
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/04/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, de 02/02/2015. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 19 DE ABRIL DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FISIOTERAPEUTA 



 

 

 

  

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - “É uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os 
distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e 
sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, 
por traumas e por doenças adquiridas, na atenção básica, média 
complexidade e alta complexidade”. A profissão a qual se 
refere o texto foi regulamentada através da(o): 

A) Lei 6.316/75 
B) Decreto Lei 938/69 
C) Lei 8.856/94 
D) Decreto 9.640/84 
E) Resolução COFFITO 10 

 
02 - Tipo de contração que aumenta a capacidade de força 
muscular ao mesmo tempo em que suas fibras são alongadas: 

A) Concêntrica 
B) Isométrica 
C) Isocinética 
D) Intrínseca 
E) Excêntrica 

 
03 - Os ossos do pé formam arcos de sustentação e distribuição 
do peso corporal, sendo o arco longitudinal medial composto 
pelos ossos: 

A) Calcâneo, cubóide, 3o, 4o e 5o metatarsos 
B) Cuneiformes, cubóide, e base dos cinco metatarsos 
C) Cuneiformes medial, intermédio e lateral. 
D) Calcâneo, tálus, navicular, 1o e 2o metatarsos 
E) Tálus, cubóide e cuneiforme medial 

 
04 - Músculo do membro superior que apresenta inserção 
proximal no rebordo superior da cavidade glenóide e inserção 
distal na tuberosidade do rádio: 

A) Tríceps braquial (porção longa) 
B) Redondo menor 
C) Bíceps braquial (porção longa) 
D) Redondo maior 
E) Braquiorradial 

 
05 - Os movimentos de abdução e adução de uma articulação 
são realizados no plano: 

A) Horizontal 
B) Frontal 
C) Sagital 
D) Oblíquo 
E) Transversal 

 
06 - A presença do reflexo de Babinski após a idade de dois 
anos é um sinal de danos nas vias nervosas que conectam a 
medula espinhal e o cérebro, o trato corticoespinhal. Sobre o 
Sinal de Babinski, assinale a alternativa que apresenta a 
resposta ao estímulo realizado na face plantar do pé: 

A) Flexão do hálux com a abdução dos outros 
pododáctilos. 

B) Flexão do hálux com a adução dos outros 
pododáctilos. 

C) Extensão do hálux com a adução dos outros 
pododáctilos. 

D) Flexão de todos os artelhos 
E) Extensão do hálux com a abdução dos outros 

pododáctilos. 
 

07 - A Tenossinovite de Quervain é diagnosticada pelo 
teste que revela tumefação e dor localizada sobre o 
compartimento sinovial na região distal do rádio. A qual 
teste se refere o enunciado: 

A) Teste de Phalen 
B) Teste de Tinel 
C) Teste de Allen 
D) Teste de Finkelstein 
E) Teste de Apley 

 
08 - São testes utilizados nas lesões agudas de tornozelo, 
EXCETO: 

A) Prova de Lachman 
B) Prova de Thompson 
C) Prova de compressão 
D) Sinal de Homan 
E) Sinal de Tinel 

 
09 - Possui ação anti-inflamatória e é indicado para 
favorecer o processo de cicatrização de feridas, podendo 
ainda ser aplicada em varredura ou pontual. A qual recurso 
terapêutico se refere o enunciado: 

A) Ultrassom 
B) Ondas Curtas 
C) Micro-ondas 
D) LASER 
E) Crioterapia 

 
10 - Cinesioterapia é definida etimologicamente como a 
arte de curar, utilizando todas as técnicas de movimento. 
Na cinesioterapia são prescritos exercícios específicos para 
cada caso, como alongamentos, fortalecimentos e/ou 
relaxamento. Sobre a indicação do exercício ativo 
assistido, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) É indicado para os pacientes aprenderem o 
movimento 

B) É indicado para pacientes com diminuição de 
força muscular 

C) É indicado para pacientes com incoordenação 
D) É indicado para pacientes com diminuição da 

flexibilidade 
E) É indicado para os pacientes adquirirem confiança 

 
11 - Encurtamentos musculares podem trazer diversas 
consequências à função do paciente. Desta forma, assinale 
a alternativa que não condiz a essas consequências: 

A) Perda de flexibilidade 
B) Diminuição de força muscular 
C) Desequilíbrios funcionais 
D) Sobrecarga de algumas estruturas levando a 

desgastes articular, tendinoso ou muscular. 
E) Aumento da amplitude de movimento 

 
12 - Os recursos eletroterapêuticos possuem a capacidade 
de receber a corrente elétrica por meio de uma tomada de 
parede e transformá-la para produzir efeito fisiológico 
desejado no tecido biológico. Sobre as contra-indicações 
da corrente elétrica, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Redução de edema 
B) Minimização de atrofia por desuso 
C) Tecidos isquêmicos 
D) Facilitação de cicatrização tecidual 
E) Controle da dor 



 

 

 

  

13 - Diatermia é o fenômeno pelo qual ondas 
eletromagnéticas aquecem um material dielétrico por 
rotação de dipolos. Sobre a diatermia por Ondas Curtas, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O aumento térmico produzido pelas Ondas Curtas 
diminui a atividade dos feixes neuromusculares e 
contribui para a liberação dos espsmos musculares 

B) As Ondas Curtas produzem um aumento térmico 
na circulação sanguínea, como vasodilatação. 

C) A utilização das Ondas Curtas produz uma ação 
vasculotrófica onde é realizada durante as 
afecções articulares e periarticulares. 

D) São correntes alternadas de baixa frequência e as 
aplicações podem ser feitas de maneira contínua 
ou descontínua. 

E) As Ondas Curtas são contra-indicadas em 
pacientes com implantes metálicos e/ou marca-
passo cardíaco. 

 
14 - A estratégia de Saúde da Família (eSF) visa à 
reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com 
os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida como 
estratégia de expansão, qualificação e consolidação da 
Atenção Básica por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho, com foco na família (PNAB, 2011). 
A compreensão da família como foco de abordagem em 
saúde traz consigo a necessidade da integração de 
diferentes saberes, buscando um diagnóstico integral. Com 
base nessa premissa, assinale a alternativa que contém o 
conjunto de perspectivas que melhor se adequa ao 
diagnóstico citado: 

A) Sociológica, antropológica, biológica e 
psicológica. 

B) Sociológica, antropológica, biológica, psicológica 
e de base fortemente genética. 

C) Sociológica e antropológica, biológica. 
D) Sociológica e biológica. 
E) Genética. 

 
15 - O genograma é uma ferramenta de representação 
gráfica da família e faz parte das ferramentas que a 
estratégia de Saúde da Família (eSF) lança mão em seu 
cotidiano de trabalho. Nele são representados os diferentes 
membros da família, o padrão de relacionamento entre eles 
e as suas principais morbidades. Sobre esse importante 
instrumento, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O genograma permite conhecer o indivíduo em 
seu contexto familiar e a influência da família em 
sua vida. 

B) Tem forte valor diagnóstico, mostrando-se pouco 
eficaz na pespectiva terapêutica. 

C) Permite conhecer as doenc ̧as mais frequentes na 
família e o padrão de repetição das mesmas, 
possibilitando ac ̧ões efetivas de promoc ̧ão de 
saúde nos seus descendentes 

D) Avalia até que ponto o padrão de relacionamento é 
saudável ou funcional ou se contribui para o 
adoecimento dos seus membros. 

E) Possibilita que a eSF trabalhe dentro da 
perspectiva de clínica ampliada. 

 
 
 

16 - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações 
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 
manutenção da saúde. Por sua vez, a estratégia de Saúde da 
Família (eSF) visa à reorganização da Atenção Básica no País, 
de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida 
pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, 
como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da 
Atenção Básica por favorecer uma reorientação do processo de 
trabalho (PNAB, 2011). Em relação à eSF, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) Todas as equipes da eSF deverão ter responsabilidade 
sanitária por um território de referência. 

B) Tem sua equipe mínima composta por enfermeiro, 
médico, assistente social, psicólogo e odontólogo. 

C) A equipe mínima é constituída por Médico, Agentes 
comunitários de Saúde, Odontólogo e Técnico de 
Saúde Bucal. 

D) As ações da eSF devem se concentrar 
preferencialmente nos atendimentos ambulatoriais, 
com as atividades de cunho coletivo devendo ser 
desenvolvidas de maneira esporádica. 

E) Cabe ao profissional médico a coordenação de todos 
os membros da equipe, devendo supervisionar todas 
as ações propostas. 

 
17 - A estratégia de Saúde da Família (eSF) é estabelecida em 
diretrizes que apoiem as diferentes atividades a ela relacionada. 
Sua principal estratégia é a territorialização, pois essa possibilita 
reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante 
operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e 
atenção à saúde (MONKEN; BARCELLOS, 2005), permitindo 
a gestores, profissionais e usuários do SUS compreender a 
dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), 
desvelando as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde 
(GONDIM, 2012). Sabendo da estruturação dessa importante 
estratégia da Atenção Básica, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Obedece ao princípio finalístico da universalidade, 
que pode ser definido como o direito ao cuidado nos 
mais diversos níveis de complexidade de atenção. 

B) Seu processo de trabalho deve sempre visar o vínculo 
com o usuário, a atenção por episódio e a 
compreensão das doenças pela ênfase no 
conhecimento técnico de cada categoria. 

C) Deve trazer a coordenação médica como prioridade na 
estruturação da equipe multiprofissional. 

D) Prevê a necessidade de um Assistente Social na 
constituição de equipe, visando consolidar a Política 
de Humanização, por meio da escuta qualificada do 
sujeito. 

E) Consiste na principal porta de entrada do sistema de 
saúde e inicia-se com o ato de acolher, escutar e 
oferecer resposta resolutiva para a maioria dos 
problemas de saúde da população, minorando danos e 
sofrimentos e responsabilizando-se pela efetividade do 
cuidado, ainda que este seja ofertado em outros pontos 
de atenção da rede, garantindo sua integralidade. 

 
 
 
 



 

 

 

  

18 - O NASF busca ampliar o escopo da Atenção Básica, 
agindo em consonância com as equipes da estratégia de 
Saúde da Família (eSF). Sua ação está baseada nos 
princípios que permeiam o SUS, buscando ampliar o olhar 
do cuidado e reformulando o modelo de assistência em 
saúde para além do modelo biomédico, trazendo o sujeito 
como protagonista dos processos de produção dos estados 
saudáveis. Como forma de alcançar esses pressupostos, 
assinale a alternativa CORRETA: 

A) Como forma de aumentar o escopo da Atenção 
Básica, o NASF constitui mais uma porta de 
entrada ao sistema de saúde. 

B) O NASF recebe encaminhamentos das Estratégias 
de Saúde da Família, assumindo o cuidado desses 
usuários direcionados, contra-referenciando-os 
após a resolução do problema em saúde. 

C) O processo de trabalho do NASF inclui como 
ferramentas o Projeto Terapêutico Singular, a 
Clínica Ampliada e o Apoio Matricial. 

D) O NASF está divido em 4 modalidades, visando 
ampliar os apoios a todas as equipes da eSF. 

E) O apoio matricial, como ferramenta, consiste na 
construção coletiva de ações em saúde bem 
delimitadas que incluem diagnóstico, definição de 
metas, divisão de responsabilidades e 
reavaliações. 

 
19 - Caracteriza-se por uma fibrose progressiva que leva à 
formação de espessamento e ao encurtamento da 
aponeurose palmar. O enunciado trata-se de uma: 

A) Síndrome do túnel do carpo 
B) Síndrome do canal de Guyon 
C) Tenossinovite de Quervain 
D) Contratura de Dupuytren 
E) Dedo em gatilho 

 
20 - A luxação da patela representa o seu deslocamento 
lateral em relação ao sulco femoral distal, com a perda da 
congruência articular. A luxação pode ser considerada 
aguda quando é recente e ocorre uma única vez ou pode 
ser considerada recidivante quando ocorre mais de um 
episódio. São fatores predisponentes à luxação recorrente 
da patela, EXCETO: 

A) Frouxidão ligamentar 
B) Sulco patelar raso 
C) Pés cavos 
D) Genu valgus 
E) Hipoplasia do côndilo femural lateral 

 
21 - De acordo com a OMS, o AVC refere-se ao 
desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios 
focais e/ou globais da função cerebral, com sintomas de 
duração igual ou superior a 24 horas, de origem vascular, 
provocando alterações nos planos cognitivo e sensório-
motor, de acordo com a área e a extensão da lesão. Desta 
forma, com base na conduta fisioterapêutica, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) O estágio intermediário é o período que segue o 
término da reabilitação do paciente. 

B) O estágio agudo é o período em que o paciente 
está clinicamente estável, consciente e 
colaborativo à reabilitação. 

C) O estágio agudo se inicia após as 48 horas do 
AVC, período este em que a reabilitação deve ser 
cuidadosamente realizada. 

D) O estágio intermediário tem como principal 
conduta característica o treino de transferências. 

E) O estágio de alta e transferência é o período em 
que se avalia a incapacidade residual e adaptação 
no ambiente em que vive o paciente. 

 
22 - Doença de Alzheimer é a forma mais comum de 
demência neurodegenerativa em pessoas de idade. A causa 
é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente 
determinada. Sobre esta doença, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A manifestação inicial mais frequente desta 
doença são as dificuldades em relação à memória. 

B) Os traumas cranianos e a hipotensão arterial são 
os principais fatores de risco à doença de 
Alzheimer. 

C) A anamnese do paciente deve ser focada na 
relação cronológica entre a perda da cognição e o 
desenvolvimento dos distúrbios de 
comportamento. 

D) A história típica da doença consiste em demência 
lentamente progressiva ao longo dos anos. 

E) A doença acaba sendo diagnosticada em casos de 
afasia e apraxia progressiva assim como períodos 
prolongados de comprometimento da memória. 

 
23 - A síndrome de Reiter é uma poliartrite periférica 
soronegativa, com duração mais longa do que um mês e 
que acomete preferencialmente indivíduos adultos do sexo 
masculino. Sobre as características desta síndrome, 
assinale a alternativa CORRETA: 

A) Ocorre apenas em pessoas na 3a idade. 
B) Apresenta alterações do comportamento e tremor 

ao movimento. 
C) É uma doença que afeta as articulações 

provocando artrites assimétricas. 
D) Artrite pauciarticular comumente envolvendo a 

extremidade superior. 
E) Apresenta a tríade de conjuntivite, entesite e 

uretrite sempre associados. 
 
24 - A Síndrome do Desfiladeiro Torácico é uma entidade 
clínica com sintomatologia diversa, decorrente da 
compressão anormal do plexo braquial na região do 
desfiladeiro torácico, limitando as atividades habituais e 
trabalhistas do indivíduo acometido. Sobre o tratamento 
fisioterápico desta síndrome, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Uso de colar cervical para melhorar a postura e 
aliviar a tensão muscular até que os exercícios e o 
treinamento surtam efeitos. 

B) Melhorar a flexibilidade e ADM do pescoço. 
C) Exercícios de elevação escapular 
D) Exercícios de distração para aumentar a lordose 

cervical e melhorar os sintomas. 
E) Exercícios de tração cervical 

 
 
 
 



 

 

 

  

25 - A indicação da Fisioterapia Respiratória deve estar 
pautada no tempo e gravidade da doença, na relação do 
paciente com a mesma e nas comorbidades apresentadas, 
assim como a frequência e a duração do tratamento. Sobre as 
técnicas utilizadas nessa área da Fisioterapia, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) A terapia por PEP combinada com a técnica 
expiratória forçada (TEF) ou tosse “huff” pode ser 
utilizada para limpeza das vias aéreas, higiene 
brônquica ou como uma alternativa para a terapia 
física torácica convencional (TFT) e respiração com 
lábios franzidos.  

B) A drenagem autógena tem como objetivo aumentar a 
velocidade do fluxo expiratório e, assim, permitir o 
deslocamento do muco no ducto brônquico. É 
realizada através da manobra de compressão torácica 
associada ao fluxo expiratório. 

C) O ciclo ativo da respiração é indicado para reduzir o 
aprisionamento aéreo, reverter atelectasias e 
mobilizar secreções através da resistência ao fluxo 
respiratório. 

D) Os inspirômetros a fluxo são indicados mais 
frequentemente na doença respiratória, pois 
constituem um excelente meio de treinamento da 
musculatura expiratória. 

E) Os padrões ventilatórios, de uma maneira geral, são 
elencados como técnica de desobstrução brônquica. 
 

26 - As doenças obstrutivas pulmonares podem ser agudas ou 
crônicas. As doenças obstrutivas agudas, ao serem tratadas, 
não evoluem para alterações perniciosas e o paciente retorna a 
sua funcionalidade integral, sem prejuízo recorrente na 
qualidade de vida. As doenças obstrutivas pulmonares 
crônicas vêm apresentando alto índice de óbito de acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e, ainda segundo 
esta agência de saúde, as alterações das vias aéreas no 
decorrer do tempo mostram um maior nível de gravidade, 
refletindo na redução da atividade física, que interfere nas 
atividades da vida diária e no número de internações 
decorrentes do agravamento do quadro sintomatológico 
(SILVA; BROMERSCHENCKEL, 2013). Sobre a DPOC, é 
CORRETO afirmar: 

A) O diagnóstico e a gravidade da DPOC são definidos 
a partir dos parâmetros de manovacuometria. 

B) A intervenção da fisioterapia respiratória nas 
doenças obstrutivas pulmonares e, principalmente, 
na DPOC promove baixo benefício relativo à 
ventilação pulmonar. 

C) A DPOC não tem relação direta com o gênero mas, 
sim, com fatores como a idade e o tabagismo. 

D) A drenagem postural, no caso da DPOC, está 
indicada em todas as fases de estadiamento da 
doença, evidenciando forte correlação com a 
desobstrução brônquica. 

E) A técnica de expiração forçada pode ser realizada 
com pequeno, médio e grande esforço, sendo 
dependente exclusivamente do commando verbal do 
terapeuta, independendo do nível de colaboração do 
paciente. 

 
 
 
 

27 - De acordo com a Diretriz Sul-Americana de 
Prevenção e Reabilitação Cardiovascular (2014), nas 
últimas quatro décadas, tem se reconhecido a RCV 
(Reabilitação Cardiovascular) como um instrumento 
importante no cuidado dos pacientes com doenc ̧a 
cardiovascular (DCV). Sobre a RCV, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A prescric ̧ão do exercício sempre deve ser 
considerada de acordo com o número de eventos 
cardiovasculares ocorridos, visando uma 
terapêutica de caráter universal protocolada por 
tipo de doença cardiovascular e pelo gênero. 

B) Além das informações sobre uso de 
medicamentos, é importante conhecer a situação 
econo ̂mica, educativa e social do paciente.  

C) Os exercícios podem ser iniciados imediatamente 
depois da estabilizac ̧ão da doenc ̧a, nos casos de 
síndromes coronarianas agudas, depois das 
primeiras 24 a 48 horas, com ause ̂ncia de 
sintomas;  

D) Embora seja difícil generalizar a recomendac ̧ão, 
no momento de comec ̧ar os exercícios no hospital, 
pode-se avaliar o paciente e determinar os 
melhores exercícios a serem realizados naquele 
momento, desde exercícios passivos a ativos e 
caminhadas de intensidade leve, que serão 
progredidos individualmente até a alta hospitalar.  

E) O exercício isométrico ou estático provoca um 
incremento da forc ̧a muscular com pouca 
mudanc ̧a no comprimento do músculo. Durante 
este exercício, a pressão arterial sistólica aumenta 
de forma significativa, a freque ̂ncia cardíaca e o 
volume sistólico sofrem incrementos menores do 
que os observados no exercício dinâmico. 

 
28 - Sabendo-se que a Paralisia Braquial Obstétrica (PBO) 
é uma paralisia do membro superior que pode ocorrer com 
a criança no momento do parto devida a lesão do plexo 
braquial, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A PBO de Erb-Duchenne é a mais rara (5% ou 
menos) 

B) A PBO é classificada em paralisia alta (Erb-
Duchenne), baixa (Klumpke) e completa. 

C) A PBO do tipo completa todos os reflexos são 
preservados 

D) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos 
casos) 

E) A PBO de Klumpke tem um prognóstico positivo. 
  



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

Celebridades descelebradas 
Luli Radfahrer 

 

A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível 
retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública 
 

Não se iluda: as mídias sociais e as bases de dados de 
comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de 
privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes dos 
mecanismos de buscas, elas facilitaram o acesso e a 
identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que 
respeitem o anonimato de seus usuários. 

Quando a informação é muita, não é difícil fazer 
cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, 
trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o 
carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele 
telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra 
aqueles produtos é facílimo de rastrear. 

Já que é impossível (e bem pouco prático) viver fora do 
grid de informação digital, é preciso administrar a imagem 
pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se 
tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por 
maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e 
seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos 
precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. 

A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa 
do que aquilo que se chamava antigamente de "opinião 
pública", ficção sociológica que acreditava ser possível tirar a 
média do que era declarado e descartar o que desviasse do 
padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de 
publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa 
as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade 
e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável. 

Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida 
privada transformada em entretenimento. Basta fazer o que não 
seria feito normalmente em público. Uma briga entre 
namorados, um namorico, um comentário entredentes, uma 
bebedeira ou até uma inocente ida ao banheiro quando se está 
só, dentro de casa, agora está sujeita ao escrutínio público das 
câmaras ocultas em telefones celulares. As paredes não têm 
ouvidos, mas todo o resto parece ter. 

Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar 
esse novo tipo de patrimônio público. Como todo patrimônio, 
ele precisa ser estável para se tornar uma referência e, nesse 
processo, acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de 
suas características. 

Aos poucos as regras de conduta invadem os recônditos da 
vida pessoal, plastificando a personalidade e a prendendo à 
máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se 
concorde com ela. 

Hoje todos nos tornamos personalidades transparentes. 
Nunca foi tão fácil checar referências, e, a princípio, não há 
nada de errado nisso. Uma das principais regras de 
sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a 
maçonaria ou o marketing, sempre foi desconfiar de estranhos. 
De perto, entretanto, ninguém é normal.  

Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o 
direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser 
usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio nome 
dá a entender, uma forma de mídia. 

Pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, 
assessores ou consultores de imagem para auxiliá-las no dia a 
dia e, por isso, ainda vão demorar para perceber que um 
vexame registrado on-line é quase tão difícil de apagar quanto 
um nu indesejado. 

 

RADFAHRER, Luli. Celebridades descelebradas. Folha de 
São Paulo, 27 jul. 2011.Tec, p.F14. Acesso em 19/09/2013. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De acordo com o artigo de opinião, as mídias sociais e as 
bases de dados do comércio eletrônico acabaram com a 
privacidade das pessoas, pois o desenvolvimento de 
mecanismos de busca e de armazenamento de dados facilitou o 
acesso à informação sobre estas. 
II. Segundo o texto, o grande volume de informação disponível 
sobre as pessoas e os mecanismos de transmissão em rede, 
facilita o cruzamento de variáveis para fazer um rastreamento. 
III. Segundo o artigo de opinião, checar referências, isto é, 
conferir informações sobre alguém é errado, pois acarreta em 
uma invasão de privacidade. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
30 - De acordo com o articulista é possível considerar um 
“novo tipo de patrimônio público”: 

A) as câmaras ocultas 
B) a casa do Big Brother 
C) os telefones celulares 
D) a vida privada 
E) o twitter 

 
31 - Quantos parágrafos do texto são argumentativos? 

A) Três 
B) Seis 
C) Sete 
D) Quatro 
E) Cinco 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. A afirmação “é preciso administrar a imagem pública” 
significa que devemos nos expor publicamente sem receio 
algum, pois através das redes de relacionamento podemos 
construir nossa imagem com autenticidade.  
II. É possível identificar no texto os seguintes tipos de 
argumento: com ironia, de citação, de valoração.  
III. Perder a espontaneidade e moldar a sua personalidade de 
acordo com o que os outros querem, podem ser consequências 
para o indivíduo com a exposição de sua identidade na mídia. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 
 



 

 

 

  

33 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Seu comportamento não pareceu agradável aos 
olhos dos presentes. 

B) Os novos funcionários ainda não estão aptos para 
o cargo. 

C) Cláudio mora vizinho de minha casa. 
D) Calar é preferível que falar sem pensar. 
E) Estou ansioso por ouvir sua resposta. 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego 
do acento indicador de crase: 

A) Quero dizer à senhora que gostei de seu último 
livro. 

B) Não volto mais àquele lugar. 
C) Não estavam dispostos à abrir mão dos lucros. 
D) Seu estilo era à Portinari. 
E) Voltamos às pressas. 

 
A questão 35 refere-se ao anúncio seguinte: 

 
 

35 - A figura de linguagem presenta no anúncio acima é: 
A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) eufemismo 
D) antítese 
E) metonímia 

 
 A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

36 - A oração destacada classifica-se como: 
A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva objetiva direta 
C) subordinada adjetiva restritiva 
D) subordinada substantiva completiva nominal 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
As questões 37 e 38 referem-se a tira seguinte: 

 
37 - Das afirmações seguintes: 
I. No segundo quadrinho foi utilizado a figura de 
linguagem denominada “onomatopeia”. 
II. Na oração no primeiro quadrinho o verbo se encontra 
na “voz passiva sintética”. 
III. A repetição da letra E da forma verbal “ERA” no 
último quadrinho procura expressar o último suspiro da 
aranha sob a forma de um berro. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
38 - A função sintática do termo “pelas outras aranhas” no 
primeiro quadrinho é: 

A) agente da passiva 
B) predicativo 
C) complemento nominal 
D) objeto indireto 
E) aposto 

 
39 - No período “Vejam os cidadãos conscientes que eles 
se tornaram”, o elemento destacado tem a função sintática 
de: 

A) predicativo do sujeito 
B) sujeito 
C) predicativo do objeto 
D) objeto direto 
E) adjunto adnominal 

 
40 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
pertencentes ao processo de formação “derivação 
parassintética”: 

A) afago | amadurecer 
B) incomunicável | esfriar 
C) fidalgo | desobediência  
D) passatempo | televisão  
E) envelhecer | acariciar 

 
 
 




