
Prezado Candidato, seja bem vindo.

Leia com atenção:

Boa Sorte!
A Comissão.

01. Só abra este caderno após  ler  todas  as  instruções  e  quando  for

autorizado pelos fiscais de sala.

02. Preencha seus dados pessoais no quadro abaixo.

03. Autorizado o início  da  prova, verifique se este  caderno contém  50

questões.

04. Todas as questões desta prova são de múltipla  escolha,  apresentando

como resposta uma alternativa correta.

05. Assinale a resposta de cada questão  no corpo da  prova e, só  depois

transfira os resultados para a Folha de Respostas.

06. Confira  também  na  sua  Folha  de Respostas, todos  os  seus  dados

impressos.

07. Para marcar  a  folha de Respostas utilize   caneta  esferográfica de

cor  azul ou  preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e

em  nenhuma hipótese ela será substituída.

08. Não risque,  não  amasse, não dobre e não  suje a Folha de Respostas,

pois isso poderá prejudicá-lo.

09. Os fiscais não estão autorizados a  emitir  opinião,  nem  a  prestar

esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.  Cabe  única  e  exclusiv

mente ao candidato interpretar e decidir.

a

Prova: Fisioterapia

Dia: 25 de outubro de 2009.

NOME:

INSCRIÇÃO: IDENTIDADE: ORGÃO/UF:

ASSINATURA:

CADERNO DE PROVA

SALA:

Secretaria de Gestão de Pessoas

Seleção Pública para Estagiários de

Cursos Superiores
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO 1 
  

A consagração dos direitos do               
homem e do cidadão 

 
A cidadania é um processo em constante 

construção, que teve origem historicamente com o 
surgimento dos direitos civis, no decorrer do século 
XVIII – chamado Século das Luzes−, sob a forma de 
direitos de liberdade, mais precisamente, a liberdade 
de ir e vir, de pensamento, de religião, da reunião, 
pessoal e econômica, rompendo-se com o feudalismo 
medieval na busca da participação na sociedade. A 
concepção moderna de cidadania surge então, 
quando a ruptura com o Ancien Régime,em virtude de 
ser ela incompatível com os privilégios mantidos pelas 
classes dominantes, passando o ser humano a deter o 
status de “cidadão”. 

O conceito de cidadania, entretanto, tem sido 
freqüentemente apresentado de uma forma vaga e 
imprecisa. Uns identificam-na com a perda ou 
aquisição de nacionalidade, outros, com os direitos 
políticos de votar e ser votado. No Direito 
Constitucional, aparece o conceito, comumente 
relacionado à nacionalidade, aos direitos políticos. Já 
na Teoria Geral do Estado, aparece ligado ao 
elemento povo como integrante do conceito de 
Estado. Dessa forma, fácil perceber que, no discurso 
político dominante, a cidadania não apresenta um 
estatuto próprio pois na medida em que se relaciona a 
estes três elementos (nacionalidade, direitos políticos 
e povo), apresenta-se como algo ainda indefinido. 

A famosa Déclaration des Droits de l’homme 
et du Citoyen, de 1789, sob a influência do discurso 
burguês, cindiu os direitos do “homem” e do “cidadão”, 
passando a expressão  Direitos do Cidadão significar 
o conjunto dos direitos políticos de votar e ser votado, 
como institutos essenciais à democracia 
representativa. 

[...] 
A idéia de cidadão, que, na antiguidade 

clássica, cotava o habitante da cidade –o 
citadino−firma-se, então como querendo significar 
aquele indivíduo a quem se atribuem os direitos 
políticos, quer dizer, o direito de participar ativamente 
na vida política do Estado, onde vive. Na carta de 
1824, por exemplo, falava-se nos arts. 6º e 7º, em 
cidadãos brasileiros como querendo significar o 
nacional, ao passo que nos arts. 90 e 91 o termo 
cidadão aparece designando aquele que pode votar e 
ser votado. Estes últimos eram chamados de cidadãos 
ativos, posto que gozavam de direitos políticos. 
Aqueles, por sua vez, pertenciam à classe dos 
cidadãos inativos, destituídos dos direitos de eleger e 
ser eleito. Faziam parte, nas palavras de José Afonso 
da Silva, de uma “cidadania amorfa”, posto que 

abstratos e alheios a toda uma realidade sociológica, 
sem referência política.  

[...] 
Esta idéia, entretanto, vai  sendo 

gradativamente modificada, quando do início do 
processo de internacionalização dos direitos 
humanos, iniciado com a proclamação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Passa-se a 
considerar como cidadãos, a partir daí, não somente 
aqueles detentores dos direitos civis e políticos, mas 
todos aqueles que habitam o âmbito da soberania de 
um Estado e deste Estado recebem uma carga de 
direitos (civis, econômicos e culturais) e também 
deveres, dos mais variados. 

[...] 
htpp://jus2.uol.com.br/doutrina/texto acessado em:31/8/09 

 
Para responder às questões, observe o texto: 
 
1. Atente para as seguintes afirmações: 
 

I-  O Século das Luzes, a que se refere o texto, 
serviu como um renascer para a humanidade 
no que condiz à ciência, às artes, e às letras. 

II-  Pelo contexto, infere-se que houve, em 
relação ao medievalismo, uma ruptura, 
quando então no século XVIII, adveio o 
conceito de cidadania. 

III- No referido século, o homem passou a ser 
valorizado em sentido amplo, tendo sido 
disseminadas todas as diferenças sociais até 
então existentes. 

IV-  Com a burguesia reinando no século XVIII, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão passou  a reunir tais direitos em um 
conceito individualizante. 

V-  Enfocando-se os direitos do cidadão, à luz da 
burguesia,  como conjunto de direitos políticos 
de votar e ser votado surgem princípios 
essenciais de uma democracia representativa. 

 
Estão corretas apenas as afirmações da 
alternativa: 

 
a) I, II, III IV e V 
b) I, II, III e IV 
c) I, II, IV e V 
d) II, III, IV e V 
e) II, III e IV 

 
2. Considere as alternativas abaixo: 
 

I-  A primeira manifestação de cidadania está 
inclusa na base no conceito de democracia 
representativa.  

II- No início do Estado Liberal, a idéia de 
cidadania era reduzida, pelo discurso jurídico, 
ao conjunto dos que adquiriam os direitos 
políticos. 
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III- Por cidadãos ativos, na carta de 1824, eram 
considerados somente aqueles que podiam 
votar, omitindo-se estes, no entanto, a emitir 
juízos de valor. 

IV- Os cidadãos inativos eram os que integravam 
uma realidade sociológica, atuando 
moderadamente com direitos assegurados, 
sobretudo de serem eleitos. 

V- Apenas após a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é que se amplia o conceito 
de cidadão, passando a ser não apenas os 
habitantes de um Estado, mas possuidores de 
direitos e de deveres. 

 
Estão corretas apenas: 
 
a) I, II, III e IV 
b) I, II e V 
c) I, III e V 
d) II, III, IV e V 
e) II, III e IV 
 

3. Em relação ao texto: 
 

I-  Todo o texto gira em torno de um mesmo 
tema, em uma abordagem histórica bem 
construída. 

II-  Infere-se que a evolução do termo cidadania 
vem em um crescendo desde a antiguidade 
clássica até o século XX. 

III- Sempre o conceito de cidadão suscitou 
dúvidas, pois houve uma cisão entre a 
duplicidade de enfoque para “homem” e para 
“cidadão”. 

IV- O texto evoca momentos da Revolução 
Francesa, não apenas em relação à data, mas 
também pelos indícios da ascensão da 
burguesia ao poder. 

V- Em “Firme-se, então...” e “... a quem se 
atribuem os...” os vocábulos sublinhados 
possuem valores semânticos, sintáticos e 
morfológicos díspares, no entanto ambos são 
exemplos de ênclise. 

 
Estão corretas apenas as alternativas do item: 

 
a) I, II, III e V 
b) II, III e V 
c) II, III e IV 
d) I, III e IV 
e) I, II e IV 
 

4. Todas as alternativas estão corretas quanto ao 
texto, à exceção de: 

 
a) A variedade lingüística empregada é a formal 

por seguir as normas fonéticas, morfológicas 
e sintáticas, havendo predominância de 
conotação. 

b) Trata-se de um texto incluso no tipo 
dissertativo expositivo, em que há abordagens 
intertextualizadas. 

c) Em relação aos sinais de pontuação, 
inexistem falhas, inclusive quanto ao emprego 
de travessões e de reticências. 

d) “ Esta idéia...”, o termo sublinhado retoma o 
que foi estipulado no parágrafo anterior, 
sendo elemento coesivo bem empregado, 
constituindo uma retomada pronominal. 

e) “Os direitos do “homem” e do “cidadão”...”, 
pluralizando –se os termos sublinhados e 
pondo-os no feminino, existe apenas  uma 
possibilidade de fazê-lo, seguindo as normas 
gramaticais: “ Os direitos das” mulheres” e 
das “cidadãs”...”. 

 
5. Existe falha em uma das alternativas, assinale-

a: 
 

a) “...cindiu os direitos do “homem”...”, 
transformando-se em...”separou os direitos do 
“homem”...” o sentido não será alterado. 

b) No primeiro parágrafo, há exemplo do 
chamado presente histórico, por haver uma 
abordagem passada com elementos verbais 
no presente. 

c) Em “...ao passo que a expressão “Direitos do 
Cidadão significaria...” existe um elemento 
coesivo que possui uma relação de 
concessão. 

d) No terceiro parágrafo, existem elementos 
verbais, indicativos de ação completa, 
incompleta e ainda hipotética. 

e) Em”...levando-se em conta a sua visão...”, há 
uma forma verbal chamada nominal e um 
termo com valor restritivo e de posse. 
 

TEXTO 2 
 

O desafio da inclusão social no Brasil 
 

 Até há pouco tempo, o debate sobre a 
inclusão social, sobre combate à pobreza e à fome, 
era tema circunscrito e as iniciativas na área, 
praticamente exclusividade dos movimentos sociais. 
Felizmente, o cenário mudou porque o tema envolve 
as mais diferentes esferas governamentais e não 
governamentais e, principalmente, é questão central e 
objeto de política pública do governo federal. Se antes 
a sociedade civil se organizava como podia para 
implementar, graças aos homens e mulheres de boa 
vontade desse país, ações de apoio à população 
carente, hoje contam com a coordenação do Estado 
que assume o compromisso de formulação de 
políticas para o setor e, democraticamente, busca na 
sociedade o apoio para formulação de parcerias 
estratégicas e duradouras. 
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 Não há como ser diferente. A sociedade tem e 
sempre teve um papel fundamental nas conquistas 
sociais da nossa gente. A própria incorporação das 
políticas de inclusão social como prioridade de 
governo é resultado da mobilização e organização da 
sociedade que definiu sua opção pela promoção dos 
mais pobres e isso está expresso na Constituição 
Federal de 1988. Graças a isso, podemos construir 
hoje uma rede de proteção social com base em 
políticas normatizadas. A solidariedade social, 
historicamente, é anunciadora do bem comum. 
Entretanto devemos ter sempre em vista que a 
parceria do Estado com a sociedade tem de apontar 
na linha de políticas públicas e buscar ações 
continuadas. 
[...] 
 Cabe ainda a todos, Estado e Sociedade, 
trabalharem em conjunto  pensando na dimensão que 
assume a questão de inclusão nos dias de hoje. Que 
tipo de exclusão enfrentamos? A exclusão econômica 
e social deve ser compreendida como a face mais 
conhecida de uma situação que tem outros  
desdobramentos – temos a exclusão cultural, do 
saber, o problema de desenraizamento, a quebra de 
vínculos familiares e comunitários, a perda de 
referências a partir da quebra de um paradigma social. 
Compreender essa multiplicidade do problema é o 
primeiro passo para que possamos compreender a 
dimensão de nosso campo de ação, reconhecendo 
nossas possibilidades, nossas responsabilidades de 
nossos desafios. 
[...] 

Anannias, Petrus . mds.gov.br  acessado em: 01/09/09 
 
6. Considere as afirmações abaixo: 
 

I- Observando o texto 1 e comparando-se com o 
2, podemos inferir que este parece dar 
continuidade ao exposto naquele, pois existe 
uma abordagem em que se buscam dirimir as 
diferenças. 

II- O problema de inclusão social é um desafio 
que vem sendo enfrentado por alguns setores 
governamentais. 

III- Com a Constituição de 1988, o setor social 
adquiriu maior enfoque, daí haver hoje uma 
rede de proteção social, embasada em 
políticas legais. 

IV- Existe uma inferência de se objetivar sempre 
uma ação continuada em relação às políticas 
públicas inclusivas sempre em parceria 
Estado com a sociedade. 

V- A política inclusiva objetiva geração de 
trabalho e renda, estímulo ao cooperativismo 
e demais políticas que visem à independência 
do indivíduo. 

 
 
 

Apenas estão corretas as assertivas: 
 

a) I, II e III  
b) II, III, IV e V 
c) I, II, III, IV e V 
d) II, III e IV 
e) I, III  e V 
 

7. “Cabe ainda a todos, Estado e Sociedade, 
trabalharem  em conjunto...” Observe a forma 
verbal sublinhada e  identifique a única 
alternativa em que  a  flexão de idêntico modo 
é inadequada: 

 
a) Os jovens vivem a sorrir porque sentem o 

fervilhar, a expressão, o vigor dos verdes 
anos. 

b) Ás vezes, algumas pessoas que se dizem 
filantropos, parecem apenas viverem de 
explorar indivíduos em seus tugúrios. 

c) Muitas crianças as vimos crescer em 
sabedoria e em beleza até o presente, 
dignificando seus vínculos familiares. 

d) Para muitos viverem bem, seria necessária  
uma visão altruísta da existência a fim de se 
firmarem em seus ideais. 

e) Deixá-los-emos comprar apenas o 
imprescindível para suas premências 
alimentares e higiênicas. 

 
8. Identifique a alternativa em que a justificativa  

sobre o explicitado esteja incorreta: 
 

a) Em ”...combate à pobreza e à fome...” o 
acento indicativo de crase foi posto pela 
mesma razão do existente em “ A adequação 
à vida é uma questão de saber ultrapassar 
obstáculos.” 

b) “Não há como ser diferente.” O verbo “Haver” 
possui idêntico sentido na oração: “Há muito 
tempo que vivemos em uma fuga constante 
de nosso ego.” 

c) “...com a coordenação do Estado que 
assume...” pondo-se “coordenadores” em vez 
de “coordenação” e “quem “ em lugar de 
“que”, ter-se-ão duas possibilidades de 
concordância  “ quem assume” e “ quem 
assumem”. 

d) “...organizava como podia...” trocando-se 
“como” por “ conforme” não há nenhuma 
alteração de sentido. 

e) Pode-se afirmar que o texto é dissertativo e 
injuntivo, uma vez que nos incita a 
encetarmos um trabalho em uma ação 
conjunta, objetivando aumentar o índice de 
inclusão social. 
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PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS  
 
 
9.  A sigla BRIC encontra-se cada vez mais 

presente nos meios de comunicações da 
atualidade, ela refere-se a quatro países, 
Brasil, Rússia, Índia e China que ganham 
influência econômica e política no mundo de 
hoje. Sobre os mesmos não é válido afirmar: 

 
a) São consideradas economias emergentes e 

também são chamados de novos países 
industrializados. 

b) Suas economias recebem fortes 
investimentos externos e já apresentam 
considerável industrialização. 

c) São bastante semelhantes em aspectos 
como: mão de obra abundante e significativas 
reservas de recursos naturais. 

d) São estruturas tecnológicas avançadas que 
têm superado os produtores tradicionais de 
tecnologia. 

e) Esses países apresentam uma expansão 
econômica, convivendo com estruturas sociais 
econômicas arcaicas e com o agravamento  
das condições de vida nas suas cidades.  

 
10. As notícias da imprensa têm feito insistentes 

referências à camada do pré-sal, gigantesco 
reservatório de petróleo e gás natural, 
existente na costa brasileira. Sobre a 
localização desta importante região, assinale 
a alternativa correta: 

 
a) Região litorânea situada entre os estados de 

Santa Catarina e o Espírito Santo. 
b) Região litorânea situada entre os estados do 

Rio Grande do Norte e Ceará. 
c) Região litorânea situada entre os estados da 

Bahia e Rio de Janeiro. 
d) Toda bacia litorânea brasileira. 
e) Região litorânea entre Rio Grande do Sul e 

Bahia 
 
11. Falar de ética é algo cada vez mais 

obrigatório no mundo globalizado de hoje. 
Quando assistimos à sociedade dilacerada, 
por ações cada vez mais violentas expressas 
na corrupção política, assassinatos 
hediondos, agressões ao meio ambiente, uso 
de drogas, que apontam  para a destruição do 
ser humano, cada vez mais sentimos a 
necessidade de nos refugiarmos em ideais 
éticos. Em função do que acontece de 
desastroso, a humanidade precisa ter suas 
condutas orientadas por normas e princípios 
que levem em conta o homem, a sociedade e 
o planeta. Por isso, assinale a alternativa 

correta que representa uma reflexão 
compatível sobre a questão ética: 

 
a) O homem é um ser plenamente biológico e a 

cultura é um fenômeno que só se verifica nos 
dias de hoje e nas sociedades mais 
complexas. 

b) A ética é uma preocupação da ciência 
filosófica e reflete sobre as questões de 
natureza religiosa. 

c) O homem é um ser cultural, mas só se realiza 
exercendo plenamente todas as suas 
faculdades físicas e biológicas. 

d) Ética caminha, nos dias atuais, paralelamente 
ao conceito de cidadania. Ela pensa o 
conjunto de virtudes como necessidade 
humana e como fenômeno cultural, isso 
porque o ser humano se realiza plenamente 
pela cultura e na cultura. 

e) A ética consiste num conjunto de ações 
indispensáveis à reprodução biológica do 
homem e exprime, principalmente, as 
questões das relações homem e natureza. 

 
12. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres 

ao qual um indivíduo está sujeito em relação 
à sociedade em que vive. O conceito de 
cidadania sempre esteve atrelado à noção de 
direitos, mas dentro de uma democracia, a 
própria definição pressupõe a contrapartida 
de deveres, isto porque: 

 
a) Numa coletividade, os direitos de um indivíduo 

são garantidos a partir do cumprimento dos 
deveres dos demais componentes da 
sociedade. 

b) O direito de votar, para escolher os 
governantes e representantes, constitui-se no 
maior de todos os direitos cívicos. 

c) O direito de proteger o patrimônio comunitário 
e colaborar com as autoridades é direito 
inalienável de todo cidadão. 

d) O direito de prover o seu sustento com seu 
trabalho e respeitar os deveres sociais de 
outras pessoas é o maior dos direitos do 
homem. 

e) O direito de educar e proteger nossos 
semelhantes e proteger a natureza é direito 
inalienável. 
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13. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com diretrizes que se 
seguem apresentadas nas alternativas abaixo,  
exceto: 

 
a) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
b) Atendimento integral, priorizando-se as 

atividades preventivas. 
c) Efetiva participação da comunidade através 

de suas diversas formas de organizações e 
ações. 

d) Ações realizadas por serviços assistenciais 
organizados pelo Estado. 

e) Centralização de ações pelos órgãos da 
União via Ministério da Saúde. 

 
14. O artigo 199 da Constituição Brasileira 

garante, à iniciativa privada, a organização da 
assistência da saúde, mas  sobre sua relação 
com  o sistema público de saúde, assinale a 
afirmação incorreta 

 
a) As instituições privadas participarão de forma 

complementar. 
b) As instituições privadas participarão do 

sistema público de saúde mediante contrato 
de direito público ou convênio. 

c) As instituições privadas, com fins lucrativos, 
não poderão ter acesso a recursos públicos. 

d) A Constituição proíbe que empresas de 
capitais estrangeiros participem na assistência 
médica no país, salvo em situações previstas 
em lei. 

e) É licita e livre a participação dos grupos de 
saúde privados no planejamento das ações 
públicas de saúde. 

 
15. A propósito do acesso aos programas de 

saúde pública pode-se identificar como 
afirmação incompatível qual letra abaixo? 

 
a) Baseia-se na igualdade e universalidade do 

atendimento. 
b) Todos os cidadãos têm garantia de 

assistência de saúde, e de forma igual. 
c) Para se ter acesso aos serviços de saúde 

pública, pressupõe que o cidadão tenha feito 
contribuições. 

d) O atendimento público à saúde deve ser 
gratuito. 

e) O atendimento à saúde pública deve ocorrer 
sem que haja qualquer tipo de contribuição. 

 
 
 

16. A Previdência Social, em seus princípios e 
diretrizes, assinala que o acesso aos seus 
planos é universal tendo em vista qual 
argumento abaixo, a seguir: Assinale a   
correta.  

 
a) Em qualquer lugar do país se pode ter acesso 

até mesmo onde não haja condição de um 
recolhimento efetivo. 

b) É universal no sentido de que qualquer 
pessoa poderá ter acesso, desde que seja 
contribuinte, dessa forma, ajudando a manter 
o sistema. 

c) É um direito para aqueles que necessitam de 
uma efetiva contribuição previdenciária face 
aos problemas de saúde. 

d) É universal porque todos os brasileiros de 
todas as idades são obrigados à contribuição 
previdenciária. 

e) É praticamente mantida pelas contribuições 
recolhidas dos trabalhadores das grandes 
empresas. 

 
17. A previdência Social tem por fim assegurar 

aos seus beneficiários meios indispensáveis 
de manutenção pelos motivos que se 
seguem, exceto: 

 
a) Incapacidade laboral comprovada. 
b) Idade avançada e tempo de serviço.  
c) Desemprego involuntário do contribuinte. 
d) Aqueles dependentes economicamente dos 

contribuintes. 
e) Exclusivamente aqueles com idade superior a 

65 anos. 
 
18. Leia o que se segue e responda à questão:  

Diz o artigo 205 da Constituição. “A 
Educação, direito de todos é dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”.  

 
A partir da leitura da Carta Magna, qual das 
frases abaixo encontra-se incompatível com o 
espírito desse artigo constitucional. 

 
a) A educação é um direito de todos e nos 

permite entender que também visa à 
qualificação para  o trabalho. 

b) A educação é dever do Estado, mesmo que a 
família e a sociedade se omitam de tal 
obrigação. 

c) A educação é, também, obrigação da família e 
deve ser estimulada pela sociedade. 
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d) A educação deve ser uma ação visando ao 
preparo para a cidadania, aí constando a 
preparação para o trabalho. 

e) Entende-se que o pleno desenvolvimento da 
pessoa ocorre com preparo para a cidadania 
e a qualificação para o exercício da atividade 
laboral. 

19. Pensar a formação do cidadão na sociedade 
de hoje que apresenta profundas 
transformações, não pode ignorar a educação 
voltada para valorização de uma consciência 
de preservação do meio ambiente e de uma 
utilização racional das potencialidades da 
natureza, por isso uma ética atual deve ter 
como objetivo desenvolver hábitos visando: 
Assinale a Alternativa inválida.  

 
a) A compreensão clara da existência e 

importância da interdependência econômica, 
social, política e ecológica nas áreas rurais e 
urbanas.  

b) Estimular uma educação dirigida à 
possibilidade de aquisição de conhecimentos 
no sentido dos valores, o interesse pessoal 
ativo e as atitudes necessárias para proteger 
e melhorar o meio ambiente.  

c) Estimular novas formas de conduta nos 
indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade 
a respeito do meio ambiente.  

d) Estimular uma educação voltada para plena 
utilização das potencialidades da natureza, 
permitindo uma constante aceleração dos 
ganhos de produtividade, o grande indicador 
do desenvolvimento harmonioso, pretendido 
pela humanidade, sendo esse o caminho que 
permitirá a preservação do meio ambiente na 
sua plenitude.  

e) Estimular uma educação de respeito à 
natureza, utilização na produção econômica 
de recursos renováveis, utilização de novos 
materiais e novas formas de tratar e utilizar o 
lixo. 

20. O Memorial da Justiça é o centro de 
documentação do Poder Judiciário 
pernambucano. Assim, dentre as alternativas 
abaixo, quais das afirmativas estão corretas: 
 

I - O Memorial Integra a Diretoria de 
Documentação Judiciária, ligada à Secretaria 
Judiciária, desenvolvendo trabalhos na área 
de museu e arquivo. 

II- Tem como função principal guardar, preservar, 
organizar e divulgar a documentação histórica 
da justiça pernambucana, de modo a 

disponibilizar seu acervo à pesquisa, 
tornando-o acessível ao público em geral. 

III - Funciona como espaço cultural do Poder 
Judiciário pernambucano na medida em que 
tem local reservado para exposições de arte e 
eventos relacionados com cultura.  

IV – Tem função jurisdicional, pois também julga 
processos de pequeno valor. 

 
Está correto o que se afirma apenas em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 

21. Sobre o Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco. 
 

I  -   É um órgão do Poder Judiciário.  
II -   É um órgão do Poder Legislativo. 
III- É um órgão do Poder Judiciário, porém 

vinculado ao Poder Executivo. 
IV-  Tem sede na cidade do Recife e jurisdição em  

todo o território estadual. 
 

Está correto o que se afirma apenas em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 

22. Ainda sobre o  Tribunal de Justiça do Estado 
de Pernambuco. 

I – É constituído por 39 (trinta e nove) 
desembargadores e composto por uma Mesa 
Diretora, eleita para o mandato de dois anos, 
recaindo a escolha, por ordem de 
Antiguidade, dentre os desembargadores da 
Corte Especial que ainda não tenham 
exercido estes cargos, sendo vedada a 
reeleição. 

II - Constituído por 39 (trinta e nove) 
desembargadores e composto por uma Mesa 
Diretora, eleita para o mandato de dois anos, 
recaindo a escolha, por ordem de 
Antiguidade, dentre os desembargadores da 
Corte Especial que ainda não tenham 
exercido estes cargos, sendo permitida uma 
reeleição. 

III - A mesa diretora do TJPE, atual, é composta 
pelos seguintes desembargadores: Des. 
Jones Figueirêdo Alves – Presidente; Des. 
Bartolomeu Bueno de Freitas Morais Vice-
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Presidente; Des. José Fernandes de Lemos – 
Corregedor Geral. 

IV -  Possui uma Corte Especial, composta por 15 
Desembargadores, onde 8 são os 
desembargadores de maior antiguidade e 7 
são eleitos pelo Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco. 
 

Está correto somente o que se afirma em: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 

23. O Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco. 
 

I     – Tem como função típica a jurisdicional. 
II – Exerce funções atípicas de natureza 

executiva. 
III  – Jamais poderá exercer funções de natureza 

legislativa, mesmo que de forma atípica. 
IV – Exerce funções atípicas de natureza 

legislativa.  
 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) I, II, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I e IV. 
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PROVA: FISIOTERAPIA  
 
 

24. Em Outubro de 2005, a Conferência Geral 
da UNESCO adotou por aclamação a 
Declaração Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos. Acerca desta 
declaração, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A presente Declaração trata das questões 

de ética suscitadas pela medicina, pelas 
ciências da vida e pelas tecnologias que 
lhes estão associadas, aplicadas aos 
seres humanos, tendo em conta as suas 
dimensões social, jurídica e ambiental. 

b) Tem como um dos objetivos orientar as 
ações de indivíduos, grupos, 
comunidades, instituições e empresas 
públicas e privadas. 

c) Ressalva que os interesses e o bem-estar 
do indivíduo devem prevalecer sobre o 
interesse exclusivo da ciência ou da 
sociedade. 

d) Objetiva fomentar um diálogo 
multidisciplinar e pluralista sobre as 
questões da Bioética entre todas as 
partes interessadas e no seio da 
sociedade em geral. 

e) Pretende salvaguardar e defender os 
interesses apenas das gerações futuras, 
uma vez que se torna inviável com as 
gerações presentes. 

 
25. De acordo com o Código de Ética 

profissional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, aprovado pela resolução 
COFFITO – 10 de 03 de julho de 1978 
analise as proposições abaixo, referentes 
aos deveres profissionais, nas respectivas 
áreas de atuação e assinale a NÃO 
correspondente a uma obrigação do 
exercício profissional: 
 
a) Exercer atividade com zelo, probidade e 

decoro e obedecer aos preceitos da ética 
profissional, da moral, do civismo e das 
leis em vigor, preservando a honra, o 
prestígio e as tradições de suas 
profissões. 

b) Informar ao cliente quanto ao diagnóstico 
e prognóstico fisioterapêutico (no caso de 
Fisioterapeutas) e objetivos do 
tratamento, salvo quando tais informações 
possam causar-lhe dano. 

c) Respeitar o natural pudor e a intimidade 
do cliente. 

d) Cumprir e fazer cumprir os preceitos 
contidos no código de ética de sua 

profissão e levar ao conhecimento do 
CREFITO o ato atentatório a qualquer de 
seus dispositivos, exceto quando tratar-se 
de colega de profissão da mesma classe. 

e) Oferecer ou divulgar seus serviços 
profissionais de forma compatível com a 
dignidade da profissão e a leal 
concorrência. 

 
26. Segundo o Código de Ética profissional, 

assinale a alternativa que FOGE às 
proibições do Fisioterapeuta: 
 
a) Receber, de pessoa física ou jurídica, 

comissão, remuneração, benefícios ou 
vantagens que não correspondem a 
serviço efetivamente prestado. 

b) Delegar atribuições, salvo por motivo 
relevante. 

c) Receber remuneração de colega, em 
razão de encaminhamento de cliente, 
podendo ser remunerado, quando 
encaminhar para profissional de saúde 
que não seja fisioterapeuta. 

d) Desviar para si ou para outrem cliente de 
colega. 

e) Negar assistência, em caso de indubitável 
urgência.  

 
27. Sobre a Deontologia, é CORRETO afirmar: 

 
a) É definida como sendo a codificação dos 

direitos profissionais. 
b) Representa um conjunto de preceitos e 

deveres assumidos com o seu mundo 
profissional: o paciente, a família do 
paciente, a sociedade em geral, o colega, 
o Estado. 

c) São direitos exclusivos do profissional 
médico. 

d) A deontologia e a ética são conceitos 
imiscíveis no exercício dos profissionais 
de saúde. 

e)  Representa tanto os direitos quanto os 
deveres do profissional perante o Estado. 

 
28. Assinale a alternativa que representa, em 

termos epidemiológicos, a descrição de 
uma doença: 
 
a) Descrever a distribuição da freqüência da 

doença na comunidade. 
b) Identificar os recursos necessários à sua 

erradicação. 
c) Reconhecer o agente etiológico. 
d) Identificar as medidas preventivas de uma 

patologia. 
e) Reconhecer o agente etiológico bem 

como o seu período de incubação. 
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29. Em se tratando de Vigilância 

Epidemiológica no Brasil, é CORRETO 
afirmar: 
 
a) O Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica não está incorporado ao 
Sistema Único de Saúde. 

b) Não é aplicada para malformações 
congênitas. 

c) Não é utilizada para doenças crônicas. 
d) A institucionalização de Vigilância 

Epidemiológica no Brasil foi marcada pela 
campanha de erradicação da varíola. 

e) Os agravos, por causas externas, não são 
objetos de notificação. 

 
30. Sobre Epidemiologia, assinale a 

proposição CORRETA: 
 
a) Estuda o risco de desenvolvimento de 

doenças e seus determinantes no 
indivíduo. 

b) Avalia processos cirúrgicos. 
c) Seus principais eixos de constituição 

histórica são a Clínica, a Estatística e a 
Medicina Social. 

d) Seu principal objetivo é o tratamento das 
doenças crônico-degenerativas. 

e) Até hoje, ainda permanece como a única 
ciência de informação em doenças. 

 
31. Sabendo-se da importância do sistema 

cardiovascular na distribuição de 
nutrientes e oxigênio para o corpo, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O coração é o primeiro órgão a se formar 

em vertebrados. 
b) O crescimento cardíaco, na fase pré-natal, 

é devido, principalmente, a hiperplasia de 
cardiomiócitos. 

c) A espessura da parede livre do ventrículo 
direito é igual a do ventrículo esquerdo. 

d) O coração primitivo e o sistema 
cardiovascular aparecem em meados da 
terceira semana do desenvolvimento intra-
uterino em humanos. 

e) O peso do coração normal varia com a 
altura e o peso corporal. 

 
32. A respeito da fibra muscular esquelética, é 

CORRETO afirmar: 
 

a) Miofibrila é a membrana celular da fibra 
muscular. 

b) Cada miofibrila é composta por cerca de 
1500 filamentos de miosina e 3000 
filamentos de actina. 

c) Os filamentos de actina são espessos e 
os de miosina delgados. 

d) As miofibrilas, no interior da fibra 
muscular, ficam suspensas em uma 
matriz chamada sarcolema. 

e) As faixas claras das miofibrilas são 
compostas por filamentos de miosina. 

 
33. De acordo com as propriedades Físicas e 

Metabólicas das fibras musculares 
esqueléticas, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A fibra tipo I é glicolítica. 
b) A fibra tipo IIA é de contração lenta. 
c) A fibra tipo IIB possui baixo conteúdo de 

mioglobina. 
d) A fibra tipo I é resistente à fadiga. 
e) A fibra tipo IIA é vermelha. 

 
34.  A marcha humana corresponde a um 

padrão cíclico de movimentos corporais 
que se repetem indefinidamente. No 
entanto, diante de doença ou lesão o 
padrão de marcha pode alterar-se. 
Assinale a proposição em que o padrão de 
marcha NÃO condiz com a característica 
correspondente: 
 
a) Marcha de Trendelemburg � fraqueza do 

músculo glúteo médio. 
b) Marcha em tesoura� aumento do tônus 

dos músculos adutores. 
c) Marcha Ebriosa � base alargada. 
d) Marcha festinante � passos curtos 
e) Marcha ceifante � fraqueza do 

quadríceps. 
 

35. Ainda sobre a marcha humana, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Passo é a distância do ponto de contato 

do calcanhar de um membro até o 
seguinte ponto de contato do calcanhar 
do mesmo membro. 

b) Cadência é o número ou quantidade de 
passos por unidade de tempo. 

c) Um ciclo de marcha é dividido em fases 
de apoio e balanço. 

d) A fase de apoio da marcha vai do contato 
inicial ao pré-balanço. 

e) A fase de balanço é subdividida em 
balanços inicial, médio e terminal. 
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36. Para manter a Amplitude De Movimento 
(ADM) normal os segmentos precisam ser 
movidos por suas amplitudes disponíveis 
periodicamente, seja a amplitude articular 
ou a muscular. Sobre ADM, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A ADM passiva é produzida 90% por 

forças externas e apenas 10% pelo 
paciente. 

b) É objetivo específico de exercício de ADM 
passiva manter a elasticidade e a 
contratilidade fisiológica dos músculos 
participantes. 

c) A mobilização passiva não irá prevenir a 
atrofia muscular. 

d) A ADM ativa – assistida, o movimento é 
produzido inteiramente por forças 
externas. 

e) A ADM ativa é aquela em que o paciente 
recebe auxílio para completar a amplitude 
apenas no final do movimento. 

 
Alongamento é um termo geral usado para 
descrever qualquer manobra fisioterapêutica 
elaborada para aumentar a mobilidade dos 
tecidos moles e subseqüentemente melhorar a 
ADM. 
As questões 37 e 38 são referentes à indicação e 
contra-indicação da realização do alongamento. 

 
37. Assinale a alternativa que NÃO condiz com 

indicação de alongamento: 
 
a) Quando um bloqueio ósseo limita a 

mobilidade articular. 
b) Quando há fraqueza muscular e 

encurtamento do tecido opositor. 
c) Antes e depois do exercício vigoroso para 

minimizar potencialmente a dor muscular 
pós-exercício. 

d) Quando a restrição da mobilidade pode 
levar a deformidades estruturais que 
poderiam ser evitadas. 

e) Como parte de um programa de preparo 
físico total, elaborado para prevenir lesões 
músculo-esqueléticas. 

 
38. Assinale a alternativa que NÃO representa 

uma contra-indicação para o alongamento: 
 
a) Quando já existe hipermobilidade. 
b) Diante de dor aguda, cortante, com 

movimento articular ou o alongamento 
muscular. 

c) Quando há limitação da ADM por 
diminuição da extensibilidade muscular. 

d) Em processo inflamatório ou infeccioso 
agudo. 

e) Em fratura recente. 
 

39. Assinale a proposição CORRETA quanto 
às características dos exercícios em 
Cadeia Cinética Fechada: 
 
a) Há aumento da força de aceleração. 
b) Há aumento da força de compressão 

articular. 
c) Há aumento da deformação dos 

mecanorreceptores articulares e 
musculares. 

d) Representam exercícios de não-
sustentação de peso. 

e) Promovem desestabilização articular. 
 

40. Sobre os exercícios em Cadeia Cinética 
Aberta, indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Há diminuição das forças de resistência. 
b) Há aumento da congruência articular. 
c) Há diminuição das forças de aceleração. 
d) Há diminuição das forças de 

cisalhamento. 
e) Promove estimulação de proprioceptores 

e aumento da estabilidade dinâmica. 
 

41. As descrições anatômicas são baseadas 
em planos imaginários que passam através 
do corpo na posição anatômica. A respeito 
dos planos anatômicos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Plano mediano é um plano vertical que 

passa longitudinalmente através do corpo. 
b) Planos coronais são planos verticais que 

passam através do corpo em ângulos 
retos com o plano mediano, dividindo-o 
em partes anterior e posterior. 

c) Planos transversos são planos que 
passam através do corpo em ângulos 
retos com os planos coronais e mediano. 

d) Um plano horizontal ou transverso divide 
o corpo em partes superior e inferior. 

e) Planos sagitais são paralelos aos planos 
coronais. 

 
42. Sabendo que o esqueleto é composto por 

ossos e cartilagens, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) As cartilagens não possuem suprimento 

sanguíneo próprio. 
b) Os ossos curtos são tubulares. 
c) Os ossos sesamóides geralmente são 

ossos longos. 
d) A quantidade de cartilagem no corpo 

aumenta com a idade. 
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e) Um sulco ósseo representa uma projeção 
arredondada no osso. 

 
43. Sobre o teste de Lachman, assinale a 

alternativa correta: 
 
a) Identifica lesão no ligamento cruzado 

posterior. 
b) Identifica lesão no menisco medial. 
c) É sinônimo do teste de Clarke. 
d) Identifica lesão no ligamento cruzado 

anterior. 
e) Detecta lesão no ligamento deltóide. 

 
44. Assinale a alternativa que corresponda a 

um teste utilizado nas avaliações de lesão 
em quadril: 
 
a) Pivô – Shift 
b) Sinal de Tecla 
c) Teste de tração de Apley 
d) Teste de Patrick 
e) Teste de gaveta anterior 

 
45. São pontos essenciais na avaliação de um 

paciente portador de doença neurológica, 
EXCETO: 
 
a) Tônus 
b) Coordenação 
c) Equilíbrio 
d) Teste de Finkelstein 
e) Reflexos 

 
46. Correlacionando o grau de força muscular 

com o grau de eficiência muscular, 
assinale a proposição CORRETA: 
 
a) Grau de força igual a 1, indica que há 

movimento desde que seja anulada a 
gravidade. 

b) Grau de força 2 indica vencimento de 
resistência. 

c) Grau de força 3 vence grandes 
resistências. 

d)   Grau de força 4 vence resistência. 
e) Grau de força zero indica pouca 

movimentação. 
 

47. O sucesso de um programa de reabilitação 
começa por boa avaliação do paciente. 
Diante disso, assinale a alternativa que 
justifica essa afirmação: 
 
a) A avaliação permite ao terapeuta traçar 

metas reais e estabelecer prognósticos. 
b) A avaliação limita a evolução de pacientes 

pediátricos. 

c) A avaliação funcional pode tornar o 
paciente mais incapaz. 

d) De acordo com a patologia apresentada, 
a avaliação pode restringir o bom 
desempenho da conduta fisioterapêutica. 

e) Reavaliar o paciente retarda seu ganho 
de funcionalidade. 

 
48. Antes da aprovação de qualquer novo 

fármaco para testes em seres humanos 
são efetuados testes de toxidade extensos 
em diversas espécies animais e em 
sistemas in vitro. O tipo mais grosseiro de 
teste de toxidade é a DL50 (dose letal para 
50% de um grupo de animais) em que um 
fármaco é administrado a grupos de 
animais em várias doses estimadas para 
cobrir a faixa de letalidade de 0 a 100%. Em 
relação a DL50, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Mede a mortalidade e a toxidade subletal. 
b) Não pode medir reações idiossincrásicas. 
c) A DL50 não varia amplamente entre as 

espécies. 
d) Mede a toxidade aguda e a longo prazo. 
e) Requer o uso de poucos animais. 

 
49. A absorção de um fármaco é definida como 

a passagem da droga de seu local de 
administração para o plasma. Por 
conseguinte, é fundamental que se tenha 
segurança da absorção para eleger a 
melhor via de administração da droga. 
Sobre as vias de administração de 
fármaco, é INCORRETO afirmar: 
 
a) As principais vias de administração são: 

oral, sublingual, retal, inalação e injeção. 
b) A administração sublingual é útil quando 

há necessidade de resposta rápida. 
c) A administração retal é utilizada somente 

para fármacos que devem produzir efeito 
local. 

d) Na administração por inalação, o pulmão 
serve tanto como via de administração 
como de eliminação. 

e) A injeção intravenosa constitui a via mais 
rápida e mais certa na administração de 
drogas. 

 
50. Em relação à transmissão colinérgica, 

marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Existem duas formas principais de 

colinesterase: a acetilcolinestarase, que 
ocorre no plasma e em muitos tecidos, e a 
butirilcolinesterase, que se liga, 
principalmente, à membrana. 
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b) As drogas anticolinesterásicas pertencem 
a três tipos principais: de ação curta, de 
ação intermediária e irreversíveis. 

c) Os antagonistas muscarínicos 
apresentam como principais efeitos: 
estimulação das secreções, contração da 
musculatura lisa e bradicardia. 

d) Os agonistas muscarínicos induzem 
taquicardia e vasoconstricção, 
relaxamento da musculatura lisa visceral e 
dilatação pupilar. 

e) Os principais receptores da acetilcolina 
são os muscarínicos e os dopaminérgicos. 
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