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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 4. 
 
 

Zé de Julião, muito além do cangaço 

 
Em 1977 estava em Sergipe para realizar um episódio do Globo Repórter; adentrei os sertões e cheguei a Poço Redondo. A 

pequenez da cidade contrastava com a riqueza cultural e a hospitalidade dos seus moradores. A alegria do encontro com sua gente 

guardava outras surpresas. Poço Redondo é o epicentro simbólico da história do cangaço. Aí morreram Lampião e Maria Bonita, e 

muitos outros. Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Alves Costa. E foi dele que ouvi oralmente 

a história de Zé de Julião.  

Nesse momento, o cangaço deixou de ser um coletivo para mim e passei a ver nele a dimensão dos seus integrantes como 

pessoas reais em suas individualidades, grandezas e misérias. Foi aí também que nos prometemos, eu e Alcino, a realizar um filme 

sobre a extraordinária vida daquele homem, que de alguma forma une os dois grandes símbolos da cultura brasileira: o cangaço e 

Brasília. O cangaço, representativo da insubmissão violenta à opressão, e Brasília, esse marco da grande utopia de uma nação 

democrática, justa para todos, e pela qual continuamos a lutar. 

Aconteceu; e não foi só um filme, são dois. Em 2012, realizei o ficção “Aos ventos que virão”. Hoje entrego ao povo sergipano o 

“Zé de Julião, muito além do cangaço”, documentário que busca contar a vida desse homem de caminhos com tantas alegrias, 

tragédias e símbolos. 

(Adaptado de: PENNA, Hermano. Disponível em: http://expressaosergipana.com.br) 

 
 
1. A partir da leitura do texto, conclui-se corretamente que 
 

(A) “Aos ventos que virão” e “Zé de Julião, muito além do cangaço” são documentários produzidos por Hermano Penna, com o 
auxílio de Alcino Alves Costa, visando preservar a memória dos cangaceiros que passaram por Poço Redondo em seu 
trajeto rumo a Brasília. 

 
(B) a hospitalidade dos moradores de Poço Redondo fez com que Hermano Penna se interessasse pela história do local, que 

guarda uma série de registros de cangaceiros e políticos chegados de Brasília para acalentar o sonho de prosperidade na 
capital do país. 

 
(C) os filmes de Hermano Penna são fruto de um encontro feliz com o povo de Poço Redondo, que lhe permitiu enfocar o 

cangaço não como um fenômeno coletivo simplesmente, mas como um movimento composto por seres complexos e com 
histórias individuais. 

 
(D) Hermano Penna chegou a Poço Redondo com o propósito de realizar um documentário sobre Lampião e Maria Bonita, 

mas, por meio do relato oral de seu amigo Alcino Alves Costa, descobriu que lá havia um cangaceiro mais célebre, 
chamado Zé de Julião. 

 
(E) o material colhido por Hermano Penna acerca do cangaço em Poço Redondo foi tão vasto que o diretor decidiu distribuí-lo 

em dois filmes: “Aos ventos que virão” e “Zé de Julião, muito além do cangaço”, sendo este último continuação direta do 
primeiro. 

 
 
2. Um segmento do texto encontra seu sentido expresso em outros termos em: 
 

(A) extraordinária vida daquele homem (2
o
 parágrafo) / excepcional existência daquele indivíduo 

(B) dois grandes símbolos da cultura (2
o
 parágrafo) / dois principais pilares da nação 

(C) insubmissão violenta à opressão (2
o
 parágrafo) / insubordinação determinante à hierarquia 

(D) utopia de uma nação democrática (2
o
 parágrafo) / ideal de um estado revolucionário 

(E) epicentro simbólico da história (1
o
 parágrafo) / convergência analógica da narrativa 

 

 
3. Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Alves Costa. E foi dele que ouvi oralmente a 

história de Zé de Julião. (1
o
 parágrafo) 

 
 Considerando-se a norma-padrão da língua, ao reescrever-se o trecho acima em um único período, o segmento destacado 

deverá ser antecedido de vírgula e substituído por 
 

(A) perante ao qual 

(B) de cujo 

(C) o qual 

(D) frente à quem 

(E) de quem 
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4. Estabelece relação de finalidade, no contexto, o vocábulo sublinhado em: 
 

(A) a dimensão dos seus integrantes como pessoas reais (2
o
 parágrafo). 

(B) E foi dele que ouvi oralmente a história de Zé de Julião (1
o
 parágrafo). 

(C) o cangaço deixou de ser um coletivo para mim e passei a ver nele (2
o
 parágrafo). 

(D) Em 1977 estava em Sergipe para realizar um episódio (1
o
 parágrafo). 

(E) um filme sobre a extraordinária vida daquele homem (2
o
 parágrafo). 

 
 
5. Está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua a frase: 
 

(A) Os caminhos de Zé de Julião, com alegrias, tragédias e símbolos, há de ser perpetuados nos dois filmes de Hermano Penna. 
 
(B) Conforme as histórias de que o povo conta, os caminhos de Zé de Julião comporam-se de alegrias, tragédias e símbolos. 
 
(C) Segundo depoimento do cineasta Hermano Penna, alegrias, tragédias e símbolos é que marcaram os caminhos de Zé de 

Julião. 
 
(D) Fez-se de alegrias, tragédias e símbolos os caminhos de Zé de Julião, os quais se mantém vivos na memória de Poço 

Redondo. 
 
(E) Os filmes de Hermano Penna deteram-se nos relatos sobre Zé de Julião, cujos caminhos se pintam de alegrias, tragédias 

e símbolos. 
 
 
Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 6 e 7. 
 
 

Em junho de 2013, o Presidente Robert Mugabe, do Zimbábue, afirmou durante uma entrevista: “Nelson Mandela é santificado 

demais. Foi bom demais com os brancos à custa dos negros em seu próprio país”. Alguns concordaram, outros protestaram. Até 

certo ponto acredito que ele tenha levantado uma questão. Suas atitudes podiam ser percebidas dessa maneira. Ainda assim, em 

uma conversa com Richard Stengel, o próprio Madiba* havia dito, muito tempo antes: “As pessoas sentirão que vejo demais o bem 

nas pessoas. Então, é uma crítica que tenho de suportar e à qual tento me ajustar, pois, seja isso verdade ou não, é algo que penso 

ser proveitoso. É uma coisa boa de assumir, agir com base no fato de que... os outros são homens de integridade e honra... porque 

você tende a atrair integridade e honra, se é dessa maneira que olha para aqueles com quem trabalha”. 
 

*um dos nomes pelos quais Nelson Mandela era chamado; refere-se a seu clã e denota afeto e respeito. 
 

(Adaptado de: LA GRANGE, Zelda. Bom dia, Sr. Mandela. Trad. Felipe José Lindoso. Ribeirão Preto: Novo Conceito, 2015, p. 9) 

 
 
6. Na opinião do Presidente Robert Mugabe, a santidade de Nelson Mandela 
 

(A) favoreceu os brancos e acabou trazendo consequências negativas aos negros. 

(B) resultou em uma solução mais ágil e eficaz dos problemas relativos aos negros. 

(C) serviu de inspiração para que os negros buscassem o diálogo com os brancos. 

(D) permitiu que os negros tivessem acesso a condições de trabalho mais dignas. 

(E) desencadeou uma revolução que libertou os negros da opressão pelos brancos. 
 
 
7. ... o próprio Madiba havia dito, muito tempo antes... 
 
 A expressão destacada está corretamente substituída, preservando-se o tempo, o modo e o aspecto verbais, por 
 

(A) disse. 

(B) dissera. 

(C) dizia. 

(D) diria. 

(E) dissesse. 
 
 
8. A frase redigida com clareza e conforme a norma-padrão da língua é 
 

(A) Partindo-se do pressuposto que o comportamento das demais pessoas com relação à nós mesmos, seja um reflexo de 
nossa postura para com elas, é válido devotá-las o melhor tratamento possível. 

 
(B) Empenhar-se em reconhecer nas pessoas o que elas têm de melhor foi um dos mais valiosos ensinamentos que Mandela 

deixou àqueles que desejam ter um convívio pacífico com os demais. 
 
(C) Uma vez que nossas ações se pautem, por integridade e honra, passamos à reivindicar que nos seja atribuido o mesmo 

tratamento; ainda que uma das consequências seja a frustação de não recebe-lo. 
 
(D) Mandela reconheceu que poderia ser criticado devido à uma visão demasiada positiva das outras pessoas; mesmo 

consciente que ao assim fazê-lo, preservasse a coerência entre seus ideais e ações. 
 
(E) Uma atitude contemporizadora pode ser equivocadamente interpretada como exemplo de fraqueza, à medida que o 

comportamento combativo tem sido preconizado à obter resultados mais imediatos. 
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Atenção: Leia os versos abaixo para responder à questão de número 9. 
 

O Gênio da Humanidade
 

Sou eu quem assiste às lutas, 

Que dentro d'alma se dão, 

Quem sonda todas as grutas 

Profundas do coração: 

Quis ver dos céus o segredo; 

Rebelde, sobre um rochedo 

Cravado, fui Prometeu; 

Tive sede do infinito, 

Gênio, feliz ou maldito, 

A Humanidade sou eu. 

Ergo o braço, aceno aos ares, 

E o céu se azulando vai; 

Estendo a mão sobre os mares, 

E os mares dizem: passai!... 

Satisfazendo ao anelo 

Do bom, do grande e do belo, 

Todas as formas tomei: 

Com Homero fui poeta, 

Com Isaías profeta, 

Com Alexandre fui rei. 

(...) 

(BARRETO, Tobias. Disponível em: www.escritas.org) 

 

9. Considere as seguintes afirmações a respeito dos versos: 
 
 I. O poema destaca, num tom grandiloquente, a forma totalizante como o homem expandiu seus domínios. 
 
 II. Ênfase é dada ao espírito materialista do homem, cuja ambição desmedida é a causa da destruição da natureza. 
 
 III. A citação de Homero, Isaías e Alexandre se dá em uma gradação que vai do menos ao mais importante, reproduzindo 

textualmente a evolução das habilidades humanas. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 

(B) II. 

(C) II e III. 

(D) I. 

(E) III. 

 
 
10. A frase escrita de acordo com a norma-padrão da língua está em: 
 

(A) Tobias Barreto em 1864, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, aonde foi uma das figuras mais importantes do 
movimento intelectual conhecido como a Escola do Recife, tendo formado-se em 1869. 

 
(B) Tobias Barreto de Meneses nasceu em Campos, Sergipe, em 1839, filho de Pedro Barreto de Meneses, um dos escrivões 

de órfãos e ausentes da localidade e Emerenciana de Meneses, morrendo no Recife, com cinquenta anos de idade. 
 
(C) Entre 1854 e 1865, Tobias Barreto pôs-se à trabalhar como professor particular de diversas matérias; prestou concurso 

para a cadeira de latim do Ginásio Pernambucano, no Recife, conquanto não conseguiu ser nomeado. 
 
(D) Em 1861, Tobias Barreto viajou a Bahia afim de seguir a carreira eclesiástica; não suportando, porém sua rígida disciplina 

e sem vocação firme, abandonou o seminário; tempos depois, mudou-se para Pernambuco. 
 
(E) Em 1851, Tobias Barreto foi levado à cidade de Estância para aprender latim; dedicou-se tanto aos estudos e teve tão bom 

desempenho que, em 1857, foi designado para a cadeira de latim da vila de Itabaiana. 
 

 
Noções de Informática 

 
11. Um Analista realizou a seguinte sequência de comandos em um navegador web em sua versão em português: 
 

− clicou no botão Ferramentas e em Opções da Internet 

− na guia Geral, em Home page, digitou http://www.trt20.jus.br/ 

− clicou em Aplicar e OK 
 
 O Analista 
 

(A) estava utilizando o Google Chrome e incluindo a home page digitada nos Favoritos. 

(B) estava utilizando o Mozilla Firefox e marcando a home page digitada como página confiável. 

(C) terá a home page digitada carregada automaticamente nas próximas vezes que abrir o navegador. 

(D) estava utilizando o Internet Explorer 11 e liberando a home page digitada da verificação do antivírus. 

(E) fará a home page digitada bloquear cookies automaticamente na próxima vez que abrir o navegador. 
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12. Considere as duas situações em que a proteção e a segurança da informação foram violadas: 
 
 I. O número do CPF de um trabalhador foi alterado, deixando seu CPF inválido. 

 II. Um dado sigiloso de uma causa trabalhista foi acessado por uma pessoa não autorizada. 
 
 Nas situações I e II ocorreram, respectivamente, violação da 
 

(A) autenticação e da autorização das informações. 
(B) confidencialidade e da integridade das informações. 
(C) confidencialidade e da disponibilidade das informações. 
(D) identificação e da autorização das informações. 
(E) integridade e da confidencialidade das informações. 

 
 
13. Um Analista deseja definir como padrão uma das impressoras disponíveis. Seu computador tem o sistema operacional Windows 7 em 

português instalado. Ele deve clicar no botão Iniciar, em Painel de Controle (configurado para o modo de exibição por 
ícones) e 

 
(A) em Hardware e Sons, clicar em Dispositivos e Impressoras. Ao surgirem as impressoras, clicar com o botão 

direito do mouse sobre a impressora desejada e selecionar Definir como impressora padrão. 
 
(B) clicar em Impressoras e Dispositivos. Na janela que se abre clicar em Adicionar Impressora, localizar a 

impressora desejada e selecionar Definir como impressora padrão. 
 
(C) clicar em Dispositivos de Hardware. Ao surgirem as impressoras, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a 

impressora desejada e selecionar Definir como impressora padrão. 
 
(D) clicar em Adicionar Impressora. Na janela que se abre, localizar a impressora desejada e selecionar Definir como 

impressora padrão. 
 
(E) em Hardware e Sons, clicar em Adicionar Dispositivo. Ao surgirem as impressoras, clicar com o botão es-

querdo do mouse sobre a impressora desejada e selecionar Definir como impressora padrão. 
 
 
14. Considere a planilha abaixo editada no Microsoft Excel 2007 em português. 

 
 A B 

1 
Percentual gasto com Recursos Humanos

por tipo de Justiça 

2 Poder Judiciário 89,50% 

3 Tribunais Superiores 83,80% 

4 Justiça Eleitoral 84,10% 

5 Justiça Militar Estadual 87,80% 

6 Justiça Estadual 89,00% 

7 Justiça Federal 89,80% 

8 Justiça do Trabalho 93,50% 

9 

10 Maior percentual 93,50% 

11 Menor percentual 83,80% 

12 Média dos percentuais 88,21% 
 

(Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/ pj-justica-em-numeros)  
 
 Para a apresentação dos valores das células B10, B11 e B12 foram digitadas, correta e respectivamente, as fórmulas: 

 
(A) =MAIOR(B2:B8) =MENOR(B2:B8) =MÉDIA(B2:B8) 
(B) =MAIOR(B2:B8;1) =MENOR(B2:B8;1) =MÉDIA(B2:B8) 
(C) =MAIOR(B2:B8;0) =MENOR(B2:B8;0) =MED(B2:B8;7) 
(D) =MAIORVAL(B2:B8) =MENORVAL(B2:B8) =MÉDIAVAL(B2:B8) 
(E) =MÁXIMO(B2:B8;1) =MÍNIMO(B2:B8;1) =MED(B2:B8) 

 
 
15. Smartphones, tablets, ultrabooks etc impulsionaram o uso de redes móveis e o conceito de BYOD − Bring Your Own Device no 

meio corporativo. Neste cenário, é correto afirmar que  
 

(A) com a disponibilidade de tecnologias VPN (rede pública construída sobre uma rede privada) para dispositivos móveis, o 
meio corporativo passou a aceitar que acessar ferramentas de trabalho pelo dispositivo mais confortável para o funcionário 
pode trazer aumento de produtividade. 

 
(B) ao invés do client-server passa-se a ter client-cloud − o cliente utiliza as funcionalidades nativas dos sistemas operacionais 

para desktop como iOS e Android com esquemas de segurança e criptografia, integrando outras ferramentas nativas dos 
dispositivos. 

 
(C) novos apps estão explorando o uso da câmera e do GPS e para isso há um componente importante na arquitetura das 

novas aplicações corporativas: o Firmwhere, que é uma camada de software entre a aplicação e o sistema operacional, 
que facilita o seu desenvolvimento. 

 
(D) utilizar apps que permitem o trabalho offline e, quando a rede fica disponível, promovem a sincronização dos dados com a 

nuvem, é uma característica que as aplicações corporativas podem ter para evitar paradas no trabalho caso a rede não 
esteja disponível. 

 
(E) aplicativos como digital vallets (carteiras digitais) permitem compras seguras através do dispositivo móvel e todos os ban-

cos já oferecem um app para celulares que utiliza o bluetooth para ler o QR Code (código de barras) e pagar uma conta. 
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Noções de Direito Administrativo 

 
16. João é servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20

a
 Região e foi cedido para o Estado de Sergipe, a fim de exercer 

cargo em comissão no Tribunal de Justiça do Estado. Magda é servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 20
a
 Região e foi 

cedida para autarquia federal, também para exercer cargo em comissão. Nos termos da Lei n
o
 8.112/1990, o ônus da remunera-

ção será do 
 

(A) Tribunal de Justiça no caso de João e do Tribunal Regional do Trabalho da 20
a
 Região no caso de Magda. 

 
(B) Tribunal de Justiça no caso de João e da autarquia federal no caso de Magda. 
 
(C) Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em ambos os casos. 
 
(D) Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região no caso de João e da autarquia federal no caso de Magda. 
 
(E) cessionário e do cedente em ambos os casos, ou seja, os entes repartirão as despesas com a remuneração dos ser-

vidores. 
 

 
17. Marília, servidora pública federal, foi processada e condenada por ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da Administração pública. Isto porque, deixou de prestar contas quando estava obrigada a fazê-lo. Cumpre salientar 
que o ato praticado por Marília não causou lesão aos cofres públicos, nem enriquecimento ilícito à citada servidora. Logo após a 
prolação da sentença, Marília veio a falecer, deixando uma única filha, Catarina. Nos termos da Lei n

o
 8.429/1992, Catarina 

 
(A) está sujeita às cominações da Lei de Improbidade até o limite do valor da herança. 
 
(B) está sujeita às cominações da Lei de Improbidade até o limite de 50% do valor da herança. 
 
(C) não está sujeita a qualquer cominação da Lei de Improbidade. 
 
(D) está sujeita a todas as cominações da Lei de Improbidade que tenham sido impostas a Marília, sem qualquer limitação de 

valor. 
 
(E) está sujeita às cominações da Lei de Improbidade até o limite de 20% do valor da herança. 

 
 
18. Marta figura como interessada em determinado processo administrativo de âmbito federal, no entanto, foi proibida de extrair 

cópia dos autos, bem como de apresentar documentos antes de prolatada a decisão. A propósito dos fatos e nos termos da Lei 
n

o
 9.784/1999, 

 
(A) estão corretas as proibições em ambas as hipóteses, pois apesar de inexistir previsão legal acerca dos temas, trata-se do 

poder discricionário da autoridade administrativa visando resguardar o interesse público. 
 
(B) está incorreta a proibição apenas na segunda hipótese, pois tem direito de acesso aos autos, porém a autoridade poderá 

restringir cópias em algumas situações. 
 
(C) estão corretas as proibições em ambas as hipóteses, haja vista previsão legal expressa nesse sentido. 
 
(D) está incorreta a proibição apenas na primeira hipótese, pois a autoridade poderá restringir o momento da apresentação de 

documentos, condicionando-os a momento oportuno, como, por exemplo, após a decisão. 
 
(E) estão incorretas as proibições em ambas as hipóteses. 

 
 
19. A União Federal, visando a construção de importante obra pública, abriu procedimento licitatório, na modalidade concorrência, 

sendo o valor da contratação estimado em um milhão e setecentos mil reais. Após a publicação do edital, procedeu-se à fase de 
abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das cinco empresas concorrentes para a devida 
apreciação. As cinco empresas foram inabilitadas e não interpuseram recurso, razão pela qual houve a devolução dos envelopes 
fechados às empresas, contendo as respectivas propostas. Em razão do fracasso da concorrência e pretendendo a União tomar 
as medidas necessárias para a contratação pretendida, uma nova licitação é 

 
(A) dispensável. 

(B) obrigatória na modalidade concorrência. 

(C) inexigível. 

(D) obrigatória na modalidade convite. 

(E) obrigatória na modalidade tomada de preços. 

 
 
20. Considere a seguinte situação hipotética: o Ministro de Estado da Educação, em situação emergencial, praticou ato admi-

nistrativo de competência do Ministro do Planejamento. Nesse caso, a convalidação 
 

(A) não é possível, em razão do vício de objeto. 

(B) é possível, pois o vício de objeto narrado comporta convalidação. 

(C) é possível, por se tratar de vício de forma. 

(D) não é possível, em razão do vício de competência narrado. 

(E) é possível, independentemente do vício, se ocorrer com efeitos ex tunc. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Na Tendinite do tendão do Calcâneo, os sintomas clínicos são dor 
 

(A) intensa e repentina como pedrada no terço distal da perna durante atividade física que solicite aceleração e desacele-
ração. 

 
(B) generalizada no membro acometido, perda de força muscular, dor ao pisar, edema e equimose. 
 
(C) no pé ao dar primeiros passos ou ficar muito tempo em pé ou realizar atividades físicas. 
 
(D) insidiosa na topografia do tendão, inicialmente relacionada à atividade física, que normalmente se desenvolve após 

mudança ou início de treinamento físico. 
 
(E) no terço distal da perna, principalmente anterior, perda de força muscular, dor ao pisar e edema. 

 
 
22. A Espondilolistese é 
 

(A) um defeito que ocorre no istmo do arco posterior vertebral.  
(B) um desvio anterior de uma vértebra sobre a outra.  
(C) uma deformidade da coluna que ocorre no plano coronal.  
(D) uma deformidade da coluna que ocorre no plano sagital pelo defeito de desenvolvimento.  
(E) uma deformidade da coluna que ocorre no plano coronal pelo defeito de desenvolvimento. 

 
 
23. Na fase pós-operatória de reparo de lesão do manguito rotador, compreendida entre a 1

a
 e a 4

a
 semanas, estão indicados os 

seguintes procedimentos: 
 

(A) Crioterapia, exercícios pendulares para flexão do ombro e exercícios isométricos. 
 
(B) Crioterapia, exercícios de flexão/rotação lateral e abdução do ombro e flexão no plano da escápula. 
 
(C) Crioterapia, exercícios pendulares para flexão do ombro, flexão no plano da escápula, padrões D1 e D2 de Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva. 
 
(D) Termoterapia, exercícios pendulares para flexão do ombro  e exercícios isométricos. 
 
(E) Termoterapia, exercícios de flexão/rotação lateral e abdução do ombro e flexão no plano da escápula. 

 
 
24. As intervenções eficazes para o controle da dor lombar crônica em pacientes com sobrepeso ou obesidade são: 
 

(A) Caminhada, corrida, exercícios aquáticos e pilates.  
(B) Exercícios aeróbicos, aquáticos e pilates.  
(C) Corrida, exercícios de resistência e aquáticos.  
(D) Pular corda, exercícios aeróbicos e aquáticos.  
(E) Exercícios de resistência muscular, aquáticos e pilates. 

 
 
25. O frio auxilia na modulação da dor através dos mecanismos de 
 

(A) diminuição da viscoelasticidade do tecido e aumento da condução nervosa.  
(B) aumento da viscoelasticidade do tecido e aumento da condução nervosa.  
(C) redução na condução nervosa periférica e redução do período refratário.  
(D) redução na condução nervosa periférica e aumento do período refratário.  
(E) aumento na condução nervosa periférica e aumento do período refratário. 

 
 
26. O princípio ativo da Hialuronidase, proposto para o tratamento da lipodistrofia ginóide através da sonoforese, pode ser 

classificado como 
 

(A) despolimerizante do tecido fibroso. 
 
(B) despolimerizante de mucopolissacarídeos. 
 
(C) reestruturante. 
 
(D) lipolítico. 
 
(E) antilipogênico. 

 
 
27. O efeito linfoangiogênico da Laserterapia de Baixa Intensidade em pacientes com linfedema ocorre por 
 

(A) Upregulation da expressão da TNF. 
 
(B) Downregulation da expressão do VEGFR-3. 
 
(C) Upregulation da expressão do VEGFR-3. 
 
(D) Downregulation da expressão da IL-1. 
 
(E) Upregulation da expressão da IL-1. 
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28. Há necessidade de avaliar a sensibilidade térmica na pele de pacientes, anterior à aplicação terapêutica nos seguintes recursos 
terapêuticos: 

 
(A) Parafina, Ultrassom Contínuo e Pulsado, Ondas Curtas Contínuo e Pulsado, Bolsa de Água Quente, Infravermelho, 

Laserterapia e Crioterapia.  
 
(B) Parafina, Ultrassom Contínuo e Pulsado, Ondas Curtas Contínuo e Pulsado, Bolsa de Água Quente e  Infravermelho. 
 
(C) Parafina, Ultrassom Contínuo e Pulsado, Ondas Curtas Contínuo e Pulsado, Bolsa de Água Quente, Infravermelho e 

Crioterapia. 
 
(D) Ultrassom Contínuo e Pulsado, Ondas Curtas Contínuo e Pulsado, Bolsa de Água Quente, Infravermelho. 
 
(E) Ultrassom Contínuo e Pulsado, Ondas Curtas Contínuo e Pulsado, Bolsa de Água Quente, Infravermelho e Ultravioleta. 

 
 
29. Sobre o mouse vertical é correto afirmar:  
 

(A) Aumenta a pronação do antebraço e diminui a percepção de fadiga entre os trabalhadores que o utilizam. 

(B) Diminui a pronação do antebraço e a percepção de fadiga entre os trabalhadores que o utilizam. 

(C) Diminui a supinação  do antebraço e a percepção de fadiga entre os trabalhadores que o utilizam. 

(D) Diminui a supinação  do antebraço e aumenta a percepção de fadiga entre os trabalhadores que o utilizam. 

(E) Aumenta a supinação do antebraço e a percepção de fadiga entre os trabalhadores que o utilizam. 
 
 
30. Quando se realizam programas de educação postural, são ministradas informações aos trabalhadores sobre posturas que 

geram uma sobrecarga biomecânica nos trabalhadores, afim de que ele possa evitar realizar tarefas nestas posições. Dentre as 
posturas abaixo aquela que gera maior estresse biomecânico na coluna lombar na disco intervertebral entre L4 e L5 é a postura 
de 

 
(A) deitar-se em decúbito lateral. 

(B) sentar-se com a coluna ereta. 

(C) permanecer em pé inclinando o corpo para trás. 

(D) permanecer em pé ereto. 

(E) sentar-se com a coluna inclinada para trás. 
 
 
31. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional recomenda que a formação mínima para a capacitação ao exercício 

da atividade de perito e de assistente técnico deve conter:  
 

(A) dois módulos temáticos: 1. Módulo de Procedimentos em Perícia Fisioterapêutica; e 2. Módulo na Área de Conhecimento 
Específica, objeto da perícia. 

 
(B) três módulos temáticos: 1. Módulo Jurídico; 2. Módulo de Procedimentos em Perícia Fisioterapêutica; e 3. Módulo na Área 

de Conhecimento Específica, objeto da perícia. 
 
(C) quatro módulos temáticos: 1. Módulo Jurídico; 2. Módulo de Procedimentos em Perícia Fisioterapêutica; 3. Módulo na Área 

de Conhecimento Específica, objeto da perícia; e 4 Módulo Análise ergonômica do trabalho. 
 
(D) quatro módulos temáticos: 1. Módulo Jurídico; 2. Módulo de Procedimentos em Perícia Fisioterapêutica; 3. Módulo na Área 

de Conhecimento Específica, objeto da perícia; e 4. Módulo Doenças Ocupacionais. 
 
(E) cinco módulos temáticos: 1. Módulo Jurídico; 2. Módulo de Procedimentos em Perícia Fisioterapêutica; 3. Módulo na Área 

de Conhecimento Específica, objeto da perícia; 4. Módulo Análise ergonômica do trabalho; e 5. Módulo Doenças Ocupa-
cionais. 

 
 
32. Um fisioterapeuta durante a sessão, conversa com o paciente, tentando induzi-lo a votar em um candidato de sua preferência na 

eleição. Este assunto é abordado no Código de Ética profissional no capítulo: 
 

(A) Disposições Preliminares. 

(B) Das Responsabilidades Fundamentais. 

(C) Do Relacionamento com o cliente / paciente/usuário. 

(D) Do Relacionamento com a equipe. 

(E) Das Responsabilidades no exercício da fisioterapia. 
 
 
33. Sobre o Código de Ética Profissional é correto afirmar que 
 

(A) o fisioterapeuta pode dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, salvo em casos 
regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 

 
(B) o fisioterapeuta pode divulgar, para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento 

emitida por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em razão de serviço profissional prestado. 
 
(C) o fisioterapeuta deve reprovar quem infringir postulado ético ou dispositivo legal e representar ao Conselho Regional e 

Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, de acordo com o previsto no Código de Processo Ético-disciplinar e, 
quando for o caso, aos demais órgãos competentes. 

 
(D) o fisioterapeuta pode prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta, exceto em caso de indubitável 

urgência. 
 
(E) constituem-se deveres fundamentais dos fisioterapeutas relacionados à assistência ao cliente/paciente/usuário, prescrever 

tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta, exceto em caso de indubitável urgência. 
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34. Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica − DPOC, é correto afirmar: 
 

(A) Na bronquite crônica, desenvolve-se um processo inflamatório das grandes vias aéreas com hipertrofia das glândulas 
mucosas que causam hipersecreção pulmonar e consequente limitação ao fluxo aéreo. 

 
(B) No enfisema o desarranjo do sistema elástico ocorre pela perda da tração radial e aumento da retração elástica. 
 
(C) Quanto maior for a limitação ao fluxo aéreo menor a VEF1 e, consequentemente, há uma redução da relação VEF1 pela CVF. 
 
(D) Na bronquite crônica e no enfisema o volume residual, a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total 

estão diminuídos. 
 
(E) A capacidade de difusão na bronquite crônica encontra-se reduzida enquanto no enfisema encontra-se preservada. 

 
 
35. Nas doenças pulmonares restritivas ocorre 
 

(A) aumento da distensibilidade pulmonar com necessidade de uma maior pressão para se deslocar o ar para o interior dos 
alvéolos. 

 
(B) a complacência pulmonar e a pressão de recolhimento elástico estão diminuídas. 
 
(C) em relação aos fluxos aéreos, observa-se uma diminuição devido à diminuição da luz bronquiolar. 
 
(D) o VEF1 é diminuído, porém a relação VEF1 / CVF é normal ou até supranormal. 
 
(E) a redução da medida da difusão através do monóxido de carbono é um marcador tardio da presença da doença. 

 
 
36. No que diz respeito à anatomia da circulação pulmonar, é correto afirmar: 
 

(A) Os capilares dos septos alveolares pulmonares estão localizados nas paredes alveolares, proporcionando uma grande 
área superficial disponível para estabelecer o equilíbrio entre o sangue e o gás alveolar. 

 
(B) As artérias lobares penetram no pulmão ao nível artéria pulmonar (hilo) e ramificam-se progressivamente em artérias 

sublobares, segmentares, subsegmentares e lobulares, tal como o sistema de vias aéreas. 
 
(C) Refere-se ao sistema vascular que conduz sangue do lado esquerdo do coração através dos pulmões. Ela começa no tron-

co da veia pulmonar que recebe o sangue venoso misto bombeado pelo ventrículo direito. 
 
(D) De forma semelhante da circulação sistêmica, o sangue arterial na circulação pulmonar é relativamente oxigenado, en-

quanto que o sangue nas veias pulmonares é bem desoxigenado. 
 
(E) As pressões na circulação pulmonar são notavelmente altas, pois a pressão média na artéria pulmonar é de aproximada-

mente 120 mmHg. 
 
 
37. Em relação à pleura, é correto afirmar: 

 
(A) O espaço localizado entre as pleuras é denominado “espaço pleural”, sendo preenchido fisiologicamente por ar e líquido. 
 
(B) No ser humano costuma haver comunicação entre os espaços pleurais direito e esquerdo. 
 
(C) A pleura visceral é composta por uma camada única de células endoteliais que repousam sobre uma matriz de colágeno. 
 
(D) A pleura parietal difere da visceral por apresentar vasos linfáticos e vasos sanguíneos entre a camada mesotelial e matriz 

celular. 
 
(E) O deslizamento dos folhetos pleurais ocorre sem atrito devido à presença de ar na película de líquido. 

 
 
38. Em relação à avaliação da expansibilidade torácica, a forma correta de realizar este procedimento é: 

 
(A) Para expansão torácica anterior, as mãos do examinador devem ser posicionadas no segmento anterolateral de ambas as 

bases pulmonares, com os polegares estendidos ao longo da margem costal em direção ao processo xifoide. 
 
(B) Para expansão posterior, as mãos do examinador devem ser posicionadas no segmento posterior de ambos os hemitórax, 

com os polegares se encontrando na região interescapular. 
 
(C) Para expansão torácica anterior, as mãos do examinador devem ser posicionadas no segmento anterosuperior de ambas 

as bases pulmonares, com os polegares tocando o processo xifóide e com o paciente em decúbito dorsal. 
 
(D) Para expansão lateral, as mãos do examinador devem ser posicionadas no segmento anteroposterior de ambas as bases 

pulmonares, com os polegares tocando a linha látero-posterior, e com o paciente em posição dorsal. 
 
(E) Para expansão posterior, as mãos do examinador devem ser posicionadas no segmento póstero-lateral de ambas as 

bases pulmonares, com os polegares tocando a linha inferior do manúbrio e com o paciente na posição sentada. 
 
 
39. Quanto à ausculta pulmonar, é correto afirmar: 

 
(A) Sons pulmonares normais são conhecidos como sons vesiculares e são maiores em tom e intensidade do que os sons 

broncovesiculares. 
 
(B) Presença de ar ou fluido no espaço pleural  e obesidade aumenta a transmissão de som por meio da parede torácica. 
 
(C) Em pacientes com obstrução brônquica das vias aéreas, a intensidade do som está aumentada em todo os campos 

pulmonares devido à hiperinsuflação pulmonar. 
 
(D) Sibilo e estridor representam vibrações das paredes das vias aéreas causadas quando o ar flui em baixa velocidade 

através da via aérea estreitada. 
 
(E) Quando os sons gerados são transmitidos através do tecido com pouca atenuação, como nos casos de atelectasia e 

pnemonia auscultam-se os sons respiratórios brônquicos. 
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40. São indicações para o exame da espirometria: 
 

(A) Quantificar a severidade da doença pulmonar conhecida, estado cardiovascular instável e risco para procedimentos cirúr-
gicos de modo a afetar a função pulmonar. 

 
(B) Avaliar função pulmonar após infarto agudo do miocárdio e embolia pulmonar. 
 
(C) Avaliar a alteração da função pulmonar ao longo do tempo, estado cardiovascular instável, dano ou incapacidade. 
 
(D) Quantificar severidade da doença pulmonar aguda, hemoptise de origem desconhecida e pneumotórax. 
 
(E) Detectar presença ou ausência de disfunção pulmonar sugerida por história, avaliar a alteração pulmonar, avaliar os 

efeitos potenciais à exposição ambiental ou ocupacional. 
 
 
41. O procedimento denominado ciclo ativo da respiração 
 

(A) consiste em ciclos repetidos de relaxamento e controle respiratório, expansão torácica e técnica de inspiração forçada 
(huffing). 

 
(B) é utilizado para mobilizar secreções, porém deve-se tomar cuidado pois pode levar à hipoxemia durante o procedimento. 
 
(C) pode ser aplicada em crianças pequenas, com idade inferior a 2 anos de idade e com doenças graves pois pode auxiliar na 

melhora da função pulmonar. 
 
(D) utiliza o huffing que deve ser realizado em altos volumes para mobilizar as secreções mais periféricas quando atingem vias 

aéreas mais altas. Baixos volumes são suficientes para a higiene das vias aéreas. 
 
(E) utiliza a seguinte sequência realização do exercício: realizar por 2 vezes relaxamento e controle da respiração seguida de 

três ou quatro exercícios de expansão torácica, e realização de uma ou duas huffs. 
 
 
42. Em relação a reabilitação cardíaca hospitalar, é correto afirmar: 
 

(A) Deve-se interromper a atividade física quando paciente apresentar pressão diastólica maior que 110 mmHg, queda da 
pressão sistólica maior que 10 mmHg e aos sinais de intolerância ao exercício, incluindo angina, dispneia intensa. 

 
(B) O programa de reabilitação cardíaca tem seu início na enfermaria, até a alta hospitalar e é uma combinação de exercícios 

respiratórios, caminhada, exercícios de relaxamento e alongamento. 
 
(C) Durante a intervenção fisioterapêutica a monitorização cardíaca por meio do eletrocardiograma e frequência cardíaca são 

suficientes para o controle da segurança do exercício. 
 
(D) Introduz a atividade física ao paciente de forma lenta e gradativa, pois o mesmo deve ficar em repouso por pelo menos 

48 horas após o infarto agudo do miocárdio e dessa forma avalia-se a resposta clínica diante os níveis de esforços. 
 
(E) Os exercícios são protocolados com relação ao tipo, intensidade e repetição e seu gasto calórico em MET, e recomenda-

se que o início do programa seja realizado com exercícios que atinjam até 4 METs. 
 
 
43. Em relação às terapias de expansão pulmonar: 
 

(A) As terapias de expansão pulmonar são baseadas no aumento do volume pulmonar pela diminuição do gradiente de 
pressão transpulmonar que é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. 

 
(B) O gradiente de pressão transpulmonar pode ser aumentado tanto pelo aumento da pressão pleural como pela diminuição 

da pressão alveolar e as terapias de expansão pulmonar utilizam estas duas abordagens. 
 
(C) A presença de atelectasia pulmonar, distúrbio pulmonar restritivo e pacientes em pós operatório de cirurgia torácica são 

indicações ao uso da inspirometria de incentivo. 
 
(D) A inspirometria de incentivo melhora a expansão pulmonar pelo aumento da pressão pleural e as técnicas de pressão 

positiva nas vias aéreas pelo aumento da pressão alveolar. 
 
(E) A Respiração Pressão Positiva Intermitente − RPPI assim como a Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas − CPAP são 

técnicas utilizadas para expansão pulmonar e podem ser aplicadas em pacientes sonolentos pois não exigem esforço e 
nem colaboração dos mesmos. 

 
 
44. Em relação à insuficiência respiratória, é correto afirmar: 
 

(A) A redução alveolar de oxigênio, a hiperventilação alveolar e o desequilíbrio da relação ventilação / perfusão são consi-
derados mecanismos fisiopatológicos da hipoxemia. 

 
(B) A insuficiência respiratória aguda hipoxêmica do tipo I ocorre diminuição da ventilação alveolar e consequente hi-

percapnia, ou seja , aumento da PaCO2 associada à hipoxemia. 
 
(C) A insuficiência respiratória aguda pode desenvolver-se em indivíduos com pulmões normais e se sobrepõe a insuficiência 

crônica ou lesões de qualquer componente do sistema respiratório. 
 
(D) A alteração primordial, na insuficiência respiratória do tipo II, é o aumento da ventilação alveolar com desequilíbrio entre 

esta ventilação e sua demanda. 
 
(E) A insuficiência respiratória crônica tem instalação lenta e às vezes indolente podendo progredir por meses e anos, porém 

podem ocorrer muitos sintomas pois o sistema respiratório não desenvolve mecanismos compensatórios maximizando as 
alterações. 
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45. Em relação à Ventilação Não Invasiva − VNI, é correto afirmar: 
 

(A) É uma técnica de suporte ventilatório espontâneo e parcial, onde o paciente não precisa ser capaz de manter o ritmo 
respiratório próprio. 

 

(B) Os pacientes que não apresentarem melhora clínica e laboratorial nas primeiras horas de uso da VNI, têm risco 
aumentado de falha da técnica e devem ser acompanhados e monitorizados com atenção. 

 

(C) Pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, particularmente os imunossuprimidos, assim como aqueles que estão 
em pós operatório de cirurgia abdominal não se beneficiam com o uso da VNI. 

 

(D) Pacientes com tosse ineficaz, obstrução de via aérea, barotrauma não drenado a arritmias complexas tem indicação 
absoluta ao uso da VNI. 

 

(E) Em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica agudizada ou edema pulmonar cardiogênico, o uso da VNI está 
totalmente contraindicado. 

 
 
46. O nervo fibular profundo origina-se das raízes nervosas L4-S1 e inerva os seguintes músculos: 
 

(A) Tibial anterior, flexor longo do hálux, flexor longo e curto dos dedos. 
 
(B) Fibular longo e curto, extensor longo e curto dos dedos. 
 
(C) Tibial posterior, flexor longo do hálux, flexor longo e curto dos dedos. 
 
(D) Tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo e curto dos dedos. 
 
(E) Fibular longo e curto, flexor longo do hálux, flexor longo e curto dos dedos. 

 
 
47. Luiz Miguel, 55 anos, apresenta há 2 meses paralisia da flexão dos dedos e de toda musculatura intrínseca da mão, e perda 

sensorial ao longo da superfície ulnar do antebraço e da mão. Quadro decorrente de um tumor pulmonar apical. As raízes 
nervosas que estão comprometidas no caso de Luiz Miguel são: 

 
(A) C5 e C6. 
 
(B) C6 e C7. 
 
(C) C7 e C8. 
 
(D) C8 e T1. 
 
(E) T1 e T2. 

 
 
48. Na doença de Parkinson, a substância negra apresenta perda de neurônios pigmentados que utilizam a dopamina como neuro-

transmissor. Tanto a substância negra quanto o alvo de suas projeções axonais são gravemente depletados dos seus conteúdos 
dopaminérgicos nesta doença. São os alvos das projeções axonais: 

 
(A) Núcleos Globo pálido interno e núcleos subtalâmicos. 
 
(B) Núcleos Caudado e putâmen. 
 
(C) Núcleos Globo pálido e putâmen. 
 
(D) Núcleos Caudado e globo pálido interno. 
 
(E) Núcleos subtalâmicos e putâmen. 

 
 
49. A síndrome de Wernicke-Korsakoff, é um distúrbio comumente visto em alcoólicos crônicos com deficiências de vitamina B1 e 

envolve um estado confuso e psicótico em que há confabulação, ataxia cerebelar, paralisias extraoculares e do olhar, nistagmo e 
amnésia anterógrada. As estruturas do sistema nervoso central que são degeneradas nessa síndrome: 

 
(A) corpos mamilares, fórnice, formação hipocampal e tálamo anterior e medial. 
 

(B) cerebelo, corpo caloso, formação hipocampal e tálamo anterior e posterior. 
 

(C) corpos  mamilares, cerebelo,  formação hipocampal e tálamo posterior. 
 

(D) núcleos da base, cerebelo,  formação hipocampal e tálamo anterior. 
 

(E) corpos mamilares, fórnice, núcleos da base, cerebelo e tálamo medial. 

Caderno de Prova ’I09’, Tipo 001



 

12 TRT20-Anal.Jud.-Fisioterapia-I09 

50. A partir das consequências biomecânicas da flexão e extensão da coluna lombar, considere: 
 

Coluna I Coluna II 

 
 
 I. Movimento de flexão. 
 
 
 
 
II. Movimento de extensão. 

1. O núcleo pulposo tende a migrar posteriormente, em direção ao tecido neural. 

2. O núcleo pulposo tende a migrar anteriormente, para longe do tecido neural. 

3. Aumenta o tamanho da abertura dos forames intervertebrais. 

4. Diminui o tamanho da abertura dos forames intervertebrais. 

5. Aumenta a tensão nos tecidos conectivos posteriores. 

6. Diminui a tensão nos tecidos conectivos posteriores. 
 

 A coluna I e II estão correta e respectivamente correlacionadas, na ordem dada, em 
 

 I II 

(A) 2, 4, 6 1, 3, 5 

(B) 1, 4, 6 2, 3, 5 

(C) 1, 3, 5 2, 4, 6 

(D) 2, 3, 6 1, 4, 5 

(E) 2, 4, 5 1, 3, 6 
 
 
51. João Victor, 45 anos, após um acidente automobilístico foi submetido a patelectomia. Após a cirurgia João Victor apresentou 

uma perda do braço de momento interno e consequentemente precisa gerar mais força para produzir um torque extensor. A 
porcentagem de força para produzir o torque extensor é de  

 
(A) 10. 

(B) 15. 

(C) 18. 

(D) 20. 

(E) 25. 
 
 
52. Maria Luiza, 18 anos, estudante, joga futebol representando sua universidade nos campeonatos universitários. Na final do último 

campeonato, Maria Luiza sofreu uma torção no joelho direito e rompeu o LCA. Foi para a cirurgia, e atualmente encontra-se no 
processo de reabilitação na fase de treino resistido. Os parâmetros que devem ser descritos nessa fase da reabilitação são: 

 
(A) Resistência, número de repetições, frequência cardíaca, VO2 e período de repouso. 

(B) Número e velocidade de repetições, resistência, volume de treino e período de repouso. 

(C) Número de repetições, período de repouso, VO2 e potência. 

(D) Velocidade de repetição e de treinamento, carga e período de repouso. 

(E) VO2 máximo, frequência cardíaca, frequência respiratória e número de repetição. 
 
 
53. Maria Paula, 17 anos, foi submetida a cirurgia de tornozelo direito devido a ruptura total dos ligamentos da região lateral. No 

início da fisioterapia, para prevenir a atrofia muscular dos músculos flexores plantares e dorsiflexores de tornozelo, foram 
realizados exercícios isométricos. O tempo de contração necessário para produzir mudanças adaptativas no desempenho 
muscular estático é de 

 
(A) 2 a 3 segundos. 

(B) 3 a 5 segundos. 

(C) 4 a 6 segundos. 

(D) 6 a 10 segundos. 

(E) 10 a 12 segundos. 
 
 
54. O treinamento resistido em crianças segue diretrizes e considerações especiais. A partir de que idade pode-se introduzir o con-

ceito de sessão de exercícios: 
 

(A) 4 a 5 anos. 

(B) 5 a 6 anos. 

(C) 6 a 7 anos. 

(D) 8 a 9 anos. 

(E) 9 a 10 anos. 
 
 
55. Luiz Carlos, 55 anos foi diagnosticado com Esclerose múltipla. Durante a avaliação fisioterapêutica ao realizar-se a flexão do 

pescoço houve a sensação de um choque elétrico descendo pela coluna e em direção aos membros inferiores. O sinal e a área 
da medula espinal que foi lesada é 

 
(A) Lhemirte, corno anterior. 

(B) Babinski, corno lateral. 

(C) Uthoff, corno posterior. 

(D) Uthoff, corno anterior. 

(E) Lhemirte,  corno posterior. 
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56. Maria Lucia, 75 anos, há 30 dias foi admitida no centro de reabilitação após sofrer acidente vascular cerebral decorrente de 
infarto na cápsula interna direita. Após avaliação o fisioterapeuta concluiu que Maria Lucia apresenta hemiparesia 

 
(A) completa proporcionada à direita. 

(B) completa proporcionada à esquerda. 

(C) incompleta desproporcionada à direita. 

(D) incompleta desproporcionada à esquerda. 

(E) completa desproporcionada à direita. 
 
 
57. Giovana, 60 anos, cuida diariamente do seu jardim. Nos últimos 3 meses ervas daninhas se instalaram no jardim e todos os dias 

ela as arrancava. Esse movimento exige extensão repetida do punho e desencadeou muita dor na região do epicôndilo lateral 
impedindo Giovana de retirar as ervas daninhas. O músculo extensor, cuja junção musculotendínea possui a maior chance de 
ser afetada no quadro de Giovana, é 

 
(A) radial curto do carpo. 

(B) longo do polegar. 

(C) ulnar do carpo. 

(D) dos dedos. 

(E) radial longo do carpo. 
 
 

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

58. Uma pessoa de baixa visão deseja embarcar em uma aeronave em viagem internacional, partindo de aeroporto brasileiro, 
acompanhado de um cão-guia. Neste caso, essa pessoa 

 
(A) não tem direito assegurado pela lei, pois a legislação prevê o direito de ingressar e permanecer acompanhado de cão-guia 

somente em trajetos rodoviários dentro do território brasileiro. 
 
(B) não tem direito assegurado pela lei, diante da inexistência de previsão expressa deste direito na legislação em vigor. 
 
(C) não tem direito assegurado pela lei, pois a legislação prevê o direito de ingressar e permanecer acompanhado de cão-guia 

somente às pessoas cegas, e não às pessoas de baixa visão. 
 
(D) tem direito assegurado pela lei e poderá ingressar e permanecer com o animal durante o trajeto. 
 
(E) não tem direito assegurado pela lei, pois a legislação prevê o direito de ingressar e permanecer acompanhado de cão-guia 

para viagens terrestres ou aéreas, mas não para viagens internacionais. 
 
 
59. A Lei n

o
 7.853/1989 − Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência − CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências), prevê como 
medidas que os órgãos e entidades da Administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e 
finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, na área da formação 
profissional e do trabalho, SALVO: 

 
(A) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados 

às pessoas com deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. 
 
(B) a criação de incentivos tributários para as empresas que contratarem pessoas com deficiência em número superior ao 

mínimo exigido por lei. 
 
(C) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privados, de pessoas com deficiência. 
 
(D) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas com deficiência, 

nas entidades da Administração pública e do setor privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres 
integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas com deficiência. 

 
(E) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos 

regulares voltados à formação profissional. 
 
 
60. De acordo com a Lei n

o
 10.048/2000, as repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas 

a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento 
imediato somente para as pessoas 

 
(A) idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas com crianças de colo, apenas. 
 
(B) com deficiência e idosos com idade igual ou superior a 60 anos, apenas. 
 
(C) com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas com crianças de 

colo, apenas. 
 
(D) com deficiência ou doença grave, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas 

com crianças de colo e os obesos, apenas. 
 
(E) com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de 

colo e os obesos.   
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DISCURSIVA-ESTUDO DE CASO 
 

Instruções Gerais:  
Conforme Edital publicado, Capítulo 11: 11.4 Na Prova Discursiva-Estudo de Caso deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 10 (dez) linhas e 
máximo de 20 (vinte) linhas, por questão, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Prova. 11.6 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Estudo de Caso 
nos seguintes casos: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma forma, 
possibilite a identificação do candidato (por exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos etc.); c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente 
(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; d) for escrita a lápis, em parte 
ou na totalidade; e) estiver em branco; f) apresentar abordagem insuficiente ou incorreta do conteúdo solicitado; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 
h) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou às questões práticas propostas; i) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela 
Banca Examinadora. 11.8 A Prova Discursiva-Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. Cada uma das questões será avaliada na escala de 
0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, no conjunto das duas questões, média igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos. 

 

QUESTÃO 1 
 
Mariana, 68 anos, obesa, há uma semana foi levada ao pronto-socorro com história de ter sido encontrada caída na sala da casa. A 
filha relata que a mãe é diabética e hipertensa, em tratamento há 10 anos. No exame cardiológico, pressão arterial normal, frequência 
cardíaca de 80 batimentos por minuto. No exame neurológico apresentava-se lúcida, com diminuição dos movimentos e da sen-
sibilidade tátil, térmica e dolorosa no lado direito do corpo; diminuição dos movimentos do rosto, da fala e perda da visão na metade 
dos campos visuais. O diagnóstico médico foi acidente vascular encefálico isquêmico na região irrigada pela artéria cerebral média.  
 
a. O processo de reparo tecidual no sistema nervoso pode ser caracterizado por eventos fisiopatológicos, desencadeados na fase 

aguda da lesão, que evoluem passando pelas fases sub-aguda e crônica. Relate os eventos que acontecem em cada uma destas 
fases, na seguinte ordem: aguda → sub-aguda → crônica. 

 
b. Quais são os principais objetivos do programa de reabilitação motora destes pacientes durante a fase aguda? 
 
c. Como os profissionais que assistem aos pacientes com acidente vascular encefálico devem posicioná-los durante a fase aguda, 

visando evitar agravamentos nos membros superiores e membros inferiores. 
 
d. A Medida de Independência Funcional − MIF e o índice de Barthel são instrumentos utilizados na reabilitação para mensurar e 

quantificar a evolução destes pacientes, e permite o direcionamento da equipe no planejamento terapêutico após cada avaliação. 
Identifique os aspectos avaliados nestes instrumentos.  

 
e. De acordo com a descrição do caso, qual a região acometida pelo acidente vascular encefálico no caso de Mariana? 

 

(Utilize as linhas abaixo para rascunho) 
 

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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QUESTÃO 1 
 

16  

17  

18  

19  

20  
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QUESTÃO 2 
 
Um trabalhador desenvolveu epicondilite lateral no braço esquerdo. O fisioterapeuta optou por realizar a aplicação de laserterapia de 
baixa intensidade de acordo com as recomendações da WALT, para controle clínico do quadro com laser de 904 nm. Como o laser 
deve ser parametrizado do ponto de vista de:  
 
a. Número de pontos e como deve ser aplicado. 
 
b. Número mínimo de Joules. 
 
c. Regime ideal de tratamento (vezes por semana). 
 
d. Área de cobertura da aplicação. 
 
e. Quando a inflamação estiver sob controle, a dose pode ser reduzida em que porcentagem? 

 

(Utilize as linhas abaixo para rascunho) 

 

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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