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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Uma prescrição terapêutica apropriada é crítica para o sucesso 
do programa de reabilitação. Considerando o paciente idoso 
podemos afirmar que: 
 
A) as metas são estabelecidas pelo terapeuta, baseando-se na 

condição muscular do paciente. 
B) devemos trabalhar com um plano de exercícios que visam, 

prioritariamente, à promoção de fortalecimento muscular. 
C) o paciente deve participar do estabelecimento de metas e 

compreender a relevância do plano de reabilitação para 
suas próprias metas 

D) devemos estimular a negligência de suas limitações e 
estabelecer novos objetivos para o ganho de função 

E) as metas são estabelecidas pelo terapeuta sem a 
participação do paciente por este ser passivo ao tratamento 

 
 
 
 
Conhecendo as alterações musculoesqueléticas da síndrome da 
imobilidade, assinale a alternativa correta. 
 
A) a imobilidade causa apenas atrofia e fraqueza muscular, 

não leva à condição de osteoporose. 
B) os principais efeitos da imobilidade são atrofia e fraqueza 

musculares, contratura articular e osteoporose. 
C) a imobilidade provoca aumento na quebra do nitrogênio, 

aumenta a síntese de nitrogênio e hipoproteinemia, o que 
acentua a contratura muscular. 

D) a principal condição metabólica que ocorre devido à 
imobilidade é a hiperproteinemia, causadora das 
contraturas musculares. 

E) a imobilidade causa apenas atrofia e fraqueza muscular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A massagem é uma das mais antigas modalidades de tratamento 
e, atualmente, tem reconhecida a sua importância como recurso 
terapêutico. Analise as alternativas abaixo e assinale a 
alternativa correta 
 
I. a massagem de amassamento envolve compressão da pele e 

músculos subjacentes entre os dedos e o polegar de uma 
mão ou entre duas mãos de massagista 

II. a massagem de amassamento é também denominada de 
deslizamento profundo 

III. o principal efeito mecânico da massagem de fricção é 
provavelmente o cisalhamento do tecido subjacente 

IV. as alterações vasculares são reconhecidas como um claro 
efeito mecânico da massagem 

V. as alterações vasculares são reconhecidas como um claro 
efeito do posicionamento do membro tratado e não por ser 
um efeito mecânico da massagem 

 
Está (ão) correta(s) apenas: 
 
A) I, III e IV  
B) II, III e V 
C) I 
D) II e IV 
E) II e V 
 
 
 
 
No programa cinesioterapêutico das fraturas, em geral, é 
essencial a atenção para o seguinte efeito indesejável: 
 
A) neuropraxias 
B) pseudohipertrofia 
C) osteomielite 
D) pseudoartrose 
E) osteocondrite 
 
 
 
 
Na atuação ergonômica o fisioterapeuta dispõe de diferentes 
recursos para preservar a saúde do trabalhador. O principal 
indicador da carga de trabalho final é geralmente a freqüência: 
 
A)  cardíaca 
B) respiratória 
C) dos movimentos ocupacionais 
D) das queixas dolorosas 
E) dos afastamentos do trabalho por causa das DORTs 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Após sofrer acidente vascular encefálico hemorrágico no 
hemisfério direito, o paciente desenvolverá após o estado de 
choque cerebral, espasticidade com padrões: 
 
A) flexor de membro inferior e extensor de membro superior 

no dimídio esquerdo 
B) extensor de membro inferior e flexor de membro superior 

no dimídio esquerdo 
C) flexor de membro inferior e extensor de membro superior 

no dimídio direito 
D) flexor de membro inferior e flexor de membro superior no 

dimídio esquerdo 
E) extensor de membro inferior e flexor de membro superior 

no dimídio direito 
 
 
 
 
Com relação à saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
A) no Brasil, coexistem fome e obesidade, pois existem 

problemas nutricionais graves em algumas regiões e 
classes sociais, enquanto a obesidade surge associada aos 
maus hábitos alimentares. 

B) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não 
obriga a indústria a informar o teor de gordura trans nas 
embalagens dos seus produtos, apenas o teor de nutrientes. 

C) no Brasil, a obesidade e as doenças relacionadas atingem 
uma minoria populacional mais rica, não constituindo 
preocupação para a saúde. 

D) a principal causa de mortalidade nas grandes cidades são 
as doenças respiratórias agravadas pela poluição 

E) no Brasil, a gordura trans não faz parte dos principais 
alimentos, que fazem uso do feijão e do arroz, pois esse 
tipo de gordura só é encontrada em alimentos de origem 
animal e em massas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O acúmulo técnico-político dos três níveis de gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na implantação do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e da estratégia de 
Saúde da Família, elementos essenciais para a reorientação do 
modelo de atenção, tem possibilitado a identificação de um 
conjunto de questões relativas às bases conceituais e 
operacionais do que se tem denominado atenção básica à saúde 
no Brasil, e de suas relações com os demais níveis do sistema. 
Essa discussão fundamenta-se nos eixos transversais da 
universalidade, da integralidade e da equidade, em um contexto 
de descentralização e controle social da gestão, princípios 
assistenciais e organizativos do SUS, consignados na legislação 
constitucional e infraconstitucional. Assinale a alternativa 
correta acerca da atenção básica em saúde.       
 

Atenção básica e saúde da família. Brasil: Ministério da 
Saúde. Internet (www. dtr2004.saude.gov.br)  

 
A) a atenção básica em saúde é considerada a porta de entrada 

para o SUS por cuidar apenas de promoção da saúde e da 
prevenção primária 

B) o Programa de Saúde da Família (PSF) é a estratégia 
prioritária para a reorganização da atenção básica por ser 
um atendimento territorializado prestado por equipes que 
se responsabilizam pelas famílias cadastradas em sua área 

C) a equipe mínima para o PSF é composta por um médico da 
família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um 
dentista, um auxiliar e um técnico em higiene dental, e 
agentes comunitários de saúde. 

D) cada equipe do PSF é responsável pelo acompanhamento 
de três mil pessoas ou 500 famílias de uma determinada 
área 

E) o PACS substitui o PSF em municípios com menos de 50 
mil habitantes 

 
 
 
 
A eletroterapia apresenta-se como uma medida terapêutica 
eficaz na recuperação da incontinência urinária em pacientes 
idosos. No tratamento desse distúrbio, essa técnica tem por 
objetivo: 
 
A) estimular o esvaziamento de urina pela alteração da 

sensação da bexiga 
B) estimular o relaxamento do músculo detrusor 
C) diminuir a circulação para os músculos e rede capilar local 
D) promover o relaxamento muscular do assoalho pélvico 
E) estimular o armazenamento de urina pela alteração da 

sensação da bexiga 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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Um dos importantes efeitos fisiológicos da crioterapia é o de 
provocar vasoconstricção. Esse efeito acaba por gerar algumas 
contra-indicações absolutas no uso dessa técnica terapêutica. 
Entre as diversas doenças que contra-indicam a sua utilização, 
inclui-se a: 
 
A) doença de Dupuytren 
B) tendinite de Aquiles 
C) doença de D’ Quervain 
D) peritendinite calcária 
E) doença de Raynaud 
 
 
 
 
Pacientes com diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne 
apresentam alterações funcionais progressivas, mediante o 
curso da doença. Uma alteração importante é a deambulação 
desses pacientes, que passam a apresentar uma marcha do tipo: 
 
A) claudicante 
B) pendular 
C) atáxica 
D) anserina 
E) ceifante 
 
 
 
 
Compressão do nervo mediano com dor e parestesia numa 
região específica da mão caracterizam uma síndrome. Abaixo, 
escolha a alternativa correta. 
 
A) síndrome de Tiltze 
B) síndrome do Túnel do Carpo 
C) síndrome do Desfiladeiro 
D) síndrome Isquêmica de Volkman 
E) síndrome Ombro Mão 
 
 
 
 
O nome do fisioterapeuta não pode ser usado em clínicas, 
hospitais, consultórios ou instituições outras, sem que neles 
compareça para efetivo exercício. Esta determinação está 
respaldada e de acordo com a: 
 
A) Lei no 938 
B) Resolução COFFITO no 139 
C) Lei 6.316 
D) Resolução COFFITO no 839 
E) Resolução COFFITO no 1039 
 
 
 

 
 
 
 
 
De acordo com a Portaria 648 GM de 28 de março de 2006 
ficam estabelecidos os fundamentos da Atenção Básica à Saúde 
no Brasil. Abaixo, escolha a alternativa que não corresponde a 
esses fundamentos: 
 
A) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de 

saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com 
território adscrito de forma a permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, e em consonância com o 
princípio da equidade. 

B) desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre 
as equipes e a população adscrita garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado 

C) valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e 
do acompanhamento constante de sua formação e 
capacitação 

D) estimular a participação popular e o controle social 
E) o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser 

realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

 
 
 
 
O uso da Ventilação não-invasiva (VNI) através do CPAP ou 
BIPAP é rotina na maioria nos atendimento de emergência de 
pacientes pneumopatas. Sobre a VNI é incorreto afirmar: 
 
A) A VNI favorece as trocas gasosas e aumenta o trabalho dos 

músculos respiratórios.  
B) É indicada, pois leva a uma redução no trabalho 

respiratório.  
C) Um dos efeitos da VNI é a diminuição nos níveis de  CO2. 
D) A VNI recruta unidades alveolares colapsadas melhora a 

oxigenação por diminuir o shunt pulmonar. 
E) em algumas situações de emergência pode ser usada antes 

de colocar o paciente na ventilação mecânica invasiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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Nas pneumopatias crônicas, observa-se acometimento dos 
músculos respiratórios que são considerados essenciais para 
promover a variação de pressão intratorácica e abdominal 
necessária para permitir o fluxo de ar nos pulmões e favorecer 
as trocas gasosas. Sobre os músculos respiratórios, analise as 
afirmativas abaixo e assinale V “verdadeira” e F para “falsa”, 
conforme o caso. 
 
(   ) O aumento da complacência abdominal determina um 

aumento no volume e na força de contração do diafragma  
(   ) O tratamento indicado para a falência e para a fraqueza dos 

músculos respiratórios é o repouso. Sendo que a falência é 
reversível com o repouso enquanto no caso da fadiga é 
irreversível mesmo se for instituído o repouso completo 
destes músculos 

(   ) Assim como a musculatura esquelética periférica, o 
diafragma também obedece à lei de tensão comprimento, 
ou seja, o grau de estiramento do músculo é um fator 
determinante para a força de contração. 

(   ) Em pacientes que apresentam hipotonia dos músculos 
abdominais e instabilidades das costelas a função 
inspiratória do diafragma encontra-se prejudicada 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) FVVV 
B) FVVF 
C) FFVV 
D) VFVF 
E) VVFV 
 
 
 
 
A Fisioterapia Respiratória no pré e pós-operatório pode reduzir 
as infecções respiratórias, reduzir o tempo de internamento 
hospitalar e favorecer o retorno do paciente as atividades de 
vida diária o mais precoce possível. Sobre o pré e pós-
operatório assinale a alternativa incorreta: 
 
A) No pós-operatório o fluxo mucociliar diminui e ocorre 

alteração nas propriedades do muco, tornando-se mais 
viscoso e menos elástico. 

B) A ineficiência da tosse deve-se a dificuldade de 
inspirações profundas 

C) Entre os objetivos da fisioterapia no pós-operatório, 
podemos incluir: deambulação precoce e analgesia. 

D) No paciente submetido à toracotomia e, com tosse seca, 
postura antiálgica e Rx sugestivo de atelectasia, o 
tratamento fisioterapêutico poderá ser baseado em 
manobras reexpansivas e reeducação postural. 

E) A tosse técnica com mobilização de altos volumes 
pulmonares é indicada nos pós-operatório em pacientes 
que apresentam secreções viscosas e de difícil eliminação. 

 
 
 
 
 
 
A terapia de higiene brônquica é um recurso rotineiramente 
utilizado pelo fisioterapeuta respiratório. Sobre as técnicas 
desobstrutivas, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A aspiração de secreções fluídas na arvore 

traqueobrônquicas e orofaríngeas deve ser realizada 
continuamente por tempo prolongado para evitar a hipóxia. 

II. a tosse tipo ¨huff¨ ou ¨huffing¨ pode ser usado no pós-
operatório para desobstrução broncopulmonar com o 
objetivo de exigir menor esforço do paciente  

III. Com o objetivo de prevenir as infecções respiratórias e as 
atelectasias comuns no pós-operatório é indicada a 
utilização de tosse com altos volumes inspirados, pois 
facilita a remoção de secreção sem favorecer a formação de 
pontos de igual pressão. 

IV. Para a desobstrução brônquica a tapotagem e as técnicas de 
percussão facilitam a remoção de tampões mucosos 
rotineiramente encontrados no pós-operatório de pacientes 
idosos 

 
Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
A)  I. 
B) II 
C) I e II. 
D) III. 
E) I e III. 
 
 
 
 
Sobre os músculos respiratórios, analise as afirmativas abaixo.  
 
I. Uma das vantagens do treinamento dos músculos 

respiratórios com carga linear pressórica é que o 
treinamento permite manter a mesma carga inspiratória 
independente do fluxo inspiratório do paciente 

II. No uso de dispositivos para treinamento dos músculos 
respiratórios com carga alinear pressórica a resistência 
inspiratória depende do fluxo inspiratório do paciente 

III. No processo de desmame da ventilação mecânica o 
treinamento com cargas inspiratórias devem ter como base 
de 70 a 90 % da pressão inspiratória máxima prevista; 

IV. O treinamento dos músculos respiratórios é indicado nas 
miopatias por uso prolongado de corticóides e nas atrofias 
por desuso após longo período de uso prótese ventila tória. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
A) I. 
B) II. 
C) I, II e IV. 
D) III. 
E) I, III e IV. 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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A reabilitação cardíaca vem sendo utilizada rotineiramente em 
decorrência dos evidentes benefícios do exercício para o 
paciente cardiopata. Sobre os efeitos do condicionamento físico 
no paciente portador de cardiopatia, analise as afirmativas 
abaixo e assinale “V” quando for verdadeira ou “F” quando for 
falsa: 
 
(   ) O aumento da freqüência cardíaca de repouso é um dos 

benefícios observado após um período de condicionamento 
físico no cardiopata 

(   ) Em longo prazo o condicionamento físico do cardiopata 
pode levar a um aumento do volume de ejeção sistólica 
decorrente do aumento do retorno venoso 

(   ) A redução resistência vascular periférica pode ser 
considerada uma das causas da redução da pressão arterial 
média de repouso após período de condicionamento físico  

(   ) A diminuição da contratilidade cardíaca e a redução no 
VO2 max são alguns dos benefícios do exercício para o 
paciente cardiopata  

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) FVVF 
B) FVVV 
C) FFVV 
D) VFVF 
E) VVFV 
 
 
 
 
Considere os módulos ventilatórios utilizados em pacientes 
submetidos a ventilação mecânica. Sobre o uso do modo 
Pressão de Suporte, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. o volume minuto mínimo do paciente é variável  
II. É um modo ventilatório ciclado a fluxo  
III. É o esforço do paciente que determina o volume corrente  
IV. A pressão e o fluxo inspiratório são pré-determinados 
 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
A) I 
B) II. 
C) I, II e III. 
D) I e II. 
E) I e II e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Em relação a Auto-PEEP, avaliada em condições estáticas, 
analise as afirmativas abaixo e assinale “V” quando for 
verdadeira ou “F” quando considerada falsa: 
 
(   ) Pode ser causada por tempo expiratório curto, tubo fino e 

secreção. 
(   ) Representa a menor PEEP 
(   ) Durante a medida, o paciente deve estar sedado e em uso 

de bloqueadores neuromusculares 
(   ) PEEP externa, utilizada para contrabalançar a PEEP 

intrínseca só pode ser usada na limitação ao fluxo aéreo. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) FVVF 
B) FVVV 
C) FFVV 
D) VFVF 
E) VFVV 
 
 
 
 
São vários os protocolos e as técnicas de desmame da 
ventilação mecânica. São desvantagens do desmame em Tubo T 
todas as abaixo, exceto: 
 
A) Colapso alveolar por ausência de PEEP 
B) Incapacidade de garantir o volume mínimo 
C) Falta de controle sobre a FiO2 
D) Os períodos de respiração espontânea são aumentados  de 

acordo com a tolerância do paciente 
E) Falta de monitorização adequada 
 
 
 
 
São parâmetros convencionais de desmame da ventilação 
mecânica invasiva: 
 
I. PaO2/FiO2 > 200 
II. Pressão inspiratória máxima < -30cmH2o 
III. Capacidade Vital > 10 a 15ml/kg 
IV. IV PaCO2 > 40mmHg  
 
Está(ão) correto(s) apenas: 
 
A) I 
B) II 
C) I , II e  III. 
D) I e III. 
E) I e II e IV. 
 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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O índice de Tobim é um dos parâmetros utilizados na prática 
clínica para avaliar a indicação do desmame da ventilação 
mecânica e envolve as variáveis: 
 
A) Freqüência respiratória e volume corrente  
B)  Freqüência respiratória e pressão 
C) Volume corrente e resistência  
D) Resistência e fluxo 
E) Resistência e pressão 
 
 
 
 
A osteoporose pós-traumática, resultante de distúrbio 
vasomotor e trófico, acompanhada de dor e perda da função da 
mão é chamada de: 
 
A) pseudoartrose 
B) síndrome do túnel do carpo 
C) osteocondrite 
D) atrofia de Sudeck 
E) condromalácea  
 
 
 
 
As ações da equipe do PSF devem ser norteadas dentro da 
lógica da: 
 
A) Vigilância Sanitária 
B) Vigilância Ambiental 
C) Vigilância Epidemiológica 
D) Vigilância em Saúde 
E) Maior incidência e prevalência das doenças que 

acometeram as famílias assistidas pela equipe do PSF 
 
 
 
 
Os programas do Ministério da Saúde são seguidos pelas 
equipes de saúde da família. Considerando estes programas, 
assinale a alternativa incorreta no que diz respeito à saúde da 
criança. 
 
A) Programa de imunização 
B) Programa de incentivo ao aleitamento materno 
C) Programa de incentivo e controle das infecções 

respiratórias agudas 
D) Programa de terapia de reidratação oral 
E) Programa HIPERDIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na orientação do paciente amputado quanto à marcha em 
escada, devemos orientá-lo a subir inicialmente de que forma?  
 
A) Com o membro inferior protetizado 
B) A marcha em escadas não deve ser orientada 
C) Com os dois membros inferiores simultaneamente 
D) Bilateralmente com o lado protetizado anteriorizando o pé 

em graus mínimos 
E) Com o membro inferior sadio 
 
 
 
 
Linfedema é um edema com alto conteúdo protéico que resulta 
da insuficiência mecânica do sistema linfático. Sobre o 
linfedema responda: 
 
I. Mastectomia com remoção de linfonodos, tumores 

malignos ou benignos nos vasos linfáticos e cirurgias 
envolvendo diretamente o sistema linfático podem gerar o 
linfedema. 

II. Uma das diferenças entre o edema e o linfedema é que o 
linfedema se apresenta localizado e nunca generalizado, 
enquanto que o edema pode ser localizado ou sistêmico. 

III. Calor, sauna, banhos de contraste e parafina são 
tratamentos contra-indicados para pacientes com 
linfedema. 

IV. Com pressão e tempo corretos, a técnica de drenagem 
linfática manual estimula os vasos linfáticos a contraírem-
se com maior freqüência e intensidade. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) As afirmativas II e III estão incorretas. 
B) Apenas a afirmativa IV está correta. 
C) Apenas a afirmativa II está incorreta 
D) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




