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As estações perplexas
Naturalmente, por culpa desses engenhos clandestinos que gregos e troianos estão atirando ao espaço, as estações
se equivocaram e o Inverno, de barbas brancas, insiste com a Primavera em que o seu tempo ainda não passou,
enquanto a Primavera, com suas coroas desmanchadas, vê avançar o Verão, de roupas de fogo, e não sabe o que fazer
de flores e pássaros.
As estações perplexas, mas bem‐educadas, apresentam suas razões com bons modos, não por desejarem estar no
cartaz, mas pela disciplina do próprio ofício. Elas, antigamente, executavam suas danças com grande acerto e, enquanto
uma andava no primeiro plano, com seus véus e outros acessórios, as outras, com muita elegância, evoluíam em planos
sucessivos, esperando o momento de se apresentarem, com todo o seu brilho e poder.
Mas com os tais engenhos que perfuram o espaço, embora tão miseráveis, em relação ao universo como um
espinho no pé de um elefante, creio que sempre há distúrbios: e só assim me parece explicável que neste mês de
novembro possamos ainda trazer roupas de lã.
Pelo jardim há numerosos estragos. As plantas andam meio loucas: gardênias, que costumam desabrochar em
dezembro, abriram repentinamente em outubro e agora estão secas e caem melancolicamente, querendo ainda
conservar o perfume e o aveludado nas pétalas queimadas. Qualquer flor que aparece, por saber que estamos na
primavera, vem o vento e a desfolha, vem o frio e a faz murchar, vem a chuva e arrasta‐a para o chão. Que aconteceu?
Pensam as flores. (Sim, porque as flores pensam.) E logo desaparecem, tristes. (Porque as flores também entristecem).
Quanto aos passarinhos, nesta região de sabiás e pardais, pintassilgos e cambaxirras, nesta região onde, o dia
inteiro, o ar está cheio de pios, de cantos, de lamentos, de beijinhos d’água e risadinhas verdes e azuis, os passarinhos
não sabem mais onde fazer seus ninhos e, por acharem tão fria esta primavera, abandonam as árvores de ar
condicionado e metem‐se pelo vão das telhas e pelos canos dos aquecedores.
Quanto aos pobres humanos, uns andam com gripes invernais muito prolongadas, outros não sabem o que fazer do
seu belo guarda‐roupa de verão. Todas as manhãs, olha‐se para o céu: onde estamos? Na Holanda? Em Paris? Na Suíça?
Vem o vento ríspido misturar os nossos papéis, sacudir as trepadeiras, estremecer as portas e distribuir lumbagos e
torcicolos. A lama respinga por toda a parte. Nunca se sabe se o pé vai entrar numa poça ou num bueiro... E a
Primavera, Primadona, espera no seu camarim, um pouco rouca, enquanto gregos e troianos jogam para o alto seus
engenhos, que valem palácios, museus, hospitais, universidades, teatros, pacíficas habitações terrenas que seriam
felizes com um pouco de graça e amor.
(MEIRELES, Cecília: crônicas para jovens; seleção, prefácio e notas biobibliográficas Antonieta Cunha – São Paulo: Global, 2012.)
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Sobre a existência de uma relação de sinonímia entre a palavra destacada e o vocábulo entre parênteses, marque V
para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) “... engenhos clandestinos...” (1º§) – legais.
( ) “As estações perplexas,...” (2º§) – estupefatas.
( ) “... sempre há distúrbios:...” (3º§) – confusão.
( ) “... o vento ríspido misturar...” (6º§) – agreste.
A sequência está correta em
A) V, F, F, F.
B) V, F, V, F.
C) F, V, V, F.
D) F, V, V, V.
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“... as estações se equivocaram e o Inverno, de barbas brancas, insiste com a Primavera em que o seu tempo ainda
não passou...” (1º§). O excerto anterior constitui o exemplo de figura de linguagem denominada
A) antítese.
B) paráfrase.
C) metonímia.
D) personificação.
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Assinale a alternativa em que há um exemplo de estrutura que estabelece uma correlação de ideias.
A) “A lama respinga por toda a parte. Nunca se sabe se o pé vai entrar numa poça ou num bueiro...” (6º§)
B) “…e só assim me parece explicável que neste mês de novembro possamos ainda trazer roupas de lã.” (3º§)
C) “... enquanto uma nadava no primeiro plano, com seus véus e outros acessórios, as outras, com muita elegância,
evoluíam em planos sucessivos,...” (2º§)
D) “As estações perplexas, mas bem‐educadas, apresentam suas razões com bons modos, não por desejarem estar no
cartaz, mas pela disciplina do próprio ofício.” (2º§)
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Em todas as frases a seguir a concordância verbal está correta, EXCETO:
A) 40% das pessoas sofrem com a indefinição das estações.
B) Já fazem alguns anos que a natureza vem sendo agredida pelos seres humanos.
C) A maioria das pessoas estranha a mudança que vem ocorrendo com as estações do ano.
D) Grande parte dos passarinhos escolhe as árvores mais frondosas para fazer seus ninhos.
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“Pelo jardim há numerosos estragos. As plantas andam meio loucas: gardênias, que costumam desabrochar em
dezembro, abriram repentinamente em outubro e agora estão secas e caem melancolicamente, querendo ainda
conservar o perfume e o aveludado nas pétalas queimadas.” (4º§) O segmento anterior possui linguagem
A) pejorativa.
B) conotativa.
C) denotativa.
D) argumentativa.
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“Quanto aos pobres humanos, uns andam com gripes invernais muito prolongadas,...” (6º§) A palavra que, nessa
frase, possui o sentido oposto de “prolongadas” é
A) adiadas.
B) delongadas.
C) encurtadas.
D) expandidas.
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Segundo o texto as estações
A) sofreram mutações porque o clima tem ciclos e mudanças eficazes.
B) ficaram bem definidas e se alternam de acordo com a mãe natureza.
C) estão “perplexas” porque provocam uma condição climática equilibrada no planeta Terra.
D) estão “perplexas” porque a interferência humana na natureza tem trazido transtornos ao meio ambiente.
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“Mas com os tais engenhos que perfuram o espaço, embora tão miseráveis, em relação ao universo como um espinho
no pé de um elefante, creio que sempre há distúrbios:...” (3º§) A figura de linguagem presente no período anterior é
A) catacrese.
B) sinédoque.
C) comparação.
D) antonomásia .
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Em todas as alternativas a concordância nominal fez‐se corretamente, EXCETO em:
A) Naquele jardim há bastantes flores coloridas.
B) O vento da primavera trouxe menas lama para as calçadas.
C) As pessoas ficaram meio estranhas depois daquela chuvarada.
D) É necessário muita saúde para enfrentar as mudanças climáticas.
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“Que aconteceu? Pensam as flores. (Sim, porque as flores pensam.) E logo desaparecem, tristes. (Porque as flores
também entristecem).” (4º§) Nesse segmento, a autora faz uma interrupção da narrativa. Essa interrupção se destina a
A) indicar uma ação em flashback.
C) estabelecer intimidade com o interlocutor.
B) indicar uma pausa maior de pensamento.
D) fazer uma reflexão do que está sendo exposto.

SAÚDE PÚBLICA
11
Com a formulação e a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Constituição Federal de 1988 –
Art. 196, a saúde passou a ser um “direito de todos e dever do Estado”. Considerando os princípios e diretrizes que
são a base para as ações e os serviços públicos de saúde no país, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Os princípios representam os valores e os preceitos do sistema de saúde vigente.
B) A descentralização político‐administrativa do SUS tem relação com as normas operacionais básicas deste sistema.
C) O SUS é um serviço que permite o acesso a todos os brasileiros que contribuem de alguma maneira para o sistema.
D) As diretrizes para atingir os objetivos do SUS podem ser consideradas as estratégias utilizadas para a organização do
sistema e sua concretização.
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O controle social da gestão do SUS está garantido por lei no Brasil e se faz através de
A) consultas populares e divulgação via internet.
B) conselhos de saúde e conferências de saúde.
C) consultas populares e conferências de saúde.
D) divulgação via internet e fóruns municipais de saúde.
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Os indicadores e dados básicos de saúde são fundamentais para o processo de formulação, gestão e avaliação do
processo de políticas e ações públicas sendo estratégicos para o sistema de saúde do Brasil. São indicadores de
morbidade, EXCETO:
A) Taxa de prevalência de pacientes em diálise.
B) Taxa de internação hospitalar por causas externas.
C) Número de leitos hospitalares do SUS por habitante.
D) Taxa de incidência de doenças relacionadas ao trabalho.
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O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é o instrumento mais importante para a vigilância
epidemiológica. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir.
I. O SINAN é operado a partir das secretarias estaduais de saúde.
II. Além das doenças que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória, as doenças regionais que
apresentam importância para determinados estados e/ou municípios podem ser notificados.
III. A notificação negativa é a notificação de casos anteriormente notificados como suspeitos de doenças de notificação
compulsória cujo diagnóstico tenha sido negativo.
IV. A Ficha Individual de Notificação (FIN) é utilizada, exclusivamente, para cada paciente quando da suspeita da
ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II, III e IV.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e IV, apenas.
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De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, “em 2015
foram registrados 745.957 casos notificados de dengue no país até a Semana Epidemiológica (SE) 15 (04/01/15 a
18/04/15). A região Sudeste teve o maior número de casos notificados (489.636 casos; 66,2%) em relação ao total do
país”. Portanto, a dengue é uma doença infecciosa que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais.
Aplicando os conceitos de endemia e epidemia, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A endemia da dengue em nível nacional representa a somatória das epidemias localizadas.
B) É uma doença endêmica no Brasil, por acometer sistematicamente a população ao longo do tempo.
C) Os ciclos epidêmicos da doença acontecem por alteração nos números de casos em determinadas regiões.
D) Os picos sazonais têm a sua configuração determinada pela ocorrência de epidemias localizadas e periódicas.
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O atual quadro epidemiológico da dengue no Brasil tem reflexos diretos na carga dos serviços de saúde, além do
aumento nos custos dos serviços ambulatoriais e hospitalares. Algumas medidas são imprescindíveis para que haja o
controle da doença nos períodos não epidêmicos, sendo necessárias as seguintes medidas para este período, EXCETO:
A) Controle vetorial.
B) Investigação de casos suspeitos.
C) Vigilância para a detecção de casos precoces.
D) Intensificação da mobilização social para o controle da doença.
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O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 determina no parágrafo 1º que “o Sistema Único de Saúde será
financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”. Qual a porcentagem mínima dos recursos arrecadados que
os municípios e Distrito Federal deverão aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde?
A) 10%.
B) 12%.
C) 15%.
D) 20%.
Cargo: Fisioterapeuta (03‐T)
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O território de um distrito sanitário é corretamente definido como:
A) Toda a região de abrangência da secretaria municipal de saúde de cada município.
B) Toda a região de abrangência da secretaria estadual de saúde de cada estado da federação.
C) Região geográfica onde acontecem as práticas da saúde pública cujo critério de delimitação se concentra na extensão
territorial.
D) Área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e suas necessidades e os
recursos de saúde para atendê‐la.

19
“O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido a partir da _____________________ e foi regulamentado pela(s)
______________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Constituição Federal de 1988 / Lei 8.080/1990
B) Lei 8.142/1990 / Constituição Federal de 1988
C) Constituição Federal de 1988 / Leis Orgânicas da Saúde
D) VIII Conferência Nacional de Saúde / Constituição Federal de 1988
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No ano de 2006, o Ministério da Saúde divulgou o “Pacto pela Saúde 2006”, que significa:
A) Um instrumento para definir e ratificar as responsabilidades de cada esfera do governo frente ao SUS.
B) Um instrumento de mudanças institucionais do SUS pactuado entre as três esferas do governo, com a finalidade de
aprimorar a gestão do SUS.
C) O conjunto de ações com o objetivo de reforçar os princípios do SUS como definidos na sua implantação e de
reforçar o SUS como uma política pública de saúde.
D) O conjunto de acordos sanitários entre as três esferas do governo voltados para a saúde do idoso, redução da
mortalidade do câncer de colo do útero e de mama, redução da mortalidade materna e infantil, controle de doenças
emergentes e endemias, entre outras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Dentro dos procedimentos fisioterápicos na área de ortopedia e traumatologia, na utilização do fortalecimento
muscular, as etapas da reabilitação podem exigir formas diferentes de trabalho muscular. Com relação às formas de
trabalho muscular que podem ser realizadas durante o tratamento, no que diz respeito às variáveis que cercam este
procedimento, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O tipo de contração muscular cujo parâmetro é a mudança no comprimento do músculo durante a contração.
B) Da forma da resistência empregada, quando se emprega resistência dinâmica, ela deve ser controlada em termos de
amplitude, velocidade ou força.
C) Da velocidade com que essa ação é realizada, o termo isotônico refere‐se ao trabalho muscular realizado em variação
angular de velocidade constante.
D) Variação do complexo carga‐esforço durante a ação, nas variações dinâmicas, a resistência varia dependendo do
ângulo articular, embora a carga seja a mesma.
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A criança com sequela de paralisia cerebral deve ser tratada por uma equipe de profissionais que atuem em conjunto,
estabelecendo prioridades e planejando ações integradas. Dos tipos clínicos de paralisia cerebral, quanto às
manifestações clínicas, no tocante à classificação dos portadores de paralisia cerebral, assinale a alternativa correta.
A) Espástico: é o tipo mais comum, em que o músculo mostra resistência maior que a esperada durante a
movimentação passiva.
B) Extrapiramidal atetoides: a alteração de tônus é inconsistente, com lesão situada em núcleos da base levando ao
aparecimento de movimentos atetoides mantidos com posturas fixas.
C) Extrapiramidal coreicos: a alteração de tônus é inconsistente, com lesão situada em núcleos da base levando ao
aparecimento de movimentos involuntários lentos nas extremidades, nas mãos e nos pés.
D) Extrapiramidal distônicos: a alteração de tônus é inconsistente, com lesão situada em núcleos da base levando ao
aparecimento de movimentos involuntários rápidos e amplos nas raízes dos membros (cinturas).
Cargo: Fisioterapeuta (03‐T)
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A órtese é um acessório usado para restringir ou auxiliar o movimento ou transferir a carga de uma parte para outra.
Como base no tratamento fisioterapêutico, no que diz respeito à participação do fisioterapeuta no tratamento de um
usuário de órtese, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Facilita a aceitação da órtese.
B) Executa a avaliação pré‐ortética.
C) Contribui para a prescrição da órtese.
D) Não participa dos cuidados para a manutenção da órtese.
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No contexto clínico, um pequeno grupo de pacientes com doença coronariana apresenta uma resposta nitidamente
anormal na frequência cardíaca ao exercício. Dentre os critérios encontrados durante o tratamento reabilitacional
dos pacientes portadores desta patologia, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Má condição física (destreinado).
B) Sem medicamentos inibidores cronotrópicos.
C) Frequência cardíaca baixa em repouso (50 a 70 bpm).
D) Aumento grande da frequência cardíaca em resposta a crescentes aumentos na carga dos exercícios.
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No exame músculo‐esquelético, no teste manual dos músculos, se o examinador preferir obter dados específicos de
força para cada músculo individualmente, em posição a classificar a força como forte ou fraca, um teste muscular
manual formal pode ser executado. Segundo as definições de Kendall (1993), assinale a alternativa INCORRETA.
A) Regular: o músculo é capaz de manter a posição do teste contra a gravidade.
B) Bom: o músculo pode suportar um forte grau de resistência contra a gravidade.
C) Traço: o músculo pode executar uma contração palpável, mas sem qualquer movimento visível.
D) Ruim: o músculo é capaz de completar a amplitude de movimento em um plano paralelo à gravidade.

26
À medida que mais mulheres com cardiopatias congênitas ou adquiridas sobrevivem até a idade de reprodução, os
profissionais de saúde devem estar conscientes das dificuldades especiais que elas enfrentam durante a gravidez.
Com relação às alterações fisiológicas normais durante a gravidez, dentro das alterações hemodinâmicas, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) O volume de sangue aumenta 40% a 50% durante a gravidez normal.
B) As alterações hemodinâmicas no pós‐parto são causadas principalmente pelo alívio da compressão da veia cava
depois do parto.
C) Durante o trabalho de parto e o parto, cada contração uterina resulta no deslocamento de 300 a 500 ml de sangue
para dentro da circulação geral.
D) O volume sistólico diminui durante o primeiro e segundo trimestres, mas aumenta no terceiro por causa da
compressão da veia cava pelo útero grávido.
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No estudo da locomoção humana – marcha –, uma análise sistematizada e quantificada é uma etapa semiológica
obrigatória na avaliação fisioterapêutica funcional. Tanto a fase de apoio quanto a de balanço podem ser
subdivididas em períodos. Com relação a estes períodos, analise as afirmativas a seguir.
I. Período de apoio inicial: inicia‐se com o contato inicial, momento em que ocorre a transferência do peso do corpo
de um membro para o outro.
II. Período de duplo apoio: termina com o desprendimento do pé oposto, podendo ser denominado também como
período de primeiro duplo apoio ou transferência de carga.
III. Período de apoio simples: período pelo qual o tronco é apoiado totalmente sobre apenas um dos membros e
coincide com a fase de balanço do membro contralateral.
IV. Período de duplo apoio final: também denominado de período de segundo duplo apoio, inicia‐se quando o membro
contralateral termina sua fase de balanço e toca o solo.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
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A fisioterapia dos membros superiores avançou muito nos últimos anos, obrigando o fisioterapeuta a interagir mais
em um planejamento pós‐operatório cuidadoso, estabelecido pela equipe cirurgião‐fisioterapeuta‐paciente. Entre os
princípios básicos da reabilitação do ombro, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Os tecidos de cicatrização não devem ser estressados em exagero.
B) A dor é algo corriqueiro durante o processo de tratamento, não devendo ter grande relevância durante sua
execução.
C) As consequências da imobilização devem ser evitadas (atrofia muscular, aderências dos tecidos moles, capsulite
adesiva, substituição da musculatura do ombro pela escápula).
D) A evolução do tratamento deve seguir critérios, adquirindo inicialmente as amplitudes de movimento (ADMs)
passivas totais antes de iniciar a atividade ativa e o fortalecimento mais agressivo.

29
De acordo com o capítulo ll – Das Responsabilidades Fundamentais, da Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia
e de Terapia Ocupacional – COFFITO nº 424/2013 – D.O.U: 23.05.2013 – que estabelece o Código de Ética e
Deontologia da Fisioterapia, analise as afirmativas a seguir.
I. Para o exercício profissional da fisioterapia, determina‐se a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que
atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao
sistema COFFITO/CREFITOS.
II. O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a instituição/programa em que trabalha contra danos
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, sem
poder advertir o profissional faltoso.
III. O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da
promoção, prevenção e recuperação da sua saúde, bem como estabelece a diagnose, a avaliação e o
acompanhamento do histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e comunidades, por meio da interpretação
do desempenho ocupacional dos papéis sociais contextualizados, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto,
segundo os princípios do sistema de saúde, vigentes no Brasil.
IV. O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando incapaz de
desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos.
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas
A) I e III.
B) II e III.
C) II e IV.
D) II, III e IV.
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O sistema músculo‐esquelético, como qualquer sistema biológico, não é estático. Está em um estado de equilíbrio
constante denominado homeostase. Com relação aos componentes do sistema musculoesquelético, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Sinapses e bursas.
C) Ossos e cartilagens.
B) Músculos e fáscias.
D) Ligamentos e tendões.

CONHECIMENTOS GERAIS
31
Recentemente, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão para analisar uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal. A proposta tem o apoio explícito do Presidente
da Casa, deputado Eduardo Cunha (PMDB‐RJ). A presidente Dilma Rousseff usou as redes sociais para se posicionar,
manifestando‐se
A) favorável à redução da maioridade penal e defendendo uma reestruturação completa do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
B) favorável à redução da maioridade penal, desde que seja reestruturado o sistema prisional com unidades específicas
aos menores de 21 anos.
C) contrária à redução da maioridade penal e defendendo o endurecimento da legislação que pune maiores de idade
que aliciam menores para o crime.
D) contrária à redução da maioridade penal e a regulamentação denominada “Lei da Palmada” que proíbe os pais de
executarem punições físicas aos filhos.

Cargo: Fisioterapeuta (03‐T)
Prova aplicada em 12/07/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 13/07/2015.

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE/MG
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 32 a 34. Leia‐o atentamente.
“Três dias depois de um histórico encontro com o líder cubano Raúl Castro, no Panamá, o presidente dos EUA, Barack
Obama, anunciou nesta terça‐feira (14/04/15) a decisão de retirar Cuba da lista negra de países que apoiam o
terrorismo – a principal demanda de Havana nas negociações para pleno restabelecimento das relações diplomáticas é
passo essencial para a reintegração financeira e comercial global da ilha. Cuba integra a lista desde 1982 e apenas três
outros países lhe fazem companhia: Irã, Sudão e Síria. A proposta foi enviada ao Congresso, que tem 45 dias para
analisar a recomendação do presidente. Se discordar, deverá votar uma desaprovação conjunta da Câmara e do Senado.
Se não se manifestar, a decisão passa a valer automaticamente em junho. Há resistências entre os republicanos. Mas
Obama tem a opção do veto. Após o anúncio, Cuba reconheceu a ‘decisão justa’.”
(Disponível em: http://oglobo.globo.com/mundo/obama‐vai‐retirar‐cuba‐da‐lista‐do‐terrorismo‐15871186.)

32
O encontro agendado dos presidentes norte‐americano e cubano, primeiro entre líderes dos dois países em mais de
50 anos, acorreu em que importante evento internacional?
A) 9ª Cúpula do G‐20.
C) Rodada de Doha da OMC.
B) VII Cúpula das Américas.
D) 69ª Sessão da Assembleia Geral da ONU.

33
A inclusão de Cuba na Lista Negra de países que apoiam o terrorismo apresenta as seguintes contextualizações;
analise‐as.
I. Cuba foi incluída por apoiar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), além de ter sido acusada de
oferecer abrigo e assistência ao grupo basco ETA.
II. A nação caribenha foi inicialmente designada com um Estado que apoia o terrorismo devido aos seus esforços para
promover revoluções armadas por forças na América Latina.
III. Por estar na lista, o país é alvo de uma série de sanções, como restrições à assistência financeira dos EUA; proibição
de exportação de artigos de defesa americanos; veto a contratos acima de US$ 100 mil com suas empresas; e,
controles às exportações de itens que podem ter aplicação militar (materiais nucleares, químicos, biológicos,
eletrônicos etc).
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e II, apenas.

34
Além de sofrer sanções norte‐americanas por estar incluído nesta lista, o Irã também vem enfrentando várias sanções
desta nação, de muitas outras e até da ONU nos últimos anos devido ao seu
A) programa nuclear.
C) conflito bélico com Israel.
B) apoio ao Estado Islâmico.
D) envolvimento com a Al Qaeda.

35
“Passado mais de um ano desde o sequestro de centenas de garotas em uma escola de Chibok, no nordeste do(da)
_______________, ainda não se sabe o paradeiro da maioria delas. Ainda que 50 delas tenham escapado dos
extremistas do(s) __________________, mais de 200 continuam desaparecidas. E, segundo a ONG Anistia
Internacional, diversas outras pessoas também estão em poder do grupo, nesta gande produtora de petróleo e
populosa nação.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Palestina / Hamas
C) Nigéria / Boko Haran
B) Paquistão / Talibãs
D) Iraque / Estado Islâmico

36
Em abril de 2015 a empregada doméstica indonésia Siti Zainab foi decapitada na Arábia Saudita, após ser condenada
por esfaquear e espancar até a morte sua patroa. O presidente indonésio Joko Widodo e três antecessores haviam
escrito ao rei saudita e à família da vítima pedindo clemência, sem sucesso, sendo que, após a execução, a Indonésia
convocou o embaixador da Arábia Saudita em Jacarta demonstrando sua insatisfação e protestando contra o fato. A
situação foi considerada contraditória por muitos países, já que a Indonésia vem efetuando execuções de
estrangeiros presos no país, condenados por
A) pedofilia.
C) prostituição infantil.
B) tráfico de drogas.
D) contrabando de armas.
Cargo: Fisioterapeuta (03‐T)
Prova aplicada em 12/07/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 13/07/2015.

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE/MG
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 37 e 38. Leia‐o atentamente.
“O Fundo Monetário Internacional (FMI) passou a projetar contração da atividade brasileira neste ano, na maior revisão
da projeção para um país entre as principais economias do mundo, ao mesmo tempo em que elevou com força a
perspectiva para a inflação para bem acima da meta do governo. No relatório ‘Perspectiva Econômica Global’ divulgado
nesta terça‐feira (14/04/2015), o FMI estima agora que o Produto Interno Bruto (PIB) do país irá contrair 1,0 por cento
em 2015, contra projeção anterior de expansão de 0,3 por cento feita em janeiro.”
(Disponível em: //br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0N51C220150414?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0.)

37
Analise as assertivas a seguir de forma distinta e verifique se há ou não relação entre ambas.
“No que tange às projeções da economia global, o Fundo Monetário Internacional – FMI – projeta um crescimento de
2015 para 2016.”
PORQUE
“Acredita na recuperação dos mercados emergentes por meio do reflexo de uma diminuição parcial dos contratempos à
demanda e à produção domésticos em algumas economias, dentre as quais, estão incluídos Brasil e Rússia.”
Assinale a alternativa correta.
A) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa.
B) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

38
Com relação às projeções do FMI aos demais países do BRICS, podemos dizer que a situação do Brasil em termos de
crescimento é
A) superior a da Rússia, que deve apresentar uma contração de 3,8%.
B) inferior apenas a da China, que se mantém como único país do bloco em crescimento contínuo.
C) a pior, pois estima‐se que o país deve alcançar a maior contração dentre os participantes deste grupo.
D) idêntica aos demais países do grupo, que já apresentaram grande crescimento e se encontram em forte
desaceleração.

39
“No cenário econômico mundial, a posição do Brasil o coloca inserido específica e exatamente entre as ________
maiores economias do Planeta.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) cinco
B) dez
C) quinze
D) vinte

40
A Câmara dos Deputados instalou em 14/04/2015 uma comissão especial para debater o projeto de Lei nº 3722/2012,
de Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC), que revoga o Estatuto do Desarmamento e estabelece regras mais
flexíveis para o porte de armas de fogo. O Estatuto do Desarmamento estabelece que:
I. O porte ilegal de arma de fogo é crime inafiançável e pode levar a até seis anos de prisão.
II. É obrigatório o registro de arma de fogo nos Batalhões de Polícia Militar, que são os órgãos competentes para tal
procedimento.
III. Somente policiais, militares e profissionais que precisam da arma para trabalhar têm autorização para andar
armados nas ruas.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

Cargo: Fisioterapeuta (03‐T)
Prova aplicada em 12/07/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 13/07/2015.

INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e 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 para os cargos das Tabelas I, II, III e IV e
de 30 (trinta) questões para os cargos da Tabela V. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) 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, 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 das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

