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“Façamos da interrupção um caminho novo.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e
E e 01 questão discursiva.
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas e na Folha de Resposta da
Discursiva seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer
irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura
serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de
Respostas e da Folha de Resposta da Discursiva, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com
marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora
antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de
Questões, no Cartão de Respostas e na Folha de Resposta da Discursiva. Qualquer
outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas e a Folha de Resposta da Discursiva.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Discursiva. Não esqueça seus pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org,
conforme estabelecido no Cronograma.
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terapia de família e até transplante de testículos.
Embora as maneiras de encarar e tratar a
homossexualidade tenham se transformado
sensivelmente, o assunto ainda é abordado com
ressalvas – muitas vezes dissimuladas – e, em muitos
meios, persiste a ideia de que há um distúrbio a ser
sanado. Alguns defensores de terapias que se
propõem promover a cura de homossexuais buscam
respaldo na teoria de Sigmund Freud (1856-1939),
cujas palavras foram muitas vezes interpretadas de
maneira tendenciosa. As formulações do autor
passaram por diferentes momentos e sofreram
acréscimos significativos ao longo de sua obra.
Portanto, podem ser feitas distintas interpretações,
dependendo do texto que for tomado como
referência. O mais adequado seria o estudo do
conjunto de seu trabalho.............................................

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Há alguns anos, durante uma aula numa
universidade de São Paulo, um professor perguntou
aos alunos do curso de psicologia: “Homossexuais
têm cura?” Diante do silêncio da plateia, respondeu à
própria questão, com ar evasivo: “Depende...”
“Depende?”, perguntou alguém no fundo da sala. A
indagação parecia ser justamente a que o professor
esperava para continuar. “Sim, depende da doença:
se estiver resfriado, possivelmente estará bem após
alguns dias; se for vítima de linfoma em estado
avançado, dificilmente será curado.” A questão
simulada, bem como a solução que o professor
encontrou para conduzir sua aula, talvez seja uma
forma caricata de tratar o tema. Ainda assim, chamou
a atenção de futuros psicólogos para uma questão
bastante atual: a discussão sobre a natureza da
homossexualidade.
Durante muito tempo tratado como crime ou
patologia, “o amor que não ousa dizer seu nome”, nas
palavras do jornalista, dramaturgo e escritor Nelson
Rodrigues (1912-1980), parece mais visível que
nunca: seja como tema de inúmeros filmes, peças de
teatro e até no horário nobre da programação de TV,
seja nas paradas de orgulho gay, nas casas noturnas,
nos anúncios de produtos e serviços especialmente
voltados para esse público. Esse cenário, no entanto,
é recente.
Em 1890, o Código Penal republicano
brasileiro previa a punição de práticas homossexuais
entre homens, porém as referências eram implícitas,
permitindo ampla interpretação. Os termos usados
eram genéricos, como “paixões lascivas”, “atentado
ao pudor” e “libidinagem”, mas suficientes para
criminalizar homens que mantivessem
relacionamento afetivo e sexual com outros.
A falta de clareza para abordar o assunto – até
quando se tratava de reprimir a prática – expressa as
dificuldades sociais de aproximação do tema.
Cinquenta anos depois, em 1940, durante o Estado
Novo, o jurista Alcântara Machado redigiu novo
Código Penal e introduziu a proposta de, pela
primeira vez, criminalizar de maneira explícita
homossexuais do sexo masculino “quando causarem
escândalo público, impondo-se a ambos os
participantes detenções de até um ano”. O texto do
artigo 258 dizia: “Tratando-se de anormais por causa
patológica ou degenerativa, poderá o juiz, baseado
em perícia médica, substituir a pena por medida de
segurança adequada às circunstâncias”. O artigo,
entretanto, foi retirado da redação final.
Em seu livro Frescos trópicos,
James N. Green e Roland Polito lembram que nos
últimos 150 anos a medicina já propôs “de tudo” para
a “cura” dos homossexuais: confinamento, choques
elétricos, altas doses de medicação, psicoterapia,

(LEAL, Gláucia. Rev. Mente & Cérebro: série especial, 2, p. 6970).

Questão 01
A argumentação desenvolvida no texto está orientada
no sentido de persuadir o leitor a concluir que:
A) o tema da homossexualidade continua a ser
abordado com ressalvas, não raro dissimuladas,
persistindo, em muitos meios, a ideia de que ela é
um mal a ser sanado.
B) a medicina, nos últimos 150 anos, tem tentado de
tudo para curar os homossexuais, mas a doença
resiste a todas as formas de tratamento.
C) os artigos que tratam da homossexualidade nos
Códigos Penais de 1890 e 1940 precisam ser
urgentemente revistos a fim de atender a uma
nova realidade social.
D) a sociedade brasileira já não considera a
homossexualidade uma patologia totalmente
incurável, mostrando com isso ter mudado
sensivelmente.
E) futuros psicólogos devem estar preparados para
participar de uma questão atual: a discussão
acerca da cura da homossexualidade.
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Questão 05

Questão 02
Para sustentar seu ponto de vista, o autor recorre a
todas as estratégias argumentativas a seguir,
EXCETO:

No trecho: “Durante muito tempo tratado como crime
ou patologia, “o amor que não ousa dizer seu nome”,
nas palavras do jornalista, dramaturgo e escritor
Nelson Rodrigues [...], parece mais visível que nunca”
ocorre a mesma figura de linguagem que a que se lê
em:

A) fazer concessão a ponto de vista diverso daquele
que sustenta.
B) valer-se do uso da primeira pessoa do plural para
provocar empatia com o leitor.
C) invocar argumento de autoridade na matéria.
D) recorrer a narrativa destinada a envolver o leitor
na polêmica que levanta.
E) explorar fatos relativos à história da
homossexualidade no Brasil.

A) Ela já havia lido quase todo o Machado de Assis.
B) Brigou com o pai e saiu de casa rápido como um
raio.
C) Está fazendo um ano que meu tio entregou a alma
ao Criador.
D) Como escreveu o poeta, o amor é dor que
desatina sem doer.
E) Logo agora que estou com um milhão de
problemas para resolver!

Questão 03
A proposição cujo conteúdo a autora apresenta ao
leitor como “certo”, isto é, “indiscutível” é a seguinte:

Questão 06
O sentido do enunciado em: “EMBORA AS
M A N E I R A S D E E N C A R A R E T R ATA R A
HOMOSSEXUALIDADE TENHAM SE
TRANSFORMADO SENSIVELMENTE, o assunto
ainda é abordado com ressalvas...” altera-se
fundamentalmente com a substituição do segmento
em destaque por:

A) “A questão simulada, bem como a solução que o
professor encontrou para conduzir sua aula,
talvez seja uma forma caricata de tratar o tema.”
(parágrafo 1)
B) “Durante muito tempo tratado como crime ou
patologia, “o amor que não ousa dizer seu nome”
[...] parece mais visível que nunca.” (parágrafo 2)
C) “Em 1890, o Código Penal republicano brasileiro
previa a punição de práticas homossexuais entre
homens, porém as referências eram implícitas,
permitindo ampla interpretação.” (parágrafo 3)
D) “ P o r t a n t o , p o d e m s e r f e i t a s d i s t i n t a s
interpretações, dependendo do texto que for
tomado como referência.” (parágrafo 6)
E) “O mais adequado seria o estudo do conjunto de
seu trabalho.” (parágrafo 6)

A) Apesar de as maneiras de encarar e tratar a
homossexualidade terem se transformado
sensivelmente.
B) A despeito de terem as maneiras de encarar e
tratar a homossexualidade se transformado
sensivelmente.
C) Visto terem as maneiras de encarar e tratar a
homossexualidade se transformado
sensivelmente.
D) Conquanto as maneiras de encarar e tratar a
homossexualidade tenham se transformado
sensivelmente.
E) Não obstante tenham as maneiras de encarar e
tratar a homossexualidade se transformado
sensivelmente.

Questão 04
A alternativa em que uma das palavras sugeridas
para substituir a que foi empregada no texto altera
fundamentalmente o sentido do enunciado é:
A) as referências eram IMPLÍCITAS / subentendidas,
tácitas (parágrafo 3)
B) AMPLA interpretação / abrangente, lata
(parágrafo 3)
C) abordado com RESSALVAS / restrições, reservas
(parágrafo 6)
D) muitas vezes DISSIMULADAS / ocultas,
encobertas (parágrafo 6)
E) de maneira TENDENCIOSA / imparcial, facciosa
(parágrafo 6)

Questão 07
Em: “DURANTE MUITO TEMPO TRATADO COMO
CRIME OU PATOLOGIA, “o amor que não ousa dizer
seu nome”, nas palavras do jornalista, dramaturgo e
escritor Nelson Rodrigues [...], parece mais visível
que nunca”, a oração em destaque expressa noção
de:
A)
B)
C)
D)
E)
03

tempo.
causa.
modo.
concessão.
condição.
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Questão 08

Questão 11
Ao substituir-se o verbo da oração adjetiva destacada
em “bem como a solução QUE O PROFESSOR
ENCONTROU para conduzir sua aula”, ocorre ERRO
de regência em:

Em “nos últimos 150 anos a medicina já propôs “de
tudo” para a “cura” dos homossexuais: confinamento,
choques elétricos, altas doses de medicação,
psicoterapia, terapia de família e até transplante de
testículos”, o sinal de dois pontos anuncia:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)

uma citação ou transcrição de discurso direto.
uma enumeração explicativa.
um aposto resumidor.
a consequência de um fato exposto
anteriormente.
E) a conclusão do parágrafo.

de que o professor se valeu.
em que o professor se apoiou.
com que o professor atinou.
à qual o professor recorreu.
pela qual o professor descobriu.

Questão 12
A alternativa em que se propõe mudança de
colocação do pronome átono aceita, na língua escrita
culta, por nossas gramáticas é:

Questão 09
Em relação ao significado de um dos sufixos que
formam palavras em destaque, há evidente equívoco
no comentário feito em:

A) quando se tratava de reprimir a prática
(parágrafo 4) / tratava-se.
B) impondo-se a ambos os participantes detenções
de até um ano (parágrafo 4) / se impondo.
C) Tratando-se de anormais por causa patológica ou
degenerativa (parágrafo 4) / Se tratando.
D) tenham se transformado sensivelmente
(parágrafo 6) / se tenham transformado.
E) que se propõem promover a cura de
homossexuais (parágrafo 6) / propõem-se
promover.

A) visível – republicano (passível de X, em que X é
um verbo).
B) relacionamento – medicação (ato ou resultado
do ato de X, em que X é um verbo).
C) clareza – homossexualidade (qualidade ou
modo de ser de X, em que X é um adjetivo).
D) patológico – sexual (relativo a X, em que X é um
substantivo).
E) afetivo – tendencioso (provido ou cheio X, em
que X é um substantivo).

Questão 13
Questão 10

Fazem o plural como o substantivo destacado em
“QUESTÃO simulada” todos os substantivos
relacionados em:

Releia-se a seguinte passagem do texto:
As formulações do autor passaram por diferentes
momentos e sofreram acréscimos significativos ao
longo de sua obra. Portanto, podem ser feitas
distintas interpretações, dependendo do texto que for
tomado como referência. (parágrafo 6)

A)
B)
C)
D)
E)

Infringirá uma norma gramatical quem, buscando
reescrevê-la, substituir:

confissão – decisão – cidadão.
paixão – pagão – charlatão.
expressão – escrivão – cristão.
capitão – irmão – corrimão.
opinião – limão – fração.

Questão 14

A) “e sofreram” por “tendo sofrido” (depois de
vírgula).
B) “ao longo de” por “no decurso de”.
C) “Portanto” por “razão pela qual” (depois de vírgula,
com letra minúscula).
D) “podem ser feitas” por “pode-se fazer”.
E) “dependendo” por “o que depende”.

Mantém-se o acento grave empregado no A de
“respondeu À própria questão” ao se fazer a
substituição do verbo “responder” por:
A)
B)
C)
D)
E)
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reelaborar.
retornar.
reiterar.
reconsiderar.
reexaminar.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 18

Questão 15

Grafam-se como “solução” e “discussão” – com Ç e
SS, respectivamente – as palavras relacionadas em:

Quanto à liberdade de religião e religiosidade do
Estado, prevê a Constituição Federal:

A)
B)
C)
D)
E)

A) A República Federativa do Brasil possui como
religião oficial o catolicismo, sendo, entretanto,
livre o exercício de outros cultos e crenças
religiosas.
B) O exercício de culto ou de crença religiosa,
especialmente de suas liturgias, depende de
autorização legal ou administrativa, a fim de
preservar a harmonia social de âmbito religioso.
C) A República Federativa do Brasil é Estado laico,
sendo assegurado o livre exercício de culto ou
de crença.
D) É garantida a liberdade de crença religiosa,
autorizada, nos termos da lei, a privação de
direitos por motivo desta crença.
E) É vedada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva, sob pena de
ofensa ao princípio constitucional da separação
entre o Estado e a religião.

exce___ão / conce___ão.
ascen___ão / admi___ão.
distor___ão / preten___ão.
rece___ão / retra___ão.
discrimina___ão / impul___ão.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16

Nos termos da Constituição Federal, é considerado
fundamento da República Federativa do Brasil:
A) a dignidade da pessoa humana.
B) a autodeterminação dos povos.
C) a cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade.
D) o direito à informação.
E) o direito de greve.

Questão 19

Consoante previsão constitucional, a inviolabilidade
de domicílio:

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, em caso de violação
à honra e à imagem das pessoas:

A) é direito fundamental que não comporta
exceções.
B) pode ser excepcionada, durante o dia, por ordem
de autoridade judicial.
C) pode ser excepcionada por ordem de autoridade
policial ou judicial, a qualquer hora do dia ou da
noite.
D) somente pode ser excepcionada em caso de
desastre.
E) somente pode ser excepcionada por ordem
judicial.

A) é assegurado o direito de resposta, salvo se já
havida prévia indenização por dano moral ou à
imagem.
B) é assegurado o direito de resposta ou indenização
por dano moral, garantida em qualquer caso a
indenização por danos materiais.
C) não há garantia de direito de resposta, cabendo
ao interessado pretender apenas indenização por
dano moral.
D) não há garantia de direito de resposta, cabendo
ao interessado ajuizar demanda inibitória para
impedir a ofensa, ou, depois de havida, pretender
indenização por danos morais e materiais.
E) é assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem.

Questão 20

No tocante à liberdade de associação prevista pela
Constituição Federal, é correto afirmar que:
A) é plena a liberdade de associação para fins lícitos
ou paramilitares.
B) a criação de associação é livre, mas depende de
autorização administrativa e seu funcionamento
se sujeita à fiscalização estatal.
C) a s a s s o c i a ç õ e s s o m e n t e p o d e r ã o s e r
compulsoriamente dissolvidas por ordem
fundamentada da autoridade administrativa
competente.
D) as associações somente poderão ter suas
atividades suspensas por decisão judicial.
E) a criação de cooperativas depende de prévia
autorização administrativa.
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Questão 21

Questão 24

Segundo a Constituição Federal, a Ação Popular:

A respeito do regime constitucional dos servidores
públicos, é correto afirmar:

A) pode ser proposta por qualquer pessoa.
B) não pode ter por objeto anular ato lesivo ao meio
ambiente.
C) independe do pagamento de custas e despesas
processuais pelo autor somente quando versar
sobre ato lesivo ao patrimônio da administração
direta.
D) enseja condenação do autor, se imbuído de
comprovada má-fé, nas custas e despesas
processuais e honorários de sucumbência.
E) é de legitimidade exclusiva do Ministério Público.

A) O direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei específica.
B) É vedado ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
C) Os cargos em comissão destinam-se a qualquer
atribuição administrativa, a critério da autoridade
superior.
D) É obrigatória a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público.
E) Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público deverão ser computados e
acumulados para fim de concessão de
acréscimos ulteriores.

Questão 22

Quanto aos direitos da nacionalidade previstos na
Constituição Federal, é correto afirmar:

Questão 25

A) Somente Lei Federal complementar pode
estabelecer distinções entre brasileiros natos e
naturalizados.
B) Os cargos parlamentares federais são privativos
de brasileiros natos.
C) São brasileiros naturalizados aqueles nascidos no
estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que
sejam registrados em repartição brasileira
competente ou venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo,
depois de atingida a maioridade, pela
nacionalidade brasileira.
D) Nem mesmo a Constituição Federal, tampouco a
lei, podem estabelecer distinção entre brasileiros
natos e naturalizados.
E) São brasileiros natos aqueles nascidos no
estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil.

Nos termos da Lei Complementar nº 36/2005, que
dispõe sobre o Plano de Cargos por Habilidades e
Competências dos Servidores Públicos do Município
de Colatina, assinale a assertiva correta.
A) É obrigatório ao servidor recém-empossado o
cumprimento do período de 2 (dois) anos de
estágio probatório, durante o qual deve atender
aos requisitos de desempenho estabelecidos no
SADS, para a sua permanência no cargo para o
qual foi nomeado.
B) Cargo de provimento em comissão é o cargo de
confiança, de livre nomeação e exoneração pelo
Prefeito Municipal de Colatina.
C) Designa-se como atividade âncora o encargo de
chefia atribuído a servidor público efetivo,
mediante designação.
D) Considera-se nível o subconjunto de atividades
de um cargo agrupadas para melhor organização
e aproveitamento do trabalho e das competências
do servidor.
E) Considera-se função gratificada o valor monetário
variável, não incorporável ao salário que o
servidor fará jus quando obtiver classificação de
desempenho nos níveis de premiação
estabelecidos no SADS.

Questão 23
É caso, previsto na Constituição Federal, de perda ou
suspensão dos direitos políticos:
A)
B)
C)
D)

o analfabetismo.
a incapacidade civil, ainda que relativa.
a pendência de processo criminal.
a superveniência da idade máxima estabelecida
como condição de elegibilidade para determinado
cargo.
E) a improbidade administrativa, na forma da lei.
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INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 29
No Windows XP, o atalho é um dos recursos que
facilitam a manipulação de arquivos. Por meio dele, é
possível:

Questão 26
Suponha que você tenha selecionado a palavra
“Colatina” num documento Microsoft Office Word
2003. Ao selecionar a opção de efeito “Tachado”, a
formatação da palavra Colatina será:
A)
B)
C)
D)
E)

A) criar no seu Desktop ícones que fornecem links
instantâneos para arquivos, pastas, programas,
impressoras ou até mesmo conexão com a
Internet.
B) definir regras e critérios de organização
automática de arquivos em pastas, tanto no seu
disco local como na rede.
C) visualizar os aplicativos e processos que estão
sendo executados em seu computador.
D) especificar os programas que deverão constar do
seu menu Iniciar.
E) permitir um acesso rápido ao ambiente MS-DOS
para execução de funções baseadas em texto.

Colatina.
Colatina.
Colatina.
Colatina.
Colatina.

Questão 27
No Windows Internet Explorer, suponha que, ao clicar
em Arquivo > Propriedades, uma das informações
exibidas seja “http://www.funcab.org/site/destaques/
index.php?cod_destaque=92”. Esta informação
refere-se à propriedade:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30
No envio de e-mails através de aplicativos de correio
eletrônico, a diferença entre informar o endereço de
destinatário nas caixas Cc e CCo é:

Protocolo.
Tipo de documento.
URL.
Tag.
Certificado.

A) em Cc, o destinatário receberá a mensagem em
prioridade alta, e em Cco não.
B) em Cc, o nome do destinatário é visível para os
outros destinatários da mensagem, enquanto em
Cco o nome do destinatário não é visível para os
outros destinatários da mensagem.
C) em Cc, o nome do remetente é visível para os
outros destinatários da mensagem, enquanto em
Cco o nome do remetente não é visível para os
outros destinatários da mensagem.
D) ambos recebem a mensagem criptografada, mas
em Cc o critério de criptografia é mais complexo.
E) em Cc é possível informar somente endereços do
seu catálogo de endereços, enquanto Cco é livre
para informar qualquer endereço.

Questão 28
Observe a planilha abaixo criada no Microsoft Office
Excel 2003. O resultado da fórmula =SOMA(A1:C4) é
DIFERENTE do resultado da fórmula:

A)
B)
C)
D)
E)

=SOMA(A1:C2;A3:C4)
=SOMA(A1:A4)+SOMA(B1:B4)+SOMA(C1:C4)
=SOMA(A1:C1;A2:C2;A3:C3;A4:C4)
=SOMA(A1;B1;C1;A2;B2;C2;A3;B3;C3;A4;B4;C4)
=SOMA(A:C;1:4)
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CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA

Questão 33
Os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas
que garantem o controle e participação da sociedade
nas políticas de saúde. Em relação a esses
Conselhos, marque a alternativa correta.

Questão 31
Em relação à Evolução das Políticas de Saúde no
Brasil, analise as afirmativas abaixo e, em seguida,
marque a alternativa correta.

A) A fiscalização da movimentação de recursos
repassados à Secretaria de Saúde e/ou ao Fundo
de Saúde não é competência dos Conselhos de
Saúde.
B) Os Conselhos de Saúde atuam prioritariamente
na definição das metas com vistas ao alcance dos
objetivos traçados para a política de saúde.
C) A participação na formulação das estratégias de
implementação das políticas de saúde é uma das
finalidades dos Conselhos de Saúde.
D) O trabalho do Conselho de Saúde tem as mesmas
características do trabalho desenvolvido pelos
gestores de saúde.
E) Os Conselhos de Saúde são responsáveis pela
execução das políticas de saúde do SUS.

I. O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
foi criado com o objetivo central de corrigir os
inconvenientes da segmentação institucional e,
com isto, aumentar a eficiência do sistema.
II. O seguro social surgiu no Brasil em 1923, com a
promulgação, pelo então Presidente Arthur
Bernardes da Silva, da Lei nº 4.682 de 24 de
janeiro, de autoria do Deputado Eloy Chaves.
III. Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs)
foram fundados em substituição ao sistema
extremamente fragmentário das CAPs.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 34
O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas
institucionais com o objetivo de promover inovações
nos processos e instrumentos de gestão. Em relação
ao componente Pacto em Defesa do SUS, é correto
afirmar que:

Questão 32
As ações e serviços de saúde, implementados pelos
Estados, Municípios e Distrito Federal, são
financiados com recursos da União, próprios e de
outras fontes suplementares de financiamento, todos
devidamente contemplados no Orçamento da
Seguridade Social. No que se refere ao repasse de
recursos, marque a alternativa correta.

A) reforça no SUS o movimento da gestão pública
por resultados e estabelece um conjunto de
obrigações consideradas prioritárias para a
saúde.
B) expressa os compromissos entre os gestores do
SUS com a consolidação da Reforma Sanitária
Brasileira e articula as ações que visem a
qualificar e a assegurar o SUS como política
pública.
C) tem como uma das metas para 2011 reduzir a
mortalidade infantil em 2,4%.
D) tem como objetivo consolidar e ampliar a
descentralização das ações de Vigilância
Sanitária.
E) estabelece diretrizes para a gestão do sistema de
saúde nos aspectos da Regionalização,
Planejamento e Financiamento.

A) A transferência regular e automática é realizada
fundo a fundo e por meio de pagamento direto a
prestadores de serviço e beneficiários
cadastrados.
B) Os convênios são celebrados somente com
órgãos ou entidades filantrópicas e organizações
não governamentais.
C) Os recursos transferidos fundo a fundo são para o
financiamento exclusivo da atenção básica.
D) A remuneração por serviços produzidos é
realizada de acordo com o cronograma
físico-financeiro aprovado como parte do Plano de
Trabalho.
E) Os convênios são pagos mediante apresentação
de fatura calculada com base na tabela de
serviços do SIA e do SIH.
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Questão 35

Questão 37

Os Sistemas de Informações em Saúde podem servir
para subsidiar análises objetivas da situação
sanitária, tomadas de decisão baseadas em
evidências e elaboração de programas de ações de
saúde. Em relação a esses sistemas, analise as
afirmativas abaixo e marque a opção correta.

De acordo com Wilkins, Stoller e Kacmarek, os
músculos respiratórios que expandem o tórax
durante a fase inspiratória são:
I.
II.
III.
IV.
V.

A) SIAB – processa informações para efetuar o
pagamento dos serviços ambulatoriais prestados
pelo SUS.
B) SISCAM – é o sistema que visa a o
acompanhamento das principais causas de
mortalidade.
C) PNI – reúne informações importantes a respeito
dos índices de natalidade.
D) SIHD – possibilita aos gestores locais autonomia
para fazerem o processamento e a gestão das
informações de internação.
E) CNES – sistema que possibilita o cadastro
nacional dos eventos relacionados com a saúde
da população.

Com base nas informações acima, assinale a
alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas IV está correta.
Apenas II e V estão corretas.
I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 38

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os sintomas de negligência unilateral são
incapacidade de identificar, descrever ou reconhecer
uma figura, som e/ou toque contralateral ao
hemisfério comprometido pelo AVC. Observe, agora,
as afirmativas abaixo:

Questão 36
Os Fisioterapeutas, durante o exercício de sua
profissão, precisam estar atentos à transmissão de
infecção em um cenário de cuidado de saúde. Neste
sentido, observe as afirmativas abaixo:

I. A negligência está classicamente associada à
lesão no hemisfério direito.
II. O não reconhecimento dos alimentos que estão
no lado esquerdo do prato é consequência da
negligência que afeta a atenção.
III. Quando a negligência afeta a intenção do
movimento, o paciente perde a capacidade de
reconhecer sons ou toques originados do mesmo
lado da hemiplegia/paresia.

I. A hepatite A tem sua forma de transmissão por
contato direto, enquanto que a hepatite B e C, por
contato indireto.
II. Tuberculose, varicela, sarampo e varíola têm sua
forma de transmissão aérea, tipo aerossóis.
III. Cólera tem sua forma de transmissão veicular e é
transportado pela água, enquanto a Salmonelose
é transportada pelo alimento.
IV. Malária, riquétsia e dengue têm sua forma de
transmissão vetorial e são transmitidos pelos
mosquitos e carrapatos.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Com base nas informações acima, assinale a
alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

intercostais internos, diafragma e peitorais.
diafragma, intercostais externos e escalenos.
intercostais externos, diafragma e serrátil anterior.
peitorais, trapézio e esternocleidomastóideos.
diafragma, intercostais externos e oblíquo interno
e externo.

Apenas I e IV estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas IV está correta.
Apenas III está correta.
I, II, III e IV estão corretas.
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Apenas II e III estão corretas.
Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III está correta.
I, II e III estão corretas.
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Questão 42

Questão 39
Apraxia é um distúrbio na execução do movimento
que não pode ser atribuído à fraqueza muscular, à
incoordenação ou perda sensorial, à compreensão
limitada pela linguagem, ou, ainda, à falta de atenção
aos comandos. A falha na construção ou formulação
de uma ação, seja espontânea seja por comando, é
um exemplo de apraxia:
A)
B)
C)
D)
E)

Observe as afirmativas sobre a anatomia e a fisiologia
do sistema nervoso:
I. O plexo braquial emerge das raízes de C5 a T1, e
o plexo lombar, de L1 a L4.
II. Os nervos cranianos IX, VI e XII são chamados de
glossofaríngeo, abducente e hipoglosso,
respectivamente.
III. Pia-mater, aracnoide e dura-mater cobrem as
estruturas do SNC e estão posicionados em
sequência de dentro para fora do crânio.
IV. O nervo que inerva os músculos bíceps braquial e
o quadríceps são os musculocutâneo e femoral,
respectivamente.
V. A presença do reflexo de Babinski sugere lesão no
trato corticoespinhal.

orofacial.
ideomotora.
ideação.
cinética do membro.
falta de persistência motora.

Questão 40

Com base nas informações referidas, assinale a
alternativa correta.

Quando a cabeça roda para um lado, observa-se a
extensão do braço para o mesmo lado e flexão do
outro. Quando ocorre a flexão da cabeça,
observam-se flexão dos braços e extensão das
pernas. Durante a posição de decúbito ventral,
observa-se aumento do tônus flexor nos quatro
membros. Assinale a alternativa que elucida
respectivamente os nomes corretos destes reflexos:

A)
B)
C)
D)
E)

A) tônico cervical assimétrico, tônico labiríntico e
tônico cervical simétrico.
B) tônico labiríntico, tônico cervical assimétrico e
tônico cervical simétrico.
C) tônico cervical simétrico, tônico cervical
assimétrico e tônico labiríntico.
D) tônico cervical assimétrico, tônico cervical
simétrico e tônico labiríntico.
E) tônico cervical simétrico, tônico labiríntico e tônico
cervical assimétrico.

Questão 43
Observe as afirmativas sobre os diagnósticos
diferenciais dos danos causados nos tecidos
contráteis, inertes e neurais, e, depois, assinale a
alternativa correta.
I. Bolsas, cápsulas, ligamentos e músculos são
exemplos de estruturas contráteis.
II. Parestesias serão encontradas nas lesões dos
tecidos neurais e contráteis.
III. Bolsas e ligamentos quando inflamados serão
diagnosticados pelos movimentos isométricos.
IV. Os alongamentos não poderão ser realizados,
quando a sensação final do movimento
encontrada for elástica ou capsular.

Questão 41
O volume de ar que entra e sai dos pulmões e o
volume de ar que preenche o espaço morto
anatômico de indivíduos saudáveis são estimados
em 8 mL/kg e 2 mL/kg respectivamente. Assinale a
alternativa correta, que determina a ventilação
alveolar minuto de um indivíduo de 60 kg e que
apresenta uma frequência respiratória de 20 ipm.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas III, IV e V estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e V estão corretas.
I, II, III, IV e V estão corretas.

A)
B)
C)
D)
E)

8.100 mL/kg/minuto.
7.200 mL/kg/minuto.
7.600 mL/kg/minuto.
6.800 mL/kg/minuto.
8.300 mL/kg/minuto.
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Apenas I e III estão incorretas.
Apenas II e IV estão incorretas.
Apenas I, III e IV estão incorretas.
Apenas II está incorreta.
I, II, III e IV estão incorretas.
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Questão 44

Questão 46

A eletrotermofototerapia abrange uma série de
recursos terapêuticos que podem ou não ser
indicados para o tratamento das lesões. Sobre o
tema, analise as questões abaixo.

Os volumes pulmonares listados abaixo são valores
médios normais para um homem adulto jovem e
saudável. Volume corrente = 500 mL; volume de
reserva inspiratório = 3.100 mL;
volume residual = 1.200 mL e volume de reserva
expiratório = 1.200 mL. Considerando os valores
expostos, assinale a afirmativa correta.

I. Ultrassom causa aumento na extensibilidade dos
tecidos e não pode ser aplicado em áreas
epifisiais.
II. Crioterapia provoca vasoconstricção, reduz o
fluxo sanguíneo e é utilizada para cicatrização de
feridas.
III. Laser de baixa potência pode ser utilizado para
facilitar a cicatrização de feridas e também é
utilizado no tratamento de cataratas.
IV. Iontoforese é um tratamento que utiliza
medicamentos e corrente elétrica de baixa
voltagem.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 47
Valores de picos de tensão, produzidos durante
exercícios executados principalmente pelo
quadríceps, podem produzir danos consideráveis no
ligamento cruzado anterior. Com base na informação
acima, assinale a alternativa que evidencia maior
valor de pico de tensão no ligamento cruzado anterior,
durante atividade de reabilitação.

Com base nas informações acima, assinale a
alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e IV estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas IV está correta.
I, II, III e IV estão corretas.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 45
Um indivíduo de 70 anos deu entrada na emergência
de um hospital com a frequência respiratória de
35 incursões por minuto e não se queixava de “ falta
de ar”. Os gases sanguíneos arteriais evidenciaram:
pH: 7.47; PaO2: 88 mmHg; PaCO2: 33 mmHg;
HCO3: 19 mEq/L; BE: 04 mEq/L; SaO2: 96 %.

Subida de degraus.
Agachamento.
Bicicleta estacionária.
Contração isométrica do quadríceps a 15° graus.
Flexão e extensão ativa sem peso.

Questão 48
A artrite reumatoide é definida como uma artropatia
inflamatória crônica de natureza autoimune. Seu
sintoma principal é a dor contínua, acompanhada de
rigidez articular matinal de longa duração. Leia as
afirmativas abaixo sobre artrite reumatoide e assinale
a alternativa correta:

Marque a alternativa correta que define esta
gasometria:
A)
B)
C)
D)
E)

a capacidade vital é de 4.300 mL.
a capacidade residual funcional é de 1.700 mL.
a capacidade inspiratória é de 3.600 mL.
a capacidade pulmonar total é de 4.800 mL.
a capacidade expiratória é de 2.400 mL.

hiperventilação alveolar aguda sem hipoxemia.
insuficiência ventilatória crônica com hipoxemia.
hiperventilação alveolar crônica com hipoxemia.
insuficiência ventilatória aguda sem hipoxemia.
acidemia metabólica.

I. A vasculite reumatoide pode atingir o coração, rim,
tubo digestivo e vasos cerebrais.
II. Síndrome de Sjogren, Felty e Still estão
associados à artrite reumatoide.
III. Pneumonite intersticial, fibrose e nódulos
pulmonares podem ser uma manifestação
extra-articular da artrite reumatoide.
IV. Erosões, osteopenia e redução dos espaços
articulares são achados frequentes.
A)
B)
C)
D)
E)
11

Apenas I e II estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I está correta.
I, II, III e IV estão corretas.
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PROVA DISCURSIVA

Questão 49

Utilize de 15 a 20 linhas para desenvolver a questão a
seguir.

As deformidades da coluna vertebral estão situadas,
principalmente, nas regiões torácica e lombar e, por
serem de difícil compreensão, apresentam grandes
complexidades terapêuticas. Analise as afirmativas
sobre estas deformidades:

Questão 01

I. A escoliose é definida como um desvio anterior da
coluna vertebral.
II. O método de COBB é muito usado para mensurar
as curvas escolióticas.
III. O c o l e t e d o t i p o O T L S ( ó r t e s e
toracolombossacral) é utilizado no tratamento das
escolioses.
IV. A s h i p e r l o r d o s e s l o m b a r e s p r o v o c a m
alongamento no músculo psoas ilíaco.

Um paciente de 70 anos procurou auxílio de um
Fisioterapeuta para tratar de um enfisema pulmonar.
Na avaliação, o paciente apresentava fraqueza
muscular inspiratória, tosse fraca e dificuldade para
expectoração, uso de musculatura acessória da
respiração, que se encontra tenso e encurtado,
cianose leve e dispneia a pequenos esforços. A
espirometria revelou uma obstrução moderada/grave
do fluxo aéreo, e a radiografia de tórax,
hiperinsuflação pulmonar.

Considerando as informações acima, assinale a
alternativa correta.

Com base no enunciado acima, faça o que se pede:

A)
B)
C)
D)
E)

I. Defina enfisema pulmonar.
II. Quais são os valores da Pimáx que documentam
a fraqueza muscular inspiratória?
III. Cite seis objetivos de tratamento fisioterapêutico
para o paciente.
IV. Explique a geração do ponto de igual pressão
durante a expiração e, ainda, a importância
negativa deste ponto para o enfisematoso.

Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas I está correta.

Questão 50
Um paciente chegou à clínica de fisioterapia com o
seguinte quadro clínico: parestesia na região anterior
da mão, envolvendo o 1º, 2º e 3º quirodáctilo,
fraqueza muscular e hipotonia na região tenar. A
eletroneuromiografia evidenciou lesão do nervo
mediano. Após leitura deste quadro clínico, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Trata-se da síndrome do túnel do carpo, e ela
pode ser tratada pela mobilização neural.
II. Tr a t a - s e d a s í n d r o m e d o d e s f i l a d e i r o
cervicotorácico braquial, e ela pode ser tratada
pela técnica neurodinâmica.
III. Hérnia de disco em C5/C6 é um diagnóstico
diferencial deste quadro clínico.
IV. A costela cervical e a síndrome do escaleno
anterior são um diagnóstico diferencial deste
quadro clínico.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II e III estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.
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