no limiar sensorial; manter constante durante a
terapia.

(D)

Baixa; no limiar sensorial; ajustar durante a terapia.

(E)

Alta; no mais alto nível tolerável; ajustar durante a
terapia.
TRT23-An-Jud.-Fisioterapia-G07
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29.

O gelo pode ser utilizado para alívio das cólicas menstruais. A massagem com gelo deve ser utilizada
(A)

a 2,5 cm à esquerda do processo vertebral de L3.

(B)

a 5 cm à direita do processo vertebral de L3.

(C)

a 2,5 cm à direita do processo vertebral de L3.

(D)

a 5 cm à esquerda do processo vertebral de L3.

(E)

sobre o corpo vertebral de L5.

34.

As barras de apoio em sanitários adaptados para trabalhadores com necessidades especiais, devem estar localizadas junto à bacia sanitária,
(A)

na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras
horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso
acabado.

(B)

em ambos os lados, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso
acabado.

(C)

em ambos os lados e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência,
com comprimento mínimo de 0,90 m, a 0,85 m de altura do piso acabado.

(D)

na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras
horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,90 m, a 0,85 m de altura do piso
acabado.

(E)

em ambos os lados e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência,
com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado.

_________________________________________________________

30.

Uma paciente teve fratura de punho e compareceu à fisioterapia para tratamento. Dentre as avaliações realizadas,
o fisioterapeuta deve verificar a amplitude articular no movimento de desvio radial do punho. A amplitude articular
deste movimento varia de 0° a
(A)

25°.

(B)

45°.

(C)

35°.

(D)

40°.

(E)

30°.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

31.

35.

O Questionário Roland Morris é utilizado para avaliar a
(A)

dor músculoesquelética em geral.

(B)

qualidade de vida de pacientes com lombalgia.

(C)

a noite de sono de pacientes com lombalgia.

(D)
(E)

O cálculo da carga limite recomendada para levantamento
de pesos utilizando o método NIOSH é um instrumento
que auxilia a prevenção de dores na coluna. Quando as
condições de levantamento de peso são ideais, o peso de
referência para prevenir risco de lombalgia é, em quilos,
igual a
(A)

28.

(B)

23.

incapacidade funcional dos pacientes com lombalgia
nas suas atividades.

(C)

25.

(D)

18.

dor em pacientes com fibromialgia.

(E)

30.

__________________________________________________________________________________________________________________

32.

Um trabalhador do setor de alimentação sofreu uma queimadura na região do antebraço. A lesão cicatrizou, porém
o paciente permaneceu com um prurido intenso. Os recursos de eletrotermofototerapia que poderiam ser utilizados para diminuir esta sensação são:

36.

(A)

TENS, Laserterapia de Baixa Potência e Ultrassom
Pulsado.

(A)

US pulsado, intensidade de 1,5 W/cm2, utilização de
medicação anti-inflamatória na forma de creme.

(B)

Gelo, TENS e Ondas Curtas Pulsado.

(B)

US contínuo, intensidade de 0,5 W/cm2, utilização de
medicação anti-inflamatória na forma de gel.

(C)

TENS, Laserterapia de Baixa Potência e Ondas Curtas Pulsado.

(C)

US contínuo, intensidade de 0,5 W/cm2, utilização de
medicação anti-inflamatória na forma de creme.

(D)

Gelo, TENS e Laserterapia de Baixa Potência.

(D)

(E)

Gelo, Ultrassom Pulsado e Ondas Curtas Pulsado.

US pulsado, intensidade de 1,5 W/cm2, utilização de
medicação anti-inflamatória na forma de gel.

(E)

US pulsado, intensidade de 0,5 W/cm2, utilização de
medicação anti-inflamatória na forma de gel.

_________________________________________________________

33.

Um trabalhador apresenta tendinite na cabeça longa do
bíceps. Durante a avaliação, o fisioterapeuta observou que
além da dor, o paciente apresentava um leve edema no
local. Para este caso clínico, a melhor programação da
aplicação do ultrassom terapêutico é:

Os trabalhadores cadeirantes necessitam de ambientes
adaptados para garantir sua acessibilidade nos postos de
trabalho. A largura livre mínima recomendável para as
rampas em rotas acessíveis é, em metros, igual a

_________________________________________________________

37.

Na orientação de hábitos posturais saudáveis, a orientação que provocará menor pressão intradiscal durante a
postura deitada é

(A)

2,0.

(A)

semi-sentado.

(B)

1,2.

(B)

em prono.

(C)

1,5.

(C)

de lado.

(D)

1,3.

(D)

em prono, com as costas estendidas e apoiadas nos
cotovelos.

(E)

1,8.

(E)

em supino.
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38.

o

De acordo com a Resolução n 428 de 08 de julho de 2013,
que fixa e estabelece o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos e dá outras providências, a
porcentagem em que os honorários fisioterapêuticos terão
acréscimo nos atendimentos de urgência e emergência
realizados no período das 19h às 7h do dia seguinte e em
qualquer horário de domingos e feriados, conforme previsto
na legislação trabalhista e nos Acordos Coletivos de
Trabalho, será, em %, respectivamente, de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

75
50
50
25
100

e
e
e
e
e

42.

100.
75.
100.
50.
150.

_________________________________________________________

39.

Sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia,
compete
(A)

ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional zelar pela observância dos princípios
deste código, funcionar como Conselho Superior de
Ética e Deontologia Profissional e funcionar como
órgão julgador em primeira instância.

(B)

aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código e funcionar como órgão julgador
em primeira instância.

(C)

aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, funcionar como Conselho Superior de Ética e
Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos.

(D)

ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional zelar pela observância dos princípios
deste código, zelar pela observância dos princípios e
diretrizes deste código e funcionar como órgão julgador em primeira instância.

(E)

43.

(B)

laterais do segmento toracolombar da medula espinal.

(C)

dorsais do segmento cervicotorácico da medula espinal.

(D)

dorsais do segmento toracolombar da medula espinal.

(E)

laterais do segmento cervicotorácico da medula espinal.

A frequência respiratória multiplicada pelo volume de ar
corrente médio é a definição de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44.

Com o envelhecimento, ocorrem alterações morfológicas
ou estruturais no músculo cardíaco, no endocárdio, no
sistema de condução e nas valvas cardíacas. Com base
nessa informação, considere as colunas abaixo:
Coluna I
1.

Aumento da espessura da parede e acúmulo de lipofuscina.

II.

Endocárdio

2.

Áreas espessadas compostas
de fibras elásticas, colágenas e
musculares.

III.

Sistema de
condução

3.

Atrofia e fibrose dos ramos do
feixe esquerdo.

Valvas

4.

Espessamento e calcificação.

Vasculatura

5.

Aumento do tamanho dos vasos proximais e aumento da espessura da parede dos vasos
distais.

IV.
V.

A relação correta entre as colunas I e II está em:

75.
85.
80.
78.
82.

(A)

na defesa imunológica e no transporte de lipídios
absorvidos no trato intestinal.

(B)

drenar a linfa em excesso no interstício.

(C)

drenar e filtrar a linfa, além de transportar carboidratos absorvidos no trato intestinal.

(D)

no transporte de carboidratos e lipídios.

(E)

na defesa imunológica e no transporte de carboidratos.

Coluna II

Miocárdio

I.

aos Conselhos Regionais e o Federal de Fisioterapia
e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas
circunscrições, zelar pela observância dos princípios
e diretrizes deste código e funcionar como órgão
julgador em primeira instância.

O sistema vascular linfático, além dos linfonodos, é constituído pelos órgãos linfoides e pelas formações linfoides
subepiteliais. Sob o ponto de vista funcional a atuação
desse sistema é

ventilação alveolar.
capacidade pulmonar total.
capacidade vital.
ventilação pulmonar.
capacidade funcional residual.

_________________________________________________________

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

_________________________________________________________
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anteriores do segmento toracolombar da medula espinal.

A medição dos níveis de iluminação deve ser feita no
campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual. A
distância do piso, quando não puder ser definido o campo
de trabalho, em um plano horizontal, será, em centímetros, igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

40.

O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, parassimpático e entérico. Os neurônios pertencentes ao sistema nervoso autônomo simpático estão localizados nos
cornos

I-2,
I-1,
I-3,
I-4,
I-1,

II-3,
II-3,
II-1,
II-1,
II-2,

III-5,
III-4,
III-5,
III-2,
III-3,

IV-4,
IV-2,
IV-4,
IV-3;
IV-4,

V-1.
V-5.
V-2.
V-5.
V-5.

_________________________________________________________

45.

O disco intervertebral funciona como um amortecedor de
choque hidrostático. A porcentagem de carga entre duas
vértebras lombares que é suportada, respectivamente,
pela articulação intervertebral (intercoporal) e pelas estruturas posteriores (articulações dos processos articulares e
lâminas) é, em %, igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

90
60
70
80
50

e
e
e
e
e

10.
40.
30.
20.
50.
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46.

A articulação do ombro (glenoumeral) e o cíngulo do ombro trabalham juntas para realizar as atividades das extremidades superiores.

49.

Considere as colunas A e B, abaixo.
Coluna A
movimento do ombro

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Coluna B
movimento do cíngulo do ombro

Abdução

1.

Rotação para baixo

Adução

2.

Rotação para cima

Flexão

3.

Depressão, rotação para
baixo e retração (adução)

Extensão

4.

Elevação, rotação para cima
e protração (abdução)

Rotação
medial

5.

Abdução (protração)

Rotação lateral

6.

Retração (adução)

A ação recíproca entre os movimentos da articulação do
ombro (Coluna A) e os movimentos do cíngulo do ombro
(Coluna B), está corretamente relacionada em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I-2,
I-1,
I-1,
I-1,
I-3,

II-1,
II-2,
II-2,
II-2,
II-4,

III-4,
III-3,
III-4,
III-3,
III-5,

IV-3,
IV-4,
IV-3,
IV-4,
IV-6,

V-5,
V-6,
V-5,
V-5,
V-1,

Um indivíduo que apresenta empalidecimento que requer
quase um minuto e o rubor persiste por menos de
30 segundos, possui oclusão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
50.

VI-6.
VI-5.
VI-6.
VI-6.
VI-2.

Os ligamentos colaterais, medial e lateral do joelho se torcem em relação ao outro para proteger o joelho externamente, de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rotação e extensão tibial excessiva.
rolamento e deslizamento.
extensão e flexão tibial.
rotação e flexão tibial excessiva.
valgo e varo excessivos.

_________________________________________________________

48.

O paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica − DPOC entra em círculo vicioso de inatividade e o
objetivo da reabilitação pulmonar é reverter essa tendência. No treinamento da respiração, uma das técnicas utilizadas é a Respiração com Lábios Franzidos − RLF. Essa
técnica alivia a dispneia porque
(A)

diminui a frequência respiratória com diminuição do
volume corrente e da saturação de O2, possivel-

51.

culos respiratórios.
aumenta a frequência respiratória com aumento do volume corrente e da saturação de O2, e não interfere no
diminui a frequência respiratória com aumento do
volume corrente e da saturação de O2, possivelmente alterando o padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.
(D)

diminui a frequência respiratória com aumento do volume corrente e da saturação de O2, mas não altera o
padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.

(E)

aumenta a frequência respiratória com diminuição do
volume corrente e da saturação de O2, possivelmente alterando o padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.

TRT23-An-Jud.-Fisioterapia-G07

(A)

50 a 80% da frequência cardíaca máxima; 2 a 3 dias
por semana; 70 minutos por atendimento.

(B)

30 a 40% da frequência cardíaca máxima; 3 a 7 dias
por semana; 20 a 60 minutos por atendimento.

(C)

40 a 50% da frequência cardíaca máxima; 2 a 3 dias
por semana; 20 a 60 minutos por atendimento.

(D)

20 a 30% da frequência cardíaca máxima; 2 a 3 dias
por semana; 70 minutos por atendimento.

(E)

50 a 80% da frequência cardíaca máxima; 3 a 7 dias
por semana; 20 a 60 minutos por atendimento.

José Carlos, 65 anos, apresenta diagnóstico de Doença
de Parkinson. Há dois anos realiza fisioterapia visando diminuir o tônus da musculatura axial, reduzindo assim a rigidez do tronco e possibilitando-o de realizar movimentos
mais funcionais. Desse modo, desde que não haja contraindicação, o programa proposto para José Carlos deve
conter movimentos de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.
(C)

Sérgio Mário, 59 anos, apresenta sequela de acidente
vascular encefálico e realiza fisioterapia visando sua recuperação funcional. Durante seu processo de reabilitação, o
fisioterapeuta avalia a necessidade de um programa de
treinamento aeróbico a fim de aumentar a independência
de Sérgio Mário nas atividades de vida diária. A intensidade, frequência e duração desse treinamento, respectivamente, devem ser de

_________________________________________________________

mente alterando o padrão de recrutamento dos mús-

(B)

Moderada.
Leve.
Grave.
Gravíssima.
Moderadamente grave.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

O conhecimento dos fatores de risco e dos sintomas da
doença arterial faz da história do paciente um valioso instrumento de avaliação. Um dos testes subjetivos para avaliar o fluxo nos indivíduos com doença arterial é o teste da
hiperemia reativa. O desafio postural é um método de indução de hiperemia reativa, e permite avaliar subjetivamente o fluxo. A elevação acentuada do membro inferior
deve produzir empalidecimento após, no mínimo, um minuto de elevação; e o rubor deverá surgir e desaparecer
dentro de dois a três minutos após o abaixamento do
membro para uma posição pendente. O empalidecimento
em menos de sessenta segundos é indicativo de doença
arterial.

extensão de tronco.
anteversão da pelve.
rotação de tronco.
retroversão da pelve.
inclinação de tronco.

_________________________________________________________

52.

Luiza, 55 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide,
encontra-se em fase aguda da doença. Nessa fase, é
essencial repouso, posicionamento de modo a prevenir
deformidades e ainda prevenir atrofia muscular. O tipo de
contração indicado nessa fase, visando prevenir a atrofia
muscular, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Concêntrica.
Excêntrica.
Isométrica.
Qualquer tipo de contração.
Isocinética.
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53.

Após exercício vigoroso, o corpo precisa de tempo para se
restaurar até voltar ao estado que estava antes do exercício. A recuperação do exercício agudo, em que a capacidade de produção de força do músculo retorna para 90 a
95% da capacidade pré-exercício, geralmente, leva
(A)

30 a 60 segundos.

(B)

60 a 90 segundos.

(C)

90 a 120 segundos.

(D)

180 a 240 segundos.

57.

O planejamento da alta, em um caso de acidente vascular
encefálico, inicia-se precocemente durante a reabilitação e
envolve de forma íntima o paciente e familiares. Deve-se
considerar a hipótese de alta quando os resultados e objetivos razoáveis do tratamento são atingidos. O fisioterapeuta pode supor, na reabilitação subaguda, que o teto
funcional foi atingido quando não há sinais de progresso
em duas avaliações sucessivas durante período de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4 semanas.
10 semanas.
8 semanas.
6 semanas.
12 semanas.

(E) 120 a 180 segundos.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
58.

54.

Juvenal, 45 anos, após cirurgia na articulação do tornozelo, apresenta aderência entre a pele e as camadas fasciais subjacentes que limitam sua capacidade de deslizamento durante o movimento articular. Nessa fase de
sua reabilitação, Juvenal deve ser submetido ao exercício
(A)

resistido excêntrico.

(B)

passsivo associado ao alongamento.

(C)

ativo em cadeia aberta.

(D)

resistido concêntrico.

(E)

isocinético associado ao alongamento.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
59.

Os músculos infraespinhal e redondo menor são rotadores
laterais do ombro. Durante a palpação da inserção desses
músculos, o posicionamento da articulação do ombro do
paciente, a partir da posição sentada, que apresenta a
menor quantidade de tecido de revestimento permitindo
um bom exame de palpação é:
(A)

90° de flexão, 10° de adução e 20° de rotação lateral
de ombro.

(B)

60° de flexão, 20° de adução e 30° de rotação lateral
de ombro.

(C)

90° de flexão, 10° de adução e 20° de rotação medial de ombro.

(D)

45° de flexão, 10° de adução e 20° de rotação medial de ombro.

(E)

45° de flexão, 05° de adução e 30° de rotação lateral
de ombro.

Alfredo, 27 anos, vítima de acidente automobilístico, evolui
com quadro de paraplegia completa. Alfredo encontra-se
em processo de reabilitação e apresenta nível neurológico
“L2”. Os grupos musculares e a capacidade funcional de
Alfredo que estão preservados são, respectivamente:
(A)

Quadríceps femoral − deambula com órtese joelhotornozelo-pé e dispositivo de assistência, independência modificada para todas as atividades.

(B)

Quadrado lombar e flexores de quadril − deambulação com órtese joelho-tornozelo-pé ou órtese recíproca para marcha e dispositivo de assistência para
exercícios, e independência modificada para todas
as atividades.

(C)

Quadrado lombar, flexores e abdutores de quadril − deambulação com órtese joelho-tornozelo-pé
ou órtese recíproca para marcha e dispositivo de
assistência para exercícios, e independência modificada para todas as atividades.

(D)

Quadrado lombar e flexores de quadril − deambula
com órtese joelho-tornozelo-pé, pode não necessitar
de dispositivo de assistência, e independência modificada para todas as atividades.

(E)

Abdutores de quadril, extensores de tornozelo, flexores de joelho − deambula com órtese joelho-tornozelo-pé, pode não necessitar de dispositivo de
assistência, e independência modificada para todas
as atividades.

_________________________________________________________

56.

10

Mario Augusto, 45 anos, refere dor no quadril direito quando deambula por, aproximadamente, 10 minutos. Durante
a avaliação fisioterapêutica, ao ficar em apoio unipodálico
direito, apresentou queda da pelve à esquerda. O teste
realizado com Mario e o que ele indica são, respectivamente:
(A)

Trendelenburg, fraqueza de glúteo máximo.

(B)

Thomas, encurtamento de flexores de quadril.

(C)

Trendelenburg, fraqueza de glúteo médio.

(D)

Ober, contratura do trato iliotibial.

(E)

Patrick, fraqueza de glúteo médio.

isocinética.
isométrica.
concêntrica.
excêntrica.
neutra.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

55.

Maurício, 25 anos, joga futebol todo final de semana. No
último fim de semana apresentou uma distensão muscular
nos isquiotibiais, um local comum de lesão tipo distensão
muscular. O mecanismo mais comum desse tipo de lesão
é carga

_________________________________________________________

60.

Paulo Henrique, 68 anos, após diagnóstico de Acidente
Vascular Encefálico − AVE evoluiu com hemiparesia desproporcional à esquerda de predomínio crural, problemas
com imitação e realização de tarefas com as duas mãos,
apraxia e comprometimento sensorial, principalmente, no
membro inferior. Esses sinais e sintomas são característicos de comprometimento da artéria
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cerebral média.
cerebral anterior.
cerebelar posterior.
cerebral posterior.
vertebrobasilar.
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Atenção:
Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens:
“10.5. Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou
qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que,
de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
10.6. A folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo
candidato será considerado na correção da Prova Discursiva − Redação pela Banca Examinadora. 10.7. Na Prova Discursiva − Redação deverão ser rigorosamente observados os limites: mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena
de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10.8. A Prova Discursiva − Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a
60 (sessenta).”

Observação:
−

NÃO é necessária a colocação de título na Prova Discursiva − Redação.

Atente para o texto seguinte:

Não é de hoje que se pergunta se a existência do museu ainda faz sentido, por mais que os antigos e
tradicionais museus continuem atraindo um bom público, ao passo que novos espaços não deixam de ser
construídos. Contudo, à medida que a própria arte se modifica, com os quadros tradicionais cada vez mais dando
lugar a instalações, a performances e aos grafites, parece crescer o número daqueles para quem, segundo Hal
Foster, no artigo “Museus sem fim” (revista Piauí, edição 105, Junho/2015), “a contemplação estética é tediosa, a
compreensão histórica é elitista e, mais do que isso, o museu é um lugar morto, um mausoléu”. Foster discorda:
“Quando bem projetados e dotados de programação inteligente, os museus admitem tanto entretenimento quanto
contemplação, e nesse processo promovem também alguma compreensão.” Assim, em lugar de propor que os
museus permaneçam intocados, o que o historiador e crítico norte-americano propõe é torná-los capazes de nos
transportar “para diferentes períodos e culturas − para diversos modos de perceber, pensar, representar e ser −, a
fim de que possamos testá-los em relação a nossas próprias época e cultura, e vice-versa, e, nesse processo, quem
sabe transformarmo-nos um pouco.”

Escreva um texto dissertativo-argumentativo posicionando-se em relação às diferentes ideias expostas no
texto acima.
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