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CCAARRGGOO::  FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA  II  
 
Texto 

O Popular 
 

Uma figura que sempre me intrigou é o Popular. Você o conhece: nas fotos ou filmes dos acontecimentos – 
manifestações, diligências policiais, visitas de autoridades – ele é o que aparece num canto, com as mãos no bolso 
e um embrulho debaixo do braço. Com a cara de quem foi ao armazém e na volta parou para ver a História. 

Sempre pensei que o Popular fosse uma figura exclusivamente brasileira. Nas nossas agitações políticas, o 
Popular não perdia uma. Os jornais mostravam tanques na Cinelândia protegidos por soldados de baionetas 
caladas e lá estava o Popular, com seu embrulho embaixo do braço, examinando as correias de um dos tanques. 
Pancadaria na avenida? Corria polícia, corria manifestante, corria todo mundo, menos o Popular. O Popular 
assistia. 

Imaginei, certa vez, uma série de cartuns em que o Popular apareceria assistindo ao descobrimento do 
Brasil, à primeira missa, ao grito do Ipiranga, à proclamação da República... Sempre com seu embrulho debaixo do 
braço. E de camisa esporte clara para fora das calças. 

Não se deve confundir o Popular com o Transeunte, também conhecido como o Passante. O Transeunte ou 
Passante às vezes leva uma bala perdida, o Popular nunca. O Transeunte às vezes vai preso por engano, o Popular 
é o que fica assistindo a sua prisão. O Transeunte, não raro, se compromete com os acontecimentos. Aplaude o 
visitante ilustre que passa, por exemplo. O Popular fica com as mãos nos bolsos e quase sempre presta mais 
atenção ao motociclo dos batedores que à figura ilustre. O Transeunte pode se entusiasmar com uma frase de 
comício ou um drama na rua, e aí o Popular é o que fica olhando para o Transeunte. 

O Popular não tem opinião sobre as coisas. Quando a televisão resolve ouvir “a opinião de um popular” na 
rua, sempre se engana. O Popular nunca é o entrevistado, é o sujeito que está atrás do entrevistado, olhando 
para a câmera. 

O Popular não merece os méritos nem a calhordice que a imprensa lhe atribui. Alguém que é “socorrido por 
populares”, outro, menos feliz, que é linchado por populares... Engano. Onde há um bando de populares não há o 
Popular. O Popular é a antimultidão. Sua única virtude é a sua singularidade. E um certo ceticismo inconsciente 
diante das coisas. Não é que o Popular desmereça o poder e os grandes lances da humanidade. É que tem uma 
fatal curiosidade pelo detalhe supérfluo, uma fascinação irresistível pelo insignificante. Nas revoluções o que atrai 
o Popular é a estranha postura dos soldados deitados no chão, o mecanismo de um tanque, as lentes de uma 
câmera. 

O Popular é uma figura tipicamente urbana. Não tem domicílio certo. Seu habitat natural é a margem dos 
acontecimentos. E – este é o seu maior mistério, a chave da sua existência – ninguém jamais conseguiu descobrir 
o que o Popular leva naquele embrulho. E tem mais. No dia em que pegarem um Popular para desvendarem o 
mistério, será inútil. Vão se enganar outra vez. O Popular verdadeiro estará atrás do preso, assistindo tudo. 

(Veríssimo, Luís Fernando. In: O Estado de S. Paulo, 10/08/1981) 
 

01 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A diferença entre o Popular e o Transeunte está nas atitudes sutis e nos comportamentos sociais diante dos 

fatos históricos. 
(     ) O mérito do Popular é ficar à espreita, observando as pessoas para depois assumir sua verdadeira 

identidade. 
(     ) A distração do Popular é sempre estar à margem dos acontecimentos, pois prefere vê-los para depois agir. 
(     ) O mérito do Popular é sua singularidade. Ele é atraído pelo supérfluo e pelo detalhe insignificante. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F  B) V, V, F, V  C) V, F, F, V  D) V, F, V, F  E) F, F, F, V 
 

02 
A repetição do vocábulo “popular” no texto 
A) demonstra a ênfase que o autor quer dar ao termo e ao que ele significa. 
B) reforça a ideia de onipresença do Popular na vida social e política. 
C) revela a intencionalidade do autor ao construir um texto humorístico. 
D) recupera ao longo da crônica a coesão e a coerência necessária dos termos. 
E) representa o paralelismo sintático e rítmico a cada parágrafo. 
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03 
“E um certo ceticismo inconsciente diante das coisas.”(6º§). A palavra ceticismo significa 

A) esforço.  B) valentia.  C) estímulo.  D) descrença.  E) respeito. 

 

04 
Em todas as frases a seguir, as palavras sublinhadas nas orações possuem o mesmo valor semântico, EXCETO: 

A) “Uma figura que sempre me intrigou é o Popular.” (1º§) 

B) “Sempre pensei que o Popular fosse uma figura...” (2º§) 

C) “Aplaude o visitante ilustre que passa, por exemplo.” (4º§) 

D) “... é o sujeito que está atrás do entrevistado...” (5º§) 

E) “... ninguém jamais conseguiu descobrir o que o Popular leva naquele embrulho.” (7º§) 

 

05 
Na frase “No dia em que pegarem um Popular para desvendarem o mistério, será inútil.”, a oração sublinhada 

traz uma ideia de 

A) causa.  B) tempo.  C) finalidade.  D) explicação.  E) condição. 

 

06 
Analise. 

I. O Popular sempre assistia impassível as manifestações políticas. 

II. Ele caminhava rente a parede. 

III. O Popular nunca foi a reuniões. 

O uso do acento indicativo da crase do a é obrigatório apenas na(s) alternativa(s) 

A) I   B) II   C) III   D) I, II   E) I, II, III 

 

07 
Segundo o texto, o Popular, diante da História tem uma atitude 

A) displicente.  B) agressiva.  C) indiferente.  D) passiva.  E) ativa. 

 

08 
Considere a seguinte frase: “Você o conhece...”. Em qual das alternativas o termo destacado apresenta a 

mesma função sintática do termo sublinhado? 

A) “... ele é o que aparece...”      D) “O Popular nunca é o entrevistado,...” 

B) “Pancadaria na avenida?”      E) “O Popular não merece os méritos...” 

C) “Quando a televisão resolve ouvir...” 

 

09 
O termo “popular” está grafado com letra maiúscula ao longo de todo o texto para 

A) evidenciar as atitudes suspeitas do personagem descritas pelo narrador. 

B) destacar o caráter singular desse “tipo” tão peculiar na vida cotidiana. 

C) inovar no estilo de narrar e expor dados específicos de cidadãos comuns. 

D) diferenciar um transeunte, um passante de um verdadeiro popular. 

E) destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. 

 

10 
Quanto à classe gramatical das palavras sublinhadas tem-se a correspondência correta em 

A) “... ele é o que aparece num canto,...” (1º§) – pronome 

B) “... soldados de baionetas caladas e lá estava o Popular,...” (2º§) – substantivo 

C) “Não se deve confundir o Popular.” (4º§) – conjunção 

D) “O Popular não tem opinião sobre as coisas...” (5º§) – advérbio 

E) “Sempre com seu embrulho debaixo do braço.” (3º§) – preposição 
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SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  

 

11 
Acerca dos objetivos da Promoção da Saúde, uma das prioridades do Pacto pela Vida, analise. 

I. Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação 

de outros. 

II. Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável. 

III. Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I   B) III   C) I, II   D) II, III   E) I, II, III 

 

12 
Sobre as regiões de saúde da regionalização do Pacto de Gestão do SUS, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) Deve organizar a rede de ações e serviços de saúde, a fim de assegurar o cumprimento dos princípios 

constitucionais de universalidade do acesso, equidade e integralidade do cuidado. 

(     ) As regiões interestaduais são compostas por mais de um município, dentro de um mesmo estado. 

(     ) A organização da região de saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o 

fortalecimento do controle social. 

A sequência está correta em 

A) V, V, V  B) V, F, V  C) V, V, F  D) F, F, V  E) F, V, F 

 

13 
Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação em todo o 

território nacional, EXCETO: 

A) A eliminação da hanseníase.      D) O controle da saúde infanto-juvenil. 

B) O controle da tuberculose.      E) A eliminação da desnutrição infantil. 

C) O controle da hipertensão arterial. 

 

14 
“O cadastramento das Unidades Básicas de Saúde será feito pelos gestores ______________________________ 

em consonância com as normas do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.” Assinale a alternativa que 

completa corretamente a afirmativa anterior. 

A) Municipais e do Distrito Federal 

B) Estaduais e Municipais 

C) Federais e Estaduais 

D) do Distrito Federal e da Secretaria Estadual da Saúde 

E) Estaduais e do Ministério da Saúde 

 

15 
No que se refere ao Capítulo II – Das especificidades da Estratégia de Saúde da Família – da Política Nacional de 

Atenção Básica, compete ao Distrito Federal 

A) definir e rever, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes e as normas da Saúde da 

Família. 

B) analisar dados de interesse nacional relacionados com a estratégia Saúde da Família, gerados pelo Sistema de 

informação em saúde, divulgando os resultados obtidos. 

C) garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica organizada por meio da 

estratégia Saúde da Família. 

D) articular com o Ministério da Educação estratégias de expansão e de qualificação de cursos de pós-graduação, 

residências médicas e multiprofissionais em Saúde da Família e em educação permanente. 

E) analisar e consolidar as informações referentes à implantação e ao funcionamento das equipes de Saúde da 

Família, de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
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16 
Sobre os objetivos da epidemiologia, analise. 

I. Prover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. 
II. Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde. 
III. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) II   C) I, II   D) II, III   E) I, II, III 
 

17 
“Entende-se por ________________________ um conjunto de ações capaz de ________________, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas _____________________ decorrentes do meio ambiente, 

da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.”     (Lei nº 8.080/90 – art. 6º, 1º§) 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) assistência à saúde / analisar / sanitários 
B) vigilância epidemiológica / controlar / agravados 
C) vigilância sanitária / eliminar / sanitários 
D) vigilância sanitária / controlar / imunobiológicos 

E) vigilância epidemiológica / eliminar / sociais 
 

18 
Sobre os recursos humanos, de acordo com o Título IV da Lei nº 8.080/90, analise. 

I. A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas 
diferentes esferas do governo. 

II. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos em regime de tempo integral. 

III. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos deverão exercer suas atividades em um único 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

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

19 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), segundo a Lei nº 8.142/90, serão alocados como, EXCETO: 
A) Despesas de custeio e de capital do Conselho de Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta. 
B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 

Nacional. 

C) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
E) Os recursos referentes aos serviços de saúde dos Municípios destinar-se-ão a investimentos na rede de 

serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar. 
 

20 
De acordo com o Capítulo V – Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, da Lei nº 8.080/90 atualizada, é 
INCORRETO afirmar que 
A)  caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
B)  apenas as instituições não governamentais poderão atuar completamente no custeio e execução das ações. 

C)  o Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos 
responsáveis pela Política Indígena do País. 

D)  o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

E)  as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 
especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à 

saúde. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
21 
Um dos índice cardíacos mais adotados para avaliação funcional é o débito cardíaco, cujo valor de normalidade 
está em 
A) 5 L/min.    B) 2 L/min.          C) 8 L/min.         D) 10 L/min.          E) 12 L/min. 

 
22 
Entre os músculos citados, apenas um tem inserção na porção distal do rádio. Assinale-o. 
A) Braquirradial.      D) Flexor ulnar do carpo. 
B) Flexor profundo dos dedos.     E) Flexor radial do carpo. 
C) Supinador. 

 
23 
Segundo o III Consenso de Ventilação Mecânica, o uso da ventilação não invasiva com pressão positiva (VNI) 
para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada foi, certamente, um 
dos maiores avanços da ventilação mecânica nas últimas duas décadas. Apesar do seu uso ser relativamente 
recente, o grande número de séries de casos, ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões 
sistemáticas, assim como conferências de consenso e diretrizes publicadas até o presente momento, tornaram 
a aplicação dessa técnica mais “baseada em evidências”, do que provavelmente qualquer outra medida de 
suporte ventilatório. Sobre esse método de atuação da fisioterapia respiratória, é considerado contraindicação 
para a utilização de CPAP, EXCETO: 
A) Diminuição da consciência, sonolência, agitação, confusão ou recusa do paciente. 
B) Instabilidade hemodinâmica com necessidade de medicamento vasopressor, choque (pressão arterial sistólica 

< 90 mmHg), arritmias complexas. 
C) Obstrução de via aérea superior, trauma de face, pós-operatório recente de cirurgia de face. 
D) Exacerbação do DPOC e da asma e edema pulmonar cardiogênico. 
E) Distensão abdominal, náuseas ou vômitos, sangramento digestivo alto. 

 
24 
O desenvolvimento do TENS revolucionou a área de saúde em relação ao tratamento da dor, e com a 
proposição de novas teorias neurológicas que explicam a dor e os mecanismos de analgesia, admitiu-se a TENS 
como sendo uma “estimulação sensitiva transcutânea diferencial das fibras proprioceptivas do tato, à grande 
velocidade de contração”. Sobre os parâmetros desse equipamento, analise as afirmativas. 
I. A amplitude ou intensidade de estimulação é um parâmetro subjetivo e depende da sensibilidade de cada 

paciente que deve orientar a intensidade ou a dose. 
II. Na estimulação do tipo breve e intensa, a intensidade deve ser alta, no limite do suportável, 30 – 80 mA. 
III. No TENS de pulso (burst) pode ter como parametrização inicial: a frequência apresenta-se de 1-4 Hz e o tempo 

de pulso de 150-250 µs (microssegundos). 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, III   B) I, II, III  C) II   D) I, II   E) I 

 
25 
Sinergias são movimentos estereotipados que podem estar presentes e podem ser desencadeados em 
pacientes portadores de lesões neurológicas. É importante para o fisioterapeuta identificar esses padrões 
anormais e compreender suas implicações, em termos da facilitação do movimento normal. É(são) 
característica(s) de apresentação dos pacientes com padrão sinérgico flexor  
A) protração escapular.      D) pronação do antebraço. 
B) adução e rotação medial do ombro.    E) flexão e inversão do tornozelo.  
C) retração, elevação ou hiperextensão escapular. 

 
26 
Qual é o grau de inclinação do colo femoral para que a coxa seja considerada vara? 
A) 125°    B) 140°    C) 110°    D) 135°       E) 155° 
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27 
As lesões do manguito rotador representam um distúrbio cada vez mais observado na prática clínica. Tais 

lesões geralmente estão relacionadas ao impacto das estruturas tendíneas contra o arco coracoacromial, que 

podem ser muito incapacitantes para os pacientes acometidos. Diante do exposto, analise as afirmativas e 

marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) O manguito rotador é constituído pelos tendões dos músculos subescapular, supraespinhoso e redondo 

maior. Quando íntegro, permite a formação de um espaço articular fechado, sugerindo uma participação na 

nutrição da cartilagem e, consequentemente, prevenção de processos degenerativos. 

(     ) As causas mais freqüentes de lesões do manguito rotador são: síndrome do impacto, alterações 

degenerativas e traumatismos. Além disso, na região próxima à inserção do músculo supraespinhoso, existe 

uma área de hipovascularização (área crítica), o que torna essa região mais vulnerável à lesão e de reparo 

precário. 

(     ) Com relação aos sinais clínicos, os pacientes apresentam geralmente história de dor intermitente, que piora 

à noite pelo estiramento das partes moles.  

(     ) Constata-se, também, arco doloroso entre 40 e 60 graus, crepitação e diminuição na força muscular, 

principalmente nos movimentos de abdução e rotação interna. Apresenta positividade nos testes irritativos, 

como os de Neer, Jobe, Hawkins, Patte e Palm up. 

A sequência está correta em 

A) V, V, F, F  B) V, F, F, V  C) F, V, V, F  D) F, F, F, V  E) V, F, V, F 

 

28 
A Escala de Borg é indicada para 

A) avaliar a força muscular inspiratória em atletas. 

B) mensurar a capacidade oxidativa da musculatura inspiratória. 

C) quantificar o ganho de força muscular durante a reabilitação cardíaca. 

D) avaliar a percepção de esforço realizado. 

E) avaliar a capacidade respiratória durante o exercício aeróbico. 

 

29 
“O lactente é posicionado em DD com os quadris fletidos a 90° e joelhos totalmente fletidos. O examinador 

segura as pernas dos lactentes de modo que seus polegares se posicionem na parte medial das coxas e os 

dedos na parte lateral das coxas do lactente. As coxas são abduzidas delicadamente, e o examinador aplica 

uma força leve nos trocanteres maiores com os dedos de cada mão. O examinador sentirá resistência acerca de 

30° de abdução e, se houver deslocamento, sentirá um estalido na redução do deslocamento e, assim, poderá 

identificar se há deslocamento congênito do quadril.” Trata-se do teste funcional 

A) Apley.  B) Ortolani.  C) Ober.  D) Patrick.  E) McMurray. 

 

30 
Assinale a estratégia de posicionamento adequada para um paciente que sofreu acidente vascular encefálico. 

A)  Em decúbito lateral, deve-se posicionar o membro inferior afetado com o quadril à frente (pelve protraída) 

sobre um travesseiro pequeno ou uma toalha enrolada.  

B)  Em decúbito dorsal, o paciente deve ser posicionado com o tronco na linha média e a cabeça/pescoço 

ligeiramente em extensão. 

C)  Uma toalha ou um travesseiro pequeno colocado sob a escápula ajuda na protração escapular e o membro 

superior afetado deve repousar em um travesseiro em rotação externa, abdução e extensão de cotovelo. 

D)  Ao deitar sobre o lado afetado, o paciente deve estar em posição neutra e simétrica, com o tronco alinhado 

em posição estendida, com travesseiro pequeno sob a caixa torácica, a fim de alongar o lado hemiplégico. O 

membro superior sadio deve ficar protraído e posicionado exatamente na frente do travesseiro de apoio, com 

o cotovelo estendido. 

E)  Deitado sobre o lado sadio, o paciente deve ter o tronco alinhado em posição estendida, o membro superior 

sadio posicionado à frente, com o cotovelo estendido, antebraço em supinação, punho em extensão e polegar 

abduzido. 

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU/SP 

FISIOTERAPEUTA I (14-T) 
  - 8 - 

Prova aplicada em 03/06/2012 – Disponível no site www.consulplan.net a partir do dia 04/06/2012 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS 
 

31 
A pirâmide etária brasileira atual, segundo informações do Censo 2010, teve um estreitamento da base em 

consequência do declínio do número médio de filhos por mulher e o alargamento do topo em função do 

aumento da expectativa de vida. Dentre as alternativas abaixo, marque a que representa corretamente a nova 

pirâmide etária do Brasil que, segundo os levantamentos do Censo 2010, vem chegando bem próxima às 

pirâmides dos países desenvolvidos. 

A) 

 

D) 

 

B) 

 

E) 

 

C) 

 

  

 
32 
Ainda com base nos levantamentos do Censo 2010, no Brasil, é possível afirmar, EXCETO: 

A) Aumentou o percentual de pessoas com fundamental incompleto e nível superior. 

B) Caíram as taxas de fecundidade e mortalidade infantil. 

C) Cresceu o percentual de empregados com a carteira assinada no país. 

D) O nível de instrução da população aumentou e o percentual de jovens fora da escola caiu. 

E) Registrou-se um grande aumento de pessoas, retornando nos últimos 10 anos ao país. 
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33 
“Em 2009, a _______________ solicitou à Organização das Nações Unidas (ONU), o reconhecimento de sua 
soberania sobre o espaço marinho em torno das Malvinas que está sob o domínio _________________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Alemanha / francês      D) Rússia / japonês 
B) Argentina / inglês      E) Venezuela / espanhol 
C) Austrália / norte-americano 
 

34 
Instalados em uma península no extremo oriente da Ásia, os países foram divididos em meados do século XX, após 
a II Guerra Mundial. Enquanto um dos estados se fundamentou no capitalismo, tornando-se um próspero país, 
dentre outros que receberam a denominação de “tigre asiático” na região; o outro aderiu ao comunismo e vem 
causando grandes incômodos à comunidade internacional com seus experimentos nucleares. Trata-se dos países 
A) China e Taiwan.      D) Irã e Iraque. 
B) Coreia do Sul e Coreia do Norte.    E) Japão e Rússia. 
C) Índia e Indonésia. 
 

35 
A França realizou eleições presidenciais no primeiro semestre deste ano, tendo como resultado a 
A) conquista inédita da extrema direita representada por Jean-Luc Melenchon. 
B) eleição de François Holland, do Partido Comunista. 
C) manutenção de Nicolas Sarkozy, em vitória, no segundo turno. 
D) reeleição de Nicolas Sarkozy, em primeiro turno. 
E) vitória de mais uma mulher no ocidente: Marine Le Pen. 
 

36 
O maior bloco econômico do planeta, a União Europeia (UE), vive um momento crítico em sua história com a 
acentuada crise econômica vivenciada por alguns países-membros, ameaçando o sucesso desta iniciativa 
pioneira no planeta. É correto afirmar sobre a UE que 
A) é formada por 27 nações, dentre elas, Reino Unido, Alemanha, França e Rússia. 
B) possui uma moeda – o euro – adotada por todos os países-membros. 
C) responde por 50% do comércio mundial, sendo o maior parceiro comercial do Brasil.   
D) teve seu nome definido em meados do século XX com o Tratado de Paris. 
E) vem se estendendo para o leste europeu, abrangendo ex-repúblicas soviéticas. 
 

37 
Sobre a figura a seguir, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

 
 

(     ) Instituída na segunda metade do século XX, como região política para execução de planos de desenvolvimento. 
(     ) Delimita o maior bioma do Brasil, abrangendo todos os estados da região Norte, com exceção do Mato Grosso. 
(     ) Compreende os estados da região Norte, além do Mato Grosso, no Centro-Oeste, e parte do Maranhão, no 

Nordeste. 
(     ) É uma designação instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de criar uma área de proteção 

internacional. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V  B) F, V, V, F   C) V, F, V, F  D) V, V, F, F   E) V, F, F, V 
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38 
A América Latina vem ganhando cada vez mais espaço no mercado internacional, principalmente em função do 
crescimento de algumas nações como Brasil, Argentina e México. É correto afirmar sobre essa região que 
I. apresenta um dos maiores índices de desigualdades de renda do planeta. 
II. uma onda esquerdista vem conquistando a região e vários países, como Venezuela, Bolívia e Equador, que 

vêm resistindo às políticas dominadoras norte-americanas. 
III. após a queda de Fidel Castro, Cuba abandonou o comunismo, assumindo uma postura capitalista, mas 

manteve o rompimento diplomático-econômico com os EUA. 
IV. a Colômbia possui parceria militar com os EUA para o combate do narcotráfico, o que provoca crítica entre 

alguns governos de países vizinhos. 
As afirmativas corretas sobre a América Latina são somente 
A) I, III   B) III, IV   C) I, II, III  D) I, II, IV  E) II, III, IV 

 
39 
O evento Rio+20, previsto para ser realizado no Brasil, em junho, deve reunir cerca de 190 países no Rio de 
Janeiro para, entre outras ações,  
A) definir os rumos diplomáticos internacionais no que tange a segurança e a pacificação do planeta Terra. 
B) discutir a crise econômica mundial e definir medidas de combate e equilíbrio monetário internacional, 

finalizando a acirrada guerra cambial entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. 
C) implementar ações de combate à discriminação racial no planeta, com a definição de estratégias e a 

angariação de recursos financeiros para o desenvolvimento destas. 
D) realizar um balanço dos resultados da Agenda 21 e propor novas medidas para o desenvolvimento sustentável. 
E) redefinir os novos membros rotativos do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), 

ampliando o número de acentos para membros permanentes. 

 
40 
“Logo após a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas de 2011 (COP-17), realizada em Durban, África do 
Sul, o(os) ____________________ anunciou sua saída do(a) _________________________, único instrumento 
jurídico global que limita a emissão de gases que provocam o efeito estufa.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Canadá / Protocolo de Kyoto     D) México / Fundo Verde Climático 
B) Estados Unidos / Convenção de Estocolmo   E) Reino Unido / Protocolo de Cartagena 
C) Japão / Protocolo de Montreal 
 

 
 
 



INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é 
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, exceto para o cargo de Hortelão em que o 
Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões. Leia-o atentamente.

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que 
lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado o 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão 
divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, a partir da 00h00min do dia subsequente ao da realização da 
provas.

 - Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público nº. 003/2012, 
sendo observados os seguintes aspectos:

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 
02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo 
recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Concurso Público.
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