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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o  emprego corresponde 
àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
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(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.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.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O que é ética hoje?  
Sem uma discussão lúcida sobre a ética não é 

possível agir com ética
 

Marcia Tiburi

 
A palavra ética aparece em muitos contextos de 
nossas vidas. Falamos sobre ética em tom de clamor 
por salvação. Cheios de esperança, alguns com certa 
empáfia, exigimos ou reclamamos da falta de ética, 
mas não sabemos exatamente o que queremos dizer 
com isso. Há um desejo de ética, mas mesmo em 
relação a ele não conseguimos avançar com ética. 
Este é nosso primeiro grande problema.

O que falta na abordagem sobre ética é justamente 
o que nos levaria a sermos éticos. Falta reflexão, 
falta pensamento crítico, falta entender “o que é” agir 
e “como” se deve agir. Com tais perguntas é que a 
ética inicia. Para que ela inicie é preciso sair da mera 
indignação moral baseada em emoções passageiras, 
que tantos acham magnífico expor, e chegar à 
reflexão ética. Aqueles que expõem suas emoções se 
mostram como pessoas sensíveis, bondosas, creem-
se como antecipadamente éticos porque emotivos. 
Porém, não basta. As emoções em relação à política, 
à miséria ou à violência, passam e tudo continua 
como antes. A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade elaborada 
que possa sustentar a ação boa e justa - o foco de 
qualquer ética desde sempre - é o que está em jogo.

Falta, para isso, entendimento. Ou seja, 
compreensão de um sentido comum na nossa 
reivindicação pela ética. Falta, para se chegar a isso, 
que haja diálogo, ou seja, capacidade de expor e de 
ouvir o que a ética pode ser. Clamamos pela ética, 
mas não sabemos conversar. E para que haja ética 
é preciso diálogo. E, por isso, permanecemos num 
círculo vicioso em que só a inação e a ignorância 
triunfam.

Na inanição intelectual em voga, esperamos 
que os cultos, os intelectuais, os professores, 
os jornalistas, todos os que constroem a opinião 
pública, tragam respostas. Nem estes podem ajudar 
muito, pois desconhecem ou evitam a profundidade 
da questão. Há, neste contexto, quem pense que ser 
corrupto não exclui a ética. E isso não é opinião de 
ignorantes que não frequentaram escola alguma, 
mas de muitos ditos “cultos” e “inteligentes”. Quem 
hoje se preocupa em entender do que se trata? Quem 

se preocupa em não cair na contradição entre teoria 
e prática? Em discutir ética para além dos códigos de 
ética das profissões pensando-a como princípio que 
deve reger nossas relações?

Exatamente pela falta de compreensão do seu 
fundamento, do que significa a ética como elemento 
estrutural para cada um como pessoa e para a 
sociedade como um todo, é que perdemos de 
vista a possibilidade de uma realização da ética. A 
ética não entra em nossas vidas porque nem bem 
sabemos o que deveria entrar. Nem sabemos como. 
Mas quando perguntamos pela ética, em geral, é 
pelo “como fazemos para sermos éticos” que tudo 
começa. Aí começa também o erro em relação à 
ética. Pois ético é o que ultrapassa o mero uso que 
podemos fazer da própria ética quando se trata de 
sobreviver. Ética é o que diz respeito ao modo de nos 
comportamos e decidirmos nosso convívio e o modo 
como partilhamos valores e a própria liberdade. 
Ela é o sentido da convivência, mais do que o já 
tão importante respeito do limite próprio e alheio. 
Portanto, desde que ela diz respeito à relação entre 
um “eu” e um “tu”, ela envolve pensar o outro, o seu 
lugar, sua vida, sua potencialidade, seus direitos, 
como eu o vejo e como posso defendê-lo.

A Ética permanece, porém, sendo uma palavra vã, 
que usamos a esmo, sem pensar no conteúdo que 
ela carrega. Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. Ninguém é ético porque discorda do que se faz 
contra a ética. Só é ético aquele que enfrenta o limite 
da própria ação, da racionalidade que a sustenta 
e luta pela construção de uma sensibilidade que 
possa dar sentido à felicidade. Mas esta é mais do 
que satisfação na vida privada. A felicidade de que 
se trata é a “felicidade política”, ou seja, a vida justa 
e boa no universo público. A ética quando surgiu 
na antiguidade tinha este ideal. A felicidade na vida 
privada – que hoje também se tornou debate em torno 
do qual cresce a ignorância - depende disso.

Por isso, antes de mais nada, a urgência que se 
tornou essencial hoje – e que por isso mesmo, por 
ser essencial, muitos não percebem – é tratar a ética 
como um trabalho da lucidez quanto ao que estamos 
fazendo com nosso presente, mas sobretudo, com o 
que nele se planta e define o rumo futuro. Para isso 
é preciso renovar nossa capacidade de diálogo e 
propor um novo projeto de sociedade no qual o bem 
de todos esteja realmente em vista.

(http://www.marciatiburi.com.br/textos/somoslivre.htm)
Questões:
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

(A) A ética deve ser pensada individualmente, a partir 
de uma reflexão pessoal que não envolva a relação 
com o outro.

(B) As respostas sobre uma vida ética se encontram 
na educação, na opinião pública, nas escolas, com 
os professores, os cultos e os intelectuais.

(C) Os indivíduos não sabem exatamente o que é 
ética porque lhes faltam a crítica e o entendimento 
sobre esse assunto.

(D)  Indignar-se moralmente com o que acontece de 
errado na prática cotidiana seria um exemplo de 
como exercitar ética.

(E) A prática ética se limita ao que é necessário para 
sobreviver.

 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, ainda há ignorância 
sobre a prática ética porque

(A) apenas os intelectuais têm respostas sobre o 
assunto.

(B) os indivíduos buscam a felicidade política ao invés 
da felicidade individual.

(C) falta aos indivíduos envolver suas emoções com 
essa prática.

(D)  a ética entra em nossas vidas sem termos 
consciência desse processo.

(E)  falta diálogo e entendimento sobre isso.
 

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Falta, para se chegar a isso [...]”, poderia 
haver crase antes da palavra “isso”, uma vez que, 
pela regência, o verbo “chegar” exige a preposição 
“a”.

(B) Em “[...] emoções em relação à política, à miséria 
ou à violência[...]”, o uso da crase é facultativo 
porque os termos “política”, “miséria” e “violência” 
estão em sequência.

(C) Em “[...] ela diz respeito à relação entre um ‘eu’ e 
um ‘tu’ [...]”, o uso da crase se justifica porque o 
termo regente “respeito” exige preposição “a” e o 
termo regido “relação” é um substantivo feminino 
que pode ser antecedido pelo artigo “a”.

(D)    Em “[...] uma sensibilidade que possa dar sentido 
à felicidade [...]”, o uso da crase se justifica pela 
regência do verbo “possa”.

(E) Em “[...] o que nos levaria a sermos éticos [...]”, 
poderia haver o emprego da crase antes do verbo 
“sermos”, já que antes de verbos o uso da crase é 
facultativo.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que todos os 
vocábulos tenham 6 fonemas.

(A) Continua, passagem, grande.
(B) Contra, quando, avançar.
(C) Alheio, sempre, convívio.
(D)     Depende, exclui, avançar.
(E)     Valores, relação, sentido.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes que não 
frequentaram escola alguma, mas de muitos ditos 
‘cultos’ e ‘inteligentes’ [...]”, as aspas em “cultos” 
e “inteligentes” foram utilizadas para marcar uma 
ironia.

(B) Em “[...] O que falta na abordagem sobre ética 
é justamente o que nos levaria a sermos éticos. 
[...]”, há um eufemismo, marcado pelo termo 
“justamente”. 

(C) Em “[...] Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. [...]”, há hipérbole, marcada pelo termo “só”.

(D)  Em “[...] a urgência que se tornou essencial hoje 
– e que por isso mesmo, por ser essencial, muitos 
não percebem – é tratar a ética como um trabalho 
da lucidez [...]”, os travessões são utilizados para 
marcar uma metáfora.

(E) Em “[...] A felicidade de que se trata é a ‘felicidade 
política’, ou seja, a vida justa e boa no universo 
público. [...]”, o termo “vida justa e boa” marca uma 
antítese.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes [...]”, 
o sujeito é simples, cujo núcleo é formado pelo 
pronome “isso”.

(B) Em “[...] esperamos que os cultos, os intelectuais, 
os professores, os jornalistas, todos os que 
constroem a opinião pública, tragam respostas 
[...]”, o termo em destaque é complemento nominal 
dos elementos que o antecedem.

(C) Em “[...] Falamos sobre ética em tom de clamor por 
salvação. [...]”, o sujeito é indeterminado.

(D)  Em “[...] evitam a profundidade da questão [...]”, a 
expressão em destaque é predicativo do sujeito.

(E) Em “[...] é preciso diálogo [...]”, o termo “diálogo” 
é um objeto direto que complementa o termo 
“preciso”.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) O vocábulo “ética” recebe acento por seguir as 
mesmas regras de acentuação de “violência”, 
“empáfia” e “política”.

(B) Os vocábulos “sensíveis”, “diálogo” e 
“ignorância” recebem acento por seguirem as 
mesmas regras de acentuação.

(C) Os vocábulos “possível” e “códigos” têm a 
acentuação justificada pelo fato de que ambos 
são terminados em uma sílaba constituída por 
consoante-vogal-consoante.

(D)  O vocábulo “urgência”, recebe acento por seguir 
as mesmas regras de acentuação de “princípio”, 
“miséria” e “convívio”. 

(E) Os vocábulos “indignação”, “conteúdo” e 
“ninguém” são acentuados porque a sílaba 
tônica apresenta uma vogal nasal.

QUESTÃO 08
Em “[...] A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade 
elaborada que possa sustentar a ação boa e 
justa é o que está em jogo. [...]”,

(A) o verbo “é” pode ser colocado no plural para 
concordar com o sujeito “emoções”. Assim, 
a frase ficaria: “[...] A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada que possa sustentar a 
ação boa e justa são o que está em jogo. [...]” 

(B) tem-se um período composto formado pela 
oração principal “A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada é o que está em jogo.” e 
pela oração subordinada “que possa sustentar a 
ação boa e justa”.

(C) o termo “elaborada” poderia estar no plural para 
concordar com “emoções” e “sensibilidade”. 
Assim, a frase ficaria: “[...] A passagem das 
emoções indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaboradas que possa sustentar a 
ação boa e justa é o que está em jogo. [...]”

(D)     os termos “passagem”, “indignadas”, 
“elaboração” e “sensibilidade” são adjuntos 
adnominais do núcleo do sujeito “emoções”.

(E) o sujeito da oração “que possa sustentar a 
ação boa e justa” é “a passagem das emoções 
indignadas”.

QUESTÃO 09
Em “[...] Cheios de esperança, alguns com 
certa empáfia, exigimos ou reclamamos da 
falta de ética, mas não sabemos exatamente 
o que queremos dizer com isso. [...]”, o 
vocábulo “empáfia” poderia ser substituído, 
sem causar alteração de sentido, por

(A) presunção.
(B) carência.
(C) dúvida.
(D)     parcimônia.
(E) estranheza.

QUESTÃO 10
O excerto “[...] um novo projeto de sociedade 
no qual o bem de todos esteja realmente 
em vista. [...]” pode ser reescrito, sem gerar 
prejuízos semânticos e morfossintáticos, da 
seguinte maneira:

(A) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”

(B) “[...] um novo projeto de sociedade em que o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(C) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o qual o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(D)  “[...] um novo projeto de sociedade sobre cujo o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(E) “[...] um novo projeto de sociedade aonde o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Considere a sequência de letras do alfabeto 
iniciada pela letra F. Qual é o quinto termo 
dessa sequência?

(A) I.
(B) J.
(C) K.
(D) L.
(E) M.
 

QUESTÃO 12
Uma bola azul tem o mesmo peso que cinco 
bolas brancas e uma bola branca tem o 
mesmo peso que 3 bolas amarelas. Sendo 
assim, a alternativa que apresenta o mesmo 
peso de 4 bolas azuis é

(A) 30 bolas brancas.
(B) 50 bolas amarelas.
(C) 40 bolas brancas.
(D)    10 bolas brancas e 20 bolas amarelas.
(E) 10 bolas brancas e 30 bolas amarelas.
 

QUESTÃO 13
A negação de “Todas as pessoas gostam de 
ler livros de aventura” é

(A) “Existem pessoas que não gostam de ler livros 
de aventura”.

(B) “Nenhuma pessoa gosta de ler livros de 
aventura”.

(C) “Todas as pessoas não gostam de ler livros de 
aventura”.

(D) “Existe apenas uma pessoa que não gosta de ler 
livros de aventura”.

(E) “Existe apenas uma pessoa que gosta de ler 
livros de aventura”.

QUESTÃO 14
Um homem deu de entrada R$ 600,00 em 
uma geladeira e parcelou o restante em 
4 vezes iguais sem juros. Sabendo que a 
entrada corresponde a 40% do valor total da 
geladeira, qual é o valor de cada parcela?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 575,00.
(C) R$ 375,00.
(D)      R$ 225,00.
(E)      R$ 200,00.

QUESTÃO 15
Para saber sobre a preferência entre dois 
determinados produtos, 300 pessoas foram 
entrevistadas. Sabendo que 2/3 do total de 
pessoas optou pelo produto A, 3/5 do total de 
pessoas optou pelo produto B e 90 pessoas 
optaram pelos 2 produtos (A e B), quantas 
pessoas NÃO optaram por nenhum desses 
dois produtos? 

(A) 80
(B) 50
(C) 10
(D) 9
(E) 0

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
Acerca do regime jurídico da EBSERH, 
disciplinado na Lei n° 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, que é uma autarquia federal. 

(B)  É vedado, à EBSERH, criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, 
representações, dependências e filiais em 
outras unidades da Federação. 

(D)  A EBSERH terá capital social da União, podendo 
admitir sócios, desde que entes públicos, como 
os Estados da federação, por exemplo.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde.

QUESTÃO 17
No tocante ao funcionamento e à 
administração da EBSERH, de acordo com as 
disposições da Lei n° 12.550/2011, é correto 
afirmar que

(A)  o lucro líquido da EBSERH será totalmente 
reinvestido para atendimento do objeto social da 
empresa. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o estatutário. 

(C)  a EBSERH, para fins de sua implantação, está 
autorizada a contratar, mediante processo 
seletivo simplificado, pessoal técnico e 
administrativo por tempo determinado. 
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(D)  a EBSERH não pode patrocinar qualquer 
entidade de previdência privada.

(E)  os editais de concursos públicos para o 
preenchimento de emprego no âmbito da 
EBSERH não poderão estabelecer, como título, 
o tempo de exercício em atividades correlatas 
às atribuições do respectivo emprego. 

 
 
QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Consultivo, EXCETO

(A)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, 
orientando o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuições. 

(B)  propor linhas de ação, programas, estudos, 
projetos, formas de atuação ou outras medidas, 
orientando para que a EBSERH atinja os 
objetivos para os quais foi criada. 

(C)  acompanhar e avaliar periodicamente o 
desempenho da EBSERH. 

(D)  assistir à Diretoria e ao Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo na 
formulação, implementação e avaliação das 
estratégias de ação da EBSERH.

(E)  analisar, ao menos trimestralmente, o balancete 
e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela EBSERH.

 
QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é o 
Conselho Fiscal. 

(B)  O Presidente da EBSERH poderá acumular 
a função de Presidente do Conselho de 
Administração. 

(C)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será de dez anos, com uma 
recondução. 

(D)  Compete ao Conselho de Administração fixar as 
orientações gerais das atividades da EBSERH.

(E)  O Conselho de Administração somente 
deliberará com a presença de dois terços de 
seus membros.

QUESTÃO 20
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e o Comitê Interno de Gestão 
do Rehuf. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dez anos sem recondução. 

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento, os membros efetivos do Conselho 
Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, 
até a nomeação de novo membro.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não tem autonomia para 
solicitar, às áreas da Sede ou das filiais, 
ou a unidades a ela vinculadas, quaisquer 
informações, devendo solicitar ao Presidente 
que o faça.
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QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, a proposta de orçamento da 
seguridade social será elaborada

(A) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, previdência social e assistência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(B) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, ficando a gestão dos recursos 
de cada área sob a competência exclusiva do 
Ministério da Saúde.

(C) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde e assistência social, ficando a gestão 
dos recursos sob a competência exclusiva do 
Ministério da Previdência Social.

(D) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde, educação e assistência social 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(E) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão 
de seus recursos.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução            
n°  453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da estrutura e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O Conselho de Saúde contará com uma 
secretaria-executiva coordenada por pessoa 
preparada para a função, para o suporte técnico 
e administrativo, subordinada ao Plenário do 
Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura 
e dimensão.

(B) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 
no mínimo, a cada 90 (noventa) dias e, 
extraordinariamente, quando necessário, terá 
como base o seu Regimento Interno. A pauta 
e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

(C) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 
são abertas ao público e deverão acontecer 
em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade.

(D) Os Conselhos de Saúde, com a devida 
justificativa, buscarão auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do 
Gestor do SUS.

(E) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em 
relação à sua estrutura administrativa e ao 
quadro de pessoal.

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems)

(A) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios 
com a União.

(B) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, sendo vedada a celebração de 
convênios com a União e com os estados.

(C) não receberão recursos do orçamento geral da 
União, mas podem celebrar convênios com a 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

(D) não receberão recursos do orçamento geral da 
União quando celebrarem convênios, por meio 
do Fundo Nacional de Saúde, com qualquer 
ente da federação.

(E) receberão recursos do orçamento geral da 
União somente quando celebrarem convênios 
por meio do Fundo Nacional de Saúde.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S
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QUESTÃO 24
Para efeito do Decreto Presidencial nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, considera-se “Mapa 
da Saúde”

(A) as instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS.

(B) o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde.

(C) a descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema.

(D) o documento que estabelece: critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS.

(E) o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
acerca da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais – RENAME, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

(B) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Previdência Social.

(C) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa correta quanto a testes 
de exame físico para identificar instabilidade 
de ombro.

(A) O sinal do sulco é realizado com o paciente em 
supino, 90º de abdução do ombro e 90º graus 
de flexão de cotovelo. O fisioterapeuta deve 
aplicar uma resistência à flexão do cotovelo com 
máxima rotação externa do ombro.

(B) O sinal do sulco deve ser realizado com o 
paciente deitado.

(C) O teste de speed avalia a ruptura do lábio 
glenoidal e da cabeça longa do bíceps.

(D) O teste de apreensão é realizado com o paciente 
em supino, ombro em abdução de 90º e cotovelo 
flexionado a 90º. O fisioterapeuta exerce uma 
rotação externa até o limite máximo.

(E) O sinal do sulco apresenta valores maiores que 
80% na sensibilidade e na especificidade.

 

QUESTÃO 27
Em relação à anatomia do ombro, assinale 
a alternativa que apresenta 2 componentes 
dinâmicos que proporcionam a estabilidade 
do ombro.

(A) Manguito rotador / pressão intra-articular 
negativa.

(B) Estruturas capsulares / Lábio glenoidal.
(C) Controle neuromuscular / Posicionamento 

escapular.
(D) Estruturas ósseas / Compressão da concavidade.
(E) Coeficiente de fricção / Cabeça longa do bíceps.
 

em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Saúde.

(D) O Ministério da Previdência Social é o órgão 
competente para dispor sobre a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
– CIB.

(E) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
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QUESTÃO 28
Paciente, sexo feminino, após dois meses 
de dores em ombro direito sem histórico 
de trauma, foi diagnosticada com capsulite 
adesiva. Em relação aos estágios dessa 
doença, assinale a alternativa correta.

(A) A capsulite adesiva possui 5 estágios.
(B) O estágio pré-adesivo dura 4 meses (do 9º ao 

12º mês).
(C) No estágio de congelamento, ocorre a rigidez 

articular com perda do movimento.
(D) No estágio de descongelamento, há uma 

recuperação do movimento, porém a função é 
completamente comprometida. 

(E) No estágio pré-adesivo, a dor ocorre 
exclusivamente durante o dia, com alívio no 
período noturno.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa correta.

(A) Os músculos estriados esqueléticos exercem 
exclusivamente a contração involuntária.

(B) O coração é formado por musculatura lisa, 
involuntária.

(C) O perimísio é a camada mais externa de tecido 
conjuntivo que envolve todo o músculo.

(D) Músculos sinergistas são aqueles que se opõem 
à ação do agonista.

(E) Um mesmo músculo pode exercer ação agonista 
ou antagonista, dependendo do movimento 
realizado.

QUESTÃO 30
Paciente, sexo masculino, 58 anos, trabalhou 
por mais de 20 anos em construção civil, 
onde realizava muito esforço dos membros 
superiores, como carregar sacos de cimento 
com mais de 40 quilos. Ao sentir limitações 
dos movimentos e dor em ombros, procurou 
um médico que lhe informou o diagnóstico 
de ruptura parcial do manguito rotador. 
Sabendo-se da extrema importância do 
conhecimento desse complexo muscular 
pelo profissional fisioterapeuta, assinale a 
alternativa correta sobre o manguito rotador.

(A) O músculo redondo maior é um dos músculos 
que compõem o manguito rotador.

(B) Fazem parte do manguito rotador 5 músculos.
(C) O músculo subescapular age no manguito 

rotador executando a rotação externa.
(D) Os músculos supraespinhal, infraespinhal e 

redondo menor realizam rotação interna.
(E) O músculo redondo menor, que faz parte do 

manguito rotador, é inervado pelo nervo axilar.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa correta referente à 
inervação do músculo bíceps braquial.

(A) Nervo musculocutâneo.
(B) Nervo toracodorsal.
(C) Nervo subescapular.
(D) Nervo axilar.
(E) Nervo subclávio.

QUESTÃO 32
É caracterizada por ser uma afecção 
degenerativa do sistema nervoso central 
que envolve os neurônios motores do córtex 
cerebral, do tronco encefálico e do corno 
anterior da medula espinhal. O enunciado 
refere-se à

(A) Miastenia Grave.
(B) Esclerose Lateral Amiotrófica.
(C) Mielomeningocele.
(D) Paralisia cerebral.
(E) Síndrome de Guillain-Barré.

QUESTÃO 33
Sobre os nervos cranianos, assinale a 
alternativa correta.

(A) O quinto par de nervos cranianos é o 
trigêmeo. Sua parte sensorial é responsável 
pela sensibilidade da face e da articulação 
temporomandibular.

(B) Os núcleos dos nervos cranianos são compostos 
por 15 pares.

(C) O primeiro par de nervo craniano é o troclear.
(D) O sexto par de nervos cranianos é o óptico, 

que possui origem na pontinha e controla o 
movimento lateral dos olhos.

(E) O nervo acessório é responsável pela inervação 
dos músculos intrínsecos e extrínsecos da 
língua.

QUESTÃO 34
Paciente feminina, 40 anos, apresentando 
cervicalgia postural crônica, compareceu ao 
consultório de fisioterapia para tratamento. A 
conduta inicial a ser tomada deve ser 

(A) exercícios aeróbicos.
(B) fortalecimento isométrico de cintura escapular.
(C) exercícios isotônicos em extensão de cervical, 

com altos números de repetições.
(D) fortalecimento e alongamento dos flexores 

cervicais profundos.
(E) evitar fortalecimento de cervical, focar apenas 

no alongamento e pompages.
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QUESTÃO 35
Paciente, 50 anos, foi diagnosticada com 
espondilolistese degenerativa. Ao realizar 
avaliação com o fisioterapeuta, foi detectada 
dor lombar sem sinais neurológicos 
associados. Qual é o prognóstico de 
tratamento para o caso?

(A) Ruim, pois os sintomas raramente desaparecem 
e geralmente evoluem para tratamento cirúrgico.

(B) Bom, no início, porém a maioria dos pacientes 
com o mesmo quadro evoluem para cirurgia.

(C) Ruim, devido à idade da paciente a reabilitação 
fica dificultada.

(D) Bom, já que estudos mostram que a grande parte 
dos pacientes com o mesmo quadro ficam bem 
realizando apenas o tratamento conservador.

(E) Incerto, pois faltam informações para definir o 
quadro da paciente.

QUESTÃO 36
Paciente masculino, 48 anos, com diagnóstico 
de hérnia de disco em região lombar, 
comparece ao consultório fisioterapêutico 
para tratamento. O profissional opta por 
incluir em uma das suas condutas a tração 
mecânica, técnica que NÃO deve ser realizada 
no caso de

(A) herniação de núcleo pulposo.
(B) hipermobilidade articular.
(C) fratura por compressão. 
(D) dor aguda.
(E) estenose de forames intervertebrais.

QUESTÃO 37
Ao realizar procedimento de mastectomia 
radical à direita, paciente de 49 anos do sexo 
feminino começou a apresentar edema de 
membro superior direito. Qual das alternativas 
a seguir apresenta a melhor conduta a ser 
adotada pelo fisioterapeuta:  

(A) Compressão total de membro superior direito, 
utilizando faixas elásticas.

(B) Drenagem linfática manual de membro superior 
direito.

(C) Fortalecimento isométrico com o membro em 
elevação.

(D) Alongamento passivo com o membro em 
elevação.

(E) Utilização de TENS para alívio da dor gerada 
pelo edema.

QUESTÃO 38
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(    )  Na reabilitação aquática, são 
recomendadas temperaturas mais 
amenas para pacientes com esclerose 
múltipla.

(    )  Na reabilitação aquática, são 
recomendadas temperaturas mais 
elevadas para pacientes com lesões 
centrais que apresentam tônus 
muscular muito elevado.

(    )  Logo após o corpo ser imerso na água, 
em razão da pressão hidrostática, 
ocorre uma diminuição do débito 
cardíaco e um aumento da frequência 
cardíaca.

(    )  Dentre as contraindicações da 
hidroterapia, estão: infecções cutâneas 
e pacientes que utilizam marca-passo 
cardíaco.

(A) V – V – F – F.
(B) F – V – V – F.
(C) F – F – F – V.
(D) V – V – F – V.
(E) V – F – V – F.
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QUESTÃO 39
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  A eletroestimulação neuromuscular 
em pacientes neurológicos pode ser 
indicada com o objetivo de reeducação 
neuromuscular.

(   )  A eletroestimulação neuromuscular 
em pacientes neurológicos é 
contraindicada quando se tem como 
objetivo o aumento da resistência 
muscular. 

(   )  O TENS (Eletroestimulação 
transcutânea neuromuscular) é 
considerada uma corrente pulsada. 

(   )  Quanto aos tipos de corrente elétrica, 
a contínua é de fluxo unidirecional. 
Podemos citar como exemplo a 
corrente galvânica. 

(A) F – F – V – V.
(B) V – V – F – F.
(C) F – V – F – F.
(D) V – V – V – F.  
(E) V – F – F – V.

QUESTÃO 40
A mãe de uma criança de 1 ano e sexo 
masculino relata que o parto da criança foi 
prolongado, sendo a criança diagnosticada 
com paralisia cerebral do tipo TETRAPARESIA 
ESPÁSTICA. Para uma boa avaliação do 
fisioterapeuta, é necessário o conhecimento 
da doença. Considerando as informações 
apresentadas, assinale a alternativa 
INCORRETA para o caso citado.

(A) A criança com tetraparesia espástica apresenta 
um bom controle cervical.

(B) Os quatro membros são afetados em diferentes 
proporções.

(C) Os membros superiores são mais acometidos 
que os membros inferiores.

(D) As funções intelectuais podem estar 
rebaixadas. 

(E) Apresenta hipertonia de músculos extensores e 
adutores de membros inferiores.

QUESTÃO 41
Ainda sobre o caso citado na questão 
anterior, nº 40, qual conduta NÃO é indicada 
para essa criança?

(A) Movimentação passiva lenta.
(B) Alongamento passivo prolongado.
(C) Exercícios de estimulação sensorial e 

proprioceptivo.
(D) Posturas de inibição da espasticidade, 

favorecendo a extensão de membros inferiores 
e adução do quadril. 

(E) Treino das reações com deslocamentos.

QUESTÃO 42
Paciente de 84 anos foi diagnosticado com 
uma doença degenerativa, progressiva e 
irreversível, com aparecimento insidioso 
que acarreta a perda da memória e diversos 
distúrbios cognitivos. A doença descrita 
nesse enunciado é

(A) a demência frontotemporal.
(B) a doença de corpos de Lewy.
(C) a doença de Parkinson.
(D) o mal de Alzheimer.
(E) a demência vascular.

QUESTÃO 43
Qual dos incentivadores respiratórios a 
seguir tem como objetivo a desinsuflação 
pulmonar e a higiene brônquica?

(A) Respiron.
(B) Voldayne.
(C) Treshould inspiratório.
(D) Peak Flow.
(E) Flutter / shaker.

QUESTÃO 44
Qual é a função do teste de Thompson?

(A) Avaliar encurtamento de isquiotibiais.
(B) Avaliar presença de sacroileíte.
(C) Avaliar a integridade do tendão de aquiles ou 

tendão do calcâneo.
(D) Avaliar encurtamento de quadríceps.
(E) Avaliar encurtamento de iliopssoas.
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QUESTÃO 45
Qual(is) é/são a(s) principal(is) função(ões) 
do músculo glúteo máximo?

(A) Flexão de quadril.
(B) Extensão e rotação lateral do quadril.
(C) Flexão e rotação lateral do quadril.
(D) Adução de quadril.
(E) Abdução do quadril.

QUESTÃO 46
O teste que objetiva avaliar a integridade do 
ligamento cruzado anterior (LCA), em que 
o terapeuta segura firmemente e traciona 
anteriormente a região de tíbia superior e 
observa o grau de deslocamento, denomina-
se teste

(A) da gaveta anterior.
(B) de Patrick
(C) de Ober
(D) de Kleiger.
(E) de Wakdron.

QUESTÃO 47
Sobre a manovacuometria, importante 
instrumento na avaliação de força muscular 
respiratória, assinale a alternativa correta.

(A) Pode ser utilizada para avaliar o grau de doença 
pulmonar obstrutiva crônica.

(B) Tem como vantagem avaliar a musculatura 
respiratória não apenas em forma conjunta, 
mas também  isoladamente, de cada músculo 
responsável pela respiração.

(C) O valor aceitável da pressão inspiratória máxima 
deve estar entre -130 e -150 cm/H2O.

(D) O valor considerado normal da pressão 
expiratória máxima é de aproximadamente +100 
a +150 cm/H2O. 

(E) A Falência muscular respiratória é detectada 
quando a pressão inspiratória fica entre -45 a 
-70 cm/H2O.

QUESTÃO 48
Para que o fisioterapeuta teste a força 
muscular de Iliopsoas, qual deve ser o 
movimento a ser resistido?

(A) Flexão de quadril.
(B) Extensão de quadril.
(C) Adução de quadril.
(D) Abdução de quadril.
(E) Rotação externa de quadril.

QUESTÃO 49
Sobre a pubalgia, assinale a alternativa que 
descreve a “trilogia infeliz” dessa afecção.

(A) Abdutores fracos, hipertrofia de musculatura 
abdominal e hiperlordose lombar.

(B) Adutores fortes, fraqueza de musculatura 
abdominal e hiperlordose lombar.

(C) Adutores fortes, abdutores fracos e retificação 
lombar.

(D) Abdutores fracos, fraqueza de musculatura 
abdominal e retificação lombar.

(E) Abdutores fortes, hipertrofia de musculatura 
abdominal e hiperlordose lombar.

QUESTÃO 50
Sobre a escala de coma de Glasgow, assinale 
a alternativa correta.

(A) Não pode ser utilizada em pacientes sedados e 
intubados.

(B) Avalia o nível de consciência e a predisposição 
do indivíduo para desenvolvimento de úlceras 
por pressão.

(C) A variável resposta motora pode ser pontuada 
de 1 a 6.

(D) A variável abertura ocular pode ser pontuada de 
1 a 5.

(E) A escala de coma de Glasgow avalia 3 variáveis: 
resposta motora, abertura ocular e resposta 
sensitiva.


