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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões 

de números 1 a 8. 
 
 

O caldo cultural do Nordeste, particularmente do sertão, 

foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna. A in-

fância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dra-

maturgo com temas e formas de expressão artística que mais 

tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como a li-

teratura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos 

narrados foram aproveitados para o processo de criação de 

suas peças e romances, mas também todas as formas da nar-

rativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reela-

boradas por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente 

por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina. 

Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de 

jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo de-

senvolveu apontavam para três direções: levar o teatro ao povo 

por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre 

os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimu-

lar a criação de uma literatura dramática de raízes fincadas na 

realidade brasileira, particularmente na nordestina.  

No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada 

literatura de cordel. A primeira publicação de folheto no Nordes-

te, historicamente comprovada, aconteceu em 1870.  

O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem 

expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O prin-

cipal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado 

por Ariano Suassuna “o mais genial de todos os poetas do ro-

manceiro popular do Nordeste”.  

A peça Auto da Compadecida, de Suassuna, é uma re-

leitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O 

enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem ba-

seado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos 

medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares 

que se dedicaram ao gênero do cordel. 

As apropriações de Suassuna tanto do folheto nordestino 

quanto de outras fontes literárias são possíveis porque a pa-

lavra imitação, usada por Suassuna, remete-nos ao conceito 

aristotélico de mimesis, cujo significado não representa apenas 

uma repetição à semelhança de algo, uma cópia, mas a re-

presentação de uma realidade. Suassuna já fez diversos elogios 

da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte 

da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais an-

tigas. 

Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o 

dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura po-

pular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se pa-

trimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral 

é apenas a forma textual dada à história por cada um que a 

reescreve. 

(Adaptado de FOLCH, Luiza. Disponível em: www.omarra-
re.uerj.br/numero15. Acesso em 17/05/2014) 

1. Depreende-se do contexto que o autor lança mão do 
conceito de “mimesis” para  

 
(A) explicitar que, em sua obra, Suassuna se apropria 

da literatura sertaneja, reelaborando-a com um estilo 
próprio.  

 

(B) enaltecer a erudição de autores como Suassuna, ca-
pazes de revelar a essência de uma realidade por 
meio da literatura de cordel.  

 

(C) diferenciar o plágio do processo por meio do qual se 
parte de uma forma artística já existente para paro-
diá-la, como fez Shakespeare.  

 

(D) sugerir que Suassuna valoriza autores do romancei-
ro nacional que, diferentemente de Shakespeare, fo-
ram consagrados pelo gosto popular. 

 

(E) retratar a obra de Suassuna como pertencente a um 
modelo literário propenso a ser reproduzido em si-
mulacros do folclore nacional. 

_________________________________________________________ 
 

2. Considerado o contexto, há relação de causa e efeito, 
nessa ordem, entre 

 
(A) o elogio de Suassuna à imitação como ato de cria-

ção / a intenção de Suassuna de levar o teatro ao 
povo por meio de apresentações em praças públi-
cas. 

 

(B) a disseminação do nome literatura de “cordel” / o fa-
to de folhetos literários serem expostos em cordões 
nas feiras livres. 

 

(C) a ligação de Ariano Suassuna a um grupo de jovens 
escritores e artistas aos 19 anos / a influência do 
maracatu rural na peça Auto da Compadecida. 

 

(D) a noção existente na cultura popular de que uma his-
tória é um patrimônio universal / a originalidade con-
ferida por cada autor a sua história. 

 

(E) a infância passada no sertão / a influência da lite-
ratura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna. 

_________________________________________________________ 
 

3. Uma redação alternativa para um segmento do texto em 
que se respeitam as normas de concordância encontra-se 
em: 

 
(A) Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa 

oral e a poesia, tratam-se de processos de criação 
que Ariano Suassuna usa em seus romances. 

 

(B) A recriação de histórias mais antigas configuram-se 
como a base de boa parte da obra de Shakespeare. 

 

(C) Cada um que reescreve uma história alheia atribui-
lhe uma forma textual que pode ser considerada au-
toral.  

 

(D) Embora devam haver histórias anteriores, a primeira 
publicação de que se tem comprovação de um 
folheto de cordel aconteceu em 1870, no Nordeste. 

 

(E) O fato de os folhetos serem expostos em cordões, 
quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao 
nome “cordel”. 
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4. Considere o que se afirma abaixo sobre a pontuação do 
texto. 

 
 I. Sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode 

ser colocada imediatamente após “atividades” no 
segmento As atividades que o grupo desenvolveu 
apontavam para três direções... (2

o
 parágrafo) 

 
 II. No segmento Suas obras se caracterizam justa-

mente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética 
popular nordestina, a vírgula colocada imediata-
mente após “isso” pode ser corretamente substituí-
da por dois-pontos, uma vez que a ela se segue 
uma explicação. (1

o
 parágrafo) 

 
 III. Sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula 

pode ser colocada imediatamente após “sertão”, no 
segmento A infância passada no sertão familiarizou o 
futuro escritor e dramaturgo com os temas e formas 
de expressão artística... (1

o
 parágrafo) 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I. 

(B) II e III. 

(C) II. 

(D) I e II. 

(E) I e III. 

_________________________________________________________ 
 

5. Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o 
dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultu-
ra popular a noção de que... (7

o
 parágrafo) 

 
 Sem prejuízo da correção e do sentido original, e sem que 

nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento 
sublinhado acima pode ser corretamente substituído por 

 
(A) ainda que. 

(B) conquanto. 

(C) à medida que. 

(D) se bem que. 

(E) na medida em que. 
_________________________________________________________ 
 

6. O estímulo I  criação de uma literatura dramática II  

raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particu-

larmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo 

III .... Ariano Suassuna se juntou. 
 
 Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II 

e III da frase acima: 
 

(A) à − em que − por que 

(B) a − as quais − no que 

(C) a − das quais − com o qual 

(D) à − cujas − ao qual 

(E) à − nas quais − em que 
_________________________________________________________ 
 

7. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor 
e dramaturgo com temas e... (1

o
 parágrafo) 

 
 O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de com-

plemento que o grifado na frase acima está empregado em: 
 

(A) O caldo cultural do Nordeste (...) foi primordial na 
formação do paraibano Ariano Suassuna. 

 
(B) ...levar o teatro ao povo por meio de apresentações...  
 
(C) ...que remonta aos autos medievais... 
 
(D) ...existe na cultura popular a noção de que a his-

tória... 
 
(E) ...surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel. 

8. Considerando-se o contexto, a palavra que no segmento  
 

(A) ... que remonta aos autos medievais... (5
o 

parágrafo) 
é um pronome com a função de objeto indireto. 

 

(B) As atividades que o grupo desenvolveu... (2
o
 pará-

grafo) é uma conjunção que equivale a “conforme”. 
 
(C) ... temas e formas de expressão artística que mais 

tarde viriam a influenciar... (1
o
 parágrafo) é uma con-

junção que introduz o predicativo do sujeito. 
 
(D) ... mais diretamente a inúmeros autores populares 

que se dedicaram ao gênero do cordel. (5
o
 pará-

grafo) é um pronome com a função de sujeito. 
 
(E) ... e costuma dizer que boa parte da obra de 

Shakespeare... (6
o
 parágrafo) é um pronome que in-

troduz um objeto direto.  
_________________________________________________________ 
 

Atenção:  Para responder às questões de números 9 e 10, 
considere o poema abaixo. 

 
Foi bem saber-se que o Sertão 
não só fala a língua do não 
 
(...) 
 
Os escritores que do Brejo, 
ou que da Mata, têm o sestro 
 
de só dar a vê-lo no pouco, 
no quando em que o vê, sertão-osso. 
 
Para o litoral, o esqueleto 
é o ser, o estilo sertanejo, 
 
que pode dar uma estrutura 
ao discurso que se discursa. 
 
Tu, que conviveste o Sertão 
quando no sim esquece o não, 
 
e sabes seu viver ambíguo, 
vestido de sola e de mitos, 
 
a quem só o vê retirante, 
vazio do que nele é cante, 
 
nos deste a ver que nele o homem 
não é só capaz de sede e fome. 
 
Sertanejo, nos explicaste 
como gente à beira do quase, 
 
que habita caatingas sem mel, 
cria os romances de cordel: 
 
o espaço mágico e o feérico, 
sem o imediato e o famélico, 
 
fantástico espaço suassuna,  
que ensina que o deserto funda 

 
(Trecho de: A pedra do 
reino. NETO, João Cabral de 
Melo) 

 
9. No poema, reforça-se a ideia de que, por meio da obra de 

Suassuna, fica demonstrado que há um vigoroso caldo 
cultural no sertão nordestino. Tal ideia se encontra no ver-
so que está em:  

 
(A) Tu, que conviveste o Sertão 

(B) que ensina que o deserto funda 

(C) vazio do que nele é cante 

(D) que habita caatingas sem mel 

(E) a quem só o vê retirante 
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10. Sem prejuízo do sentido original, substitui-se corretamente, no poema, 
 
(A) o sestro por a mania. 
 

(B) o feérico por o humilde. 
 

(C) o famélico por o famigerado. 
 

(D) fantástico por legítimo. 
 

(E) caatingas por brenhas. 
 

 
Noções de Direito Administrativo 

 
11. O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias 

etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores 
com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da 
Lei n

o
 8.666/93, a autoridade competente 

 
(A) poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua 

preferência. 
 

(B) poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com 
dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação. 

 

(C) deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de 
escolha das propostas mais vantajosas. 

 

(D) poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser 
fornecidos por representante comercial exclusivo. 

 

(E) poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não 
possuem natureza comum. 

 

 
12. Determinado órgão do Poder Judiciário contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação de serviços de vigilância, 

pelo prazo de 12 meses. O edital de licitação e o respectivo contrato previram a prorrogação do prazo originalmente es-
tabelecido para a prestação dos serviços em questão. Referida previsão, à luz das disposições da Lei n

o
 8.666/93,  

 
(A) possibilita a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, limitada a 60 meses e, em caráter excepcional, devidamente 

justificado e mediante autorização da autoridade superior, por mais 12 meses. 
 

(B) obriga o contratado a anuir com a prorrogação, por igual período, salvo comprovada impossibilidade de manutenção das 
condições originalmente pactuadas. 

 

(C) condiciona-se à anuência do contratado e à comprovação de economicidade da prorrogação, observado o limite máximo 
de 48 (quarenta e oito) meses. 

 

(D) possibilita, apenas, uma prorrogação, por igual período, eis que se trata de serviço de natureza contínua, condicionada à 
anuência do contratado. 

 

(E) viola as disposições legais que atrelam a contratação à vigência dos créditos orçamentários, sendo possível, contudo, a 
prorrogação mediante aditamento contratual, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses. 

 

 
13. Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada repartição pública, 

recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor público em face de desavenças pessoais 
com o requerente, recusando fé a referido documento público. De acordo com as disposições da Lei n

o
 8.112/90, que estabelece o 

regime jurídico dos servidores públicos federais, Ana sujeita-se à penalidade de 
 
(A) advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência. 
 

(B) suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência. 
 

(C) demissão. 
 
(D) cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência. 
 
(E) suspensão, conversível em multa. 
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14. A respeito dos atos administrativos, considere: 
 
 I. Apenas os atos discricionários são passíveis de re-

vogação, mantidos os efeitos anteriormente produ-
zidos. 

 

 II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de 
competência são passíveis de convalidação, salvo 
em matérias de competência exclusiva. 

 

 III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagin-
do a anulação à data da edição do ato, ou  revoga-
dos, com efeitos a partir da revogação. 

 

 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I e III. 

 

(B) I e II. 
 

(C) II e III. 
 

(D) I. 
 

(E) II. 
_________________________________________________________ 
 

15. Determinado Tribunal pretende contratar consultoria espe-
cializada para desenvolver indicadores de desempenho e 
aplicar programa de desenvolvimento de competências 
gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo 
com as disposições da Lei n

o
 8.666/93, o procedimento li-

citatório para a contratação em questão 
 

(A) deverá se dar na modalidade pregão. 
 

(B) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedi-
mento obrigatório para a contratação de serviços 
técnico especializados. 

 

(C) poderá ser na modalidade convite, independente-
mente do valor. 

 

(D) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, 
independentemente do valor. 

 

(E) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando 
de atividade predominantemente intelectual. 

_________________________________________________________ 
 

16. O Balanced Scorecard − BSC, cujos mentores são Robert 
Kaplan e David Norton, é 

 
(A) um sistema de avaliação de desempenho organiza-

cional que contempla apenas indicadores financei-
ros. 

 
(B) um mecanismo para formulação da estratégia da 

instituição voltado à missão de futuro e visão de lon-
go prazo. 

 
(C) um modelo de gestão estratégica que alinha missão, 

visão e estratégias a um conjunto de indicadores fi-
nanceiros e não financeiros. 

 
(D) uma metodologia para avaliação e desenvolvimento 

de competências individuais orientada pelo denomi-
nado mapa estratégico. 

 
(E) uma metodologia de avaliação de desempenho or-

ganizacional e não individual, baseada em guias 
operacionais. 

17. O Ciclo PDCA inclui as seguintes etapas sequenciais: 
 
(A) diagnóstico; definição de metas; monitoramento; 

avaliação. 
 
(B) planejamento; execução; controle/verificação; ação 

avaliativa/corretiva. 
 
(C) priorização; definição de objetivos, capacitação; 

ação avaliativa/corretiva. 
 
(D) planejamento; desenvolvimento; capacitação; ava-

liação. 
 
(E) programação; direcionamento; controle/verificação; 

avaliação de resultados. 
_________________________________________________________ 
 

18. O Project Management Institute − PMI tornou-se referên-
cia como uma das principais associações profissionais em 
gerenciamento de projetos. O PMBOK é uma das prin-
cipais publicações do instituto e envolve nove áreas do co-
nhecimento, dentre as quais, 
 
(A) a pesquisa de satisfação do cliente. 
 
(B) a certificação de qualidade. 
 
(C) as ferramentas de auditoria. 
 
(D) o gerenciamento de escopo. 
 
(E) o mapeamento estratégico.  

_________________________________________________________ 
 

19. De acordo com as disposições contidas na Resolução 
n

o
 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça − CNJ, que 

dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no 
âmbito do Poder Judiciário, 
 
(A) os Tribunais deverão elaborar seus respectivos pla-

nejamentos estratégicos, com abrangência, mínima, 
de 2(dois) anos. 

 
(B) são estabelecidos os objetivos estratégicos do Poder 

Judiciário, entre os quais se inserem imparcialidade 
e celeridade. 

 
(C) o Plano Estratégico Nacional fixa, para os Tribunais, 

as metas de curto, médio e longo prazo. 
 
(D) constitui missão do Poder Judiciário, fixada no Plano 

Estratégico Nacional, ser reconhecido pela socieda-
de como instrumento efetivo de justiça e equidade. 

 
(E) os planejamentos estratégicos dos Tribunais de-

verão conter, pelo menos, um indicador de resultado 
para cada objetivo estratégico. 

_________________________________________________________ 
 

20. Considere que a implementação de uma ação governa-
mental foi concluída no prazo estabelecido, com custos re-
duzidos e de acordo com o escopo idealizado, porém não 
foi considerada pela sociedade como promotora dos bene-
fícios esperados. Essa ação foi 
 
(A) eficaz, porém não eficiente. 
 
(B) efetiva, porém não eficaz. 
 

(C) eficiente, porém não efetiva. 
 

(D) efetiva, porém não eficiente. 
 

(E) econômica, porém não eficiente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O formato dos pés pode favorecer o aparecimento de 

fratura por estresse. Um atleta com pés cavos estaria 
propício a ter fratura em 

 
(A) região do metatarso. 
 
(B) calcâneo. 
 
(C) falange distal do Hálux. 
 
(D) falange proximal do Hálux. 
 
(E) navicular. 

_________________________________________________________ 
 

22. Em um paciente com Linfedema, quando a carga linfática 
é normal e a capacidade de transporte está reduzida pela 
presença de um sistema linfático alterado ou enfermo, a 
característica e a causa do edema serão 

 
(A) de baixo fluxo e rico em proteínas, por insuficiência 

mecânica do sistema linfático. 
 
(B) grave, por insuficiência da válvula de segurança. 
 
(C) de alto fluxo e pobre em proteínas, por insuficiência 

funcional ou dinâmica linfática. 
 
(D) grave, por insuficiência mecânica do sistema linfá-

tico. 
 
(E) de baixo fluxo e rico em proteínas, por insuficiência 

da válvula de segurança. 
_________________________________________________________ 
 

23. As bengalas são utilizadas para diminuir a sobrecarga  
na articulação do joelho em pacientes portadores de 
osteoartrose. A porcentagem de diminuição da sobrecarga 
alcançada por elas é igual a 

 
(A) 60. 
 
(B) 40. 
 
(C) 50. 
 
(D) 30. 
 
(E) 70. 

_________________________________________________________ 
 

24. Durante a aplicação do alongamento, podem ocorrer 
estiramentos e entorses como efeitos deletérios desta 
terapêutica e 

 
(A) a lesão que ocorre devido ao tratamento usualmente 

acontece em técnicas que utilizam o alongamento 
estático. 

 
(B) o alongamento que utiliza a técnica de contração - 

relaxamento apresenta o mesmo risco de estira-
mento que a técnica de alongamento estático. 

 
(C) durante o alongamento estático, se a força for au-

mentando continuamente, ao final do alongamento, 
ela não causará danos aos tendões ou músculos. 

 
(D) a área mais comumente afetada pelo alongamento 

estático que provoca lesão em pacientes é a região 
central do ventre muscular. 

 
(E) a técnica de alongamento é preferível quando o risco 

de estiramento é grande, como em músculos fati-
gados. 

25. Uma funcionária apresenta cólica menstrual e não há me-
dicação disponível no ambiente de trabalho, porém há ge-
lo e optou-se por utilizá-lo para alívio das cólicas. A forma 
correta de aplicação da crioterapia para esta finalidade é 

 
(A) massagear a região do acuponto E-20.  
 
(B) massagear uma área de 2,5 cm à esquerda do 

processo vertebral de L3. 
 
(C) colocar a bolsa de gelo na região do umbigo. 
 
(D) colocar a bolsa de gelo na região do acuponto E-20. 
 
(E) massagear uma área de 2,5 cm à direita do pro-

cesso vertebral de L3. 
_________________________________________________________ 
 

26. Um trabalhador apresenta Síndrome do Túnel do Carpo 
no punho esquerdo e optou-se pela utilização de la-
serterapia. A melhor opção de dosimetria para o tratamen-
to desta patologia é: 

 
(A) Laser 820 nm, 1-2 pontos por área, mínimo  de 

1 joule por ponto. 
 
(B) Laser 904 nm, 1-2 pontos por área, mínimo  de 

1 joule por ponto. 
 
(C) Laser de 820 nm, 2-3 pontos por área, mínimo de 

2 joules por ponto. 
 
(D) Laser 904 nm, 2-3 pontos por área, mínimo de 

2 joules  por ponto. 
 
(E) Laser 820 nm, 1-2 pontos por área, mínimo de 

0,5 joule por ponto. 
_________________________________________________________ 
 

27. Um trabalhador apresenta epicondilite crônica no cotovelo 
esquerdo, caracterizada por dor e sem a presença de 
edema. Optou-se pela realização de fonoforese para tra-
tamento desta disfunção. A medicação indicada para tratar 
esta patologia através da fonoforese é 

 
(A) Hialuronidase gel. 
 
(B) Cetoprofeno líquido. 
 
(C) Lidocaína gel. 
 
(D) Hialuronidase líquido. 
 
(E) Cetoprofeno gel. 

_________________________________________________________ 
 

28. Sobre o uso da estimulação elétrica é correto afirmar: 
 

(A) Associada a um programa de exercícios é mais efi-
caz para o aumento da força muscular do que ape-
nas programas de exercícios em músculos sau-
dáveis. 

 
(B) A combinação de exercícios mais estimulação elé-

trica associada a um programa de exercícios não é 
mais eficaz do que apenas programas de exercícios 
em músculos saudáveis. 

 
(C) Associada a um programa de exercícios é mais efi-

caz para o aumento da resistência  muscular do que 
apenas programas de exercícios em músculos sau-
dáveis. 

 
(D) A combinação de exercícios associada a um pro-

grama de estimulação elétrica é tão eficaz quanto a 
realização de um programa de exercícios para au-
mento de força muscular em músculos atrofiados. 

 
(E) A combinação de exercícios mais estimulação elétri-

ca associada  a um programa de exercícios é menos 
eficaz do que apenas a realização de um programa 
de exercícios em músculos atrofiados. 
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29. Um paciente trabalhador apresenta tendinite do músculo 
supraespinhal, faz uso de medicação à base de opioides, 
desenvolveu tolerância analgésica e utilizará a TENS para 
diminuição da dor durante os movimentos do ombro. A 
modulação da TENS mais adequada para produzir melho-
res resultados analgésicos para este paciente é 

 
(A) iniciar o tratamento com TENS de alta frequência e 

depois passar para baixa  frequência. 
 

(B) TENS de alta frequência, apenas. 
 

(C) alternar o tratamento entre TENS de alta e baixa 
frequência. 

 

(D) iniciar o tratamento com TENS de baixa  frequência 
e depois passar para alta frequência. 

 

(E) TENS de baixa frequência, apenas. 
_________________________________________________________ 
 

30. Uma gestante sedentária, sem vivência de atividade física, 
deve iniciar a prática de alongamento muscular na seguin-
te semana de gestação: 

 
(A) 12

a
. 

 

(B) 11
a
. 

 

(C) 13
a
. 

 

(D) 15
a
. 

 

(E) 14
a
. 

_________________________________________________________ 
 

31. Um trabalhador, que realiza a sua atividade levantando 
pesos, procurou o setor de fisioterapia para saber se a 
utilização de cintos lombares ajudaria a prevenir dores na 
coluna. O fisioterapeuta Paulo respondeu que 

 
(A) os cintos lombares auxiliam na prevenção de dores 

lombares e deve ser recomendada a sua utilização. 
 

(B) a eficiência dos cintos lombares é moderada e pode 
ser recomendada a sua utilização. 

 

(C) o uso de cintos não é recomendado para prevenção 
de lombalgia. 

 

(D) a eficiência dos cintos lombares é grande e pode ser 
recomendada a sua utilização. 

 

(E) a eficiência dos cintos lombares é pequena e a sua 
utilização deve ser feita em trabalhos específicos de 
levantamento de peso. 

_________________________________________________________ 
 

32. Para melhorar o fluxo sanguíneo da veia femoral e dimi-
nuir a estase venosa em trabalhadores, a fisioterapeuta 
Cláudia sugeriu 

 
(A) respirações tranquilas na postura deitada. 
 

(B) respirações profundas na postura deitada. 
 

(C) exercícios ativos de flexão plantar e dorsal de tor-
nozelo com respiração profunda. 

 

(D) exercícios ativos de flexão plantar e dorsal de tor-
nozelo com respiração tranquila. 

 

(E) períodos prolongados de tempo sentado. 

33. Um paciente apresenta tendinite na cabeça longa do 
bíceps braquial. NÃO é um procedimento indicado para 
tratamento desta patologia na fase aguda: 

 
(A) ondas curtas. 
 
(B) TENS. 
 
(C) corrente interferencial. 
 
(D) laserterapia. 
 
(E) gelo. 

_________________________________________________________ 
 

34. Um paciente que apresenta cervicalgia NÃO deve utilizar 
a TENS para o tratamento da dor, se a situação clínica 
também apresentar 

 
(A) epilepsia. 
 
(B) gravidez. 
 
(C) tumor na mão. 
 
(D) tecido desvitalizado. 
 
(E) epífise fechada. 

_________________________________________________________ 
 

35. Um trabalhador realiza uma atividade em que necessita 
levantar pesos. O peso limite recomendado pelo National 
Institute of Occupational Safety and Health − NIOSH para 
prevenção de lombalgia, com todas as condições ideais 
de levantamento da carga, em kg, é  

 
(A) 15. 
 

(B) 38. 
 

(C) 23. 
 

(D) 20. 
 

(E) 40. 
_________________________________________________________ 
 

36. O ruído é uma fonte de estresse e doença ocupacional. 
Em um programa de conservação auditiva, o uso de pro-
tetores auriculares é recomendado para exposições iguais 
ou superiores a 

 
(A) 85 dB, apenas para ruídos contínuos. 
 
(B) 95 dB, apenas para ruídos contínuos. 
 
(C) 85 dB, apenas para ruídos intermitentes. 
 
(D) 95 dB, independente do tipo de exposição. 
 
(E) 85 dB, independente do tipo de exposição. 

_________________________________________________________ 
 

37. A entesopatia por uso excessivo, que acomete a origem 
dos músculos extensores e supinadores de punho é uma 
doença ocupacional denominada 

 
(A) Síndrome do túnel do carpo. 
 
(B) Epicondilite medial. 
 
(C) Contratura de Dupuytren. 
 
(D) Epicondilite lateral. 
 
(E) Tenossinovite de De Quervain. 

Dados: 
(altura da superfície onde a carga está co-
locada carga de 75 cm; altura de super-
fície de deposição da carga de 75 cm; 
movimento de tronco para transporte de 
carga sem assimetria; boa interface entre 
a mão e a carga; frequência de levan-
tamento por minuto de 0.2; duração da ta-
refa − 1 hora por dia; largura da carga; 
40 cm) 
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38. A lombalgia por instabilidade na articulação lombossacra 
pode ocorrer em trabalhadores que tenham algum defeito 
no fechamento do arco vertebral ou nas articulações in-
tervertebrais que realizam trabalhos 

 
(A) em que peguem cargas em locais com pouco es-

paço, obrigando o trabalhador a pegá-la posicio-
nado-se, fazendo a coluna lombar torcer e girar. 

 
(B) que obrigam o trabalhador a pegar ou manusear 

uma carga longe do corpo. 
 
(C) onde o plano de trabalho está baixo em relação à 

altura recomendada para o trabalhador. 
 
(D) que obriga a musculatura paravertebral desenvolver 

esforço de elevar uma carga com o tronco fletido e o 
valor da carga seja excessivamente elevado, acima 
dos limites suportáveis pela musculatura, ligamentos 
e fáscias. 

 
(E) em que permaneçam parados, em pé, durante gran-

de período de tempo, em posição de lordose forçada 
da coluna lombar. 

_________________________________________________________ 
 

39. O modelo de Back School proposto por Mariane 
Zachrisson-Forssell previa a realização de quatro en-
contros. As orientações sobre esforços mecânicos rea-
lizados nos diversos movimentos, a função dos músculos 
e a sua influência na coluna, orientação sobre postura 
estática em pé ou sentada e posturas adequadas para 
estas situações aconteciam no 

 
(A) primeiro encontro, apenas. 

(B) segundo encontro, apenas. 

(C) terceiro encontro. apenas. 

(D) quarto encontro, apenas. 

(E) primeiro e no quarto encontros. 
_________________________________________________________ 
 

40. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designa-
dos para o transporte manual de cargas, o peso máximo 
destas cargas deverá  

 
(A) ser equivalente àquele admitido para os homens. 

(B) corresponder a 50 % do peso admitido para homens. 

(C) corresponder a 40 % do peso admitido para homens. 

(D) ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens. 

(E) ser levemente inferior àquele admitido para os homens. 
_________________________________________________________ 
 

41. O VII par craniano, nervo facial, pode ser afetado por 
doenças desmielinizantes, neuropatia, tumores, infartos 
vasculares, traumas e outras patologias. O acometimento 
desse nervo, nesses casos, se deve ao local do qual 
emerge no tronco encefálico. Esse local é 

 
(A) a parte lateral do bulbo. 
 
(B) o ângulo cerebelopontino na junção do bulbo e da 

ponte. 
 
(C) o ângulo cerebelopontino na junção do mesencéfalo 

e ponte. 
 
(D) a superfície lateral da ponte média. 
 
(E) a parte medial do sulco pré-oliva. 

_________________________________________________________ 
 

42. O ângulo de inclinação do fêmur descreve o ângulo no 
plano frontal entre o colo do fêmur e o lado medial da 
diáfise femural. Esse ângulo altera o alinhamento entre a 
cabeça do fêmur e o acetábulo, e modifica a biomecânica 
do quadril. O valor de normalidade desse ângulo, na idade 
adulta, é 

 
(A) 140°. 

(B) 105°. 
(C) 125°. 

(D) 150°. 

(E) 115°. 

43. O músculo supraespinhal ou supraespinhoso possui um 

braço de momento interno para abdução do ombro de 

cerca de 25 mm. Segurar um peso pela mão, 50 cm distal 

a articulação do ombro cria uma vantagem mecânica de 

1:20. Considerando essa vantagem mecânica, o músculo 

supraespinhal precisa gerar uma força ......I  vezes maior 

do que o peso da carga.  
 
 Preenche corretamente a lacuna I: 
 

(A) 30 

(B) 15 

(C) 20 

(D) 10 

(E) 25 
_________________________________________________________ 
 

44. O movimento da coluna vertebral em um plano, normal-
mente, está associado com um movimento, muitas vezes 
imperceptível e automático, em outro plano. Este fenô-
meno cinemático denomina-se acoplamento da coluna 
vertebral. O padrão mais consistente de acoplamento en-
volve uma associação entre os movimentos de 

 
(A) inclinação e extensão. 

(B) extensão e rotação. 

(C) flexão e rotação. 

(D) rotação e inclinação. 

(E) inclinação e flexão. 
_________________________________________________________ 
 

45. Muitos indivíduos passam várias horas do seu dia na 
posição sentada. Nessa condição, a postura da pelve e da 
coluna lombar têm grande influência sobre a postura em 
outras áreas da coluna vertebral. Na postura sentada rela-
xada (pelve inclinada posteriormente com a coluna lombar 
ligeiramente fletida) o toque 

 
(A) flexor maior aumenta a força de compressão na 

margem anterior dos discos lombares. 
 
(B) flexor menor aumenta a força de compressão na 

margem anterior dos discos lombares. 
 
(C) extensor maior aumenta a força de compressão  na 

margem anterior dos discos lombares. 
 
(D) flexor maior aumenta a força de compressão na 

margem posterior dos discos lombares. 
 
(E) extensor maior aumenta a força de compressão na 

margem posterior dos discos lombares. 
_________________________________________________________ 
 

46. Os exercícios respiratórios têm por objetivo incentivar o 
paciente a utilizar o diafragma de maneira mais eficiente e 
mecânica, e energeticamente mais econômica. Associado 
aos exercícios pode-se utilizar dispositivos incentivadores 
respiratórios, dentre os quais o respiron. O tipo de carga 
pressórica desse dispositivo é 

 
(A) linear fluxo-independente. 

(B) linear a fluxo. 

(C) alinear a volume. 

(D) linear a volume. 

(E) alinear a fluxo. 
_________________________________________________________ 
 

47. Mário Antônio, 25 anos, encontra-se na fase de movi-
mento controlado e retorno à função, após síndrome de 
uso excessivo/trauma repetitivo no tornozelo. Um dos 
objetivos do tratamento de Mário Antonio é melhorar o 
desempenho muscular. A progressão dos exercícios re-
sistidos, nesse caso, deve ser 

 
(A) isométrico e progredir para isotônico. 

(B) ativo livre e progredir para isocinético. 

(C) isotônico e progredir para isocinético. 

(D) isotônico e progredir para isométrico. 

(E) isométrico e progredir para ativo livre. 
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48. Luiz Carlos apresenta quadro de hemiparesia, e encontra-
se na fase de treino do sentar e levantar. A fisioterapeuta 
adotou a ordem de prática randômica para esse treino. A 
vantagem desse tipo de organização de prática durante a 
sessão de fisioterapia é: 

 
(A) maior aquisição inicial das habilidades,  maior re-

tenção e generalização. 
 
(B) menor aquisição inicial das habilidades, maior re-

tenção e generalização. 
 
(C) maior aquisição inicial das habilidades, menor re-

tenção e generalização. 
 
(D) menor aquisição inicial das habilidades, maior re-

tenção e menor generalização. 
 
(E) maior aquisição inicial das habilidades, menor re-

tenção e maior generalização. 
_________________________________________________________ 
 

49. Carlos Eduardo, 35 anos, apresenta cervicalgia há cerca 
de 24 meses. Ontem acordou com torcicolo. O tratamento 
na primeira semana consiste em: 

 
(A) exercícios passivo, ativo-assistido e ativo livre para 

manter a amplitude de movimento e flexibilidade; 
exercícios de relaxamento; exercícios resistidos para 
a musculatura agonista. 

 
(B) apenas exercícios passivo, ativo-assistido e ativo 

livre para manter a amplitude de movimento e fle-
xibilidade. 

 
(C) exercícios passivo, ativo-assistido e ativo livre para 

manter a amplitude de movimento e flexibilidade; 
exercícios de relaxamento; exercícios resistidos para 
a musculatura antagonista. 

 
(D) apenas exercícios resistidos para a musculatura an-

tagonista. 
 
(E) apenas exercícios de relaxamento. 

_________________________________________________________ 
 

50. Luiz Carlos, 36 anos, durante a deambulação apresenta que-
da do membro inferior que se encontra na fase de balanço ou 
oscilação. A partir dessa inspeção, a suspeita e o teste es-
pecial que deverá ser realizado são, respectivamente, fra-
queza da musculatura 

 
(A) adutora de quadril e teste de Trendelenburg. 
 
(B) abdutora de quadril e teste de Ober. 
 
(C) adutora de quadril e teste de Ober. 
 
(D) abdutora de quadril e teste de Trendelenburg. 
 
(E) abdutora de quadril e teste de câmbio. 

_________________________________________________________ 
 

51. A síndrome do impacto é frequente em cabeleireiros, 
faxineiros, atletas de vôlei entre outros. Nestes casos, 
deve-se realizar os três testes do impacto, uma vez que a 
sensibilidade de cada um, isoladamente, é de 80 a 90%. O 
teste do impacto de Neer indica 

 
(A) impacto do coracoide. 
 
(B) irritação da bolsa serosa e do tendão do supraes-

pinhal. 
 
(C) lesão acromioclavicular. 
 
(D) tendinite da cabeça longa do bíceps. 
 
(E) irritação da bolsa serosa e do tendão do subes-

capular. 

52. João Carlos, 45 anos, apresentou diagnóstico de tumor no 
forame jugular. Os pares cranianos que podem apresentar 
lesão são: 

 
(A) glossofaríngeo, vago e acessório. 
 
(B) hipoglosso, vago e acessório. 
 
(C) facial, vestibulococlear e glossofaríngeo. 
 
(D) glossofaringeo, hipoglosso e acessório. 
 
(E) vestibulococlear, glossofaríngeo e vago. 

_________________________________________________________ 
 

53. Mário Sergio, 40 anos, apresenta dor no ombro esquerdo 
há 5 dias. A dor iniciou após o final de semana dedicado a 
tarefas de manutenção de pintura de sua casa. Após ava-
liação, Mário Sergio recebeu o diagnóstico de tendinite 
bicipital. Consequência dessa tendinite, em relação a 
amplitude de movimento, é ativa e passiva de extensão de 
ombro 

 
(A) é dolorosa, mas não é limitada; ativa de flexão e 

abdução é dolorosa e limitada. 
 
(B) é dolorosa e total; ativa de flexão e abdução é 

dolorosa. 
 
(C) é dolorosa e limitada; ativa de flexão e abdução não 

é dolorosa. 
 
(D) não é dolorosa, mas é limitada; ativa de flexão e 

abdução é dolorosa. 
 
(E) é dolorosa e limitada; ativa de flexão e abdução é 

dolorosa. 
_________________________________________________________ 
 

54. Geraldo, 56 anos, fumante há 40 anos, apresenta diagnós-
tico de doença pulmonar obstrutiva crônica − DPOC. Devido 
à doença, Geraldo apresenta limitação crônica do fluxo 
aéreo prejudicando a função pulmonar. O volume expira-
tório forçado no primeiro segundo, a capacidade pulmonar 
total e o volume residual, se caracterizam, respectivamente, 
nesse caso, como: 

 
(A) aumentado, diminuído e diminuído. 
 
(B) todos aumentados. 
 
(C) reduzido, aumentado, aumentado. 
 
(D) todos reduzidos. 
 
(E) reduzido, diminuído e aumentado. 

_________________________________________________________ 
 

55. Geraldo, com diagnóstico de DPOC, tem se beneficiado 
do treinamento direcionado especificamente para os mús-
culos respiratórios. Geraldo está realizando este treina-
mento por meio dos dispositivos de incentivo respiratório. 
Como é medida a resposta a esse treinamento? 

 
(A) Aumento da resistência tolerada sobre um período 

específico de tempo ou por diminuição no tempo 
para determinada carga. 

 
(B) Diminuição da resistência tolerada sobre um período 

específico de tempo ou por aumento no tempo para 
determinada carga. 

 
(C) Diminuição da resistência tolerada sobre um período 

específico de tempo ou por diminuição no tempo 
para determinado volume. 

 
(D) Aumento da resistência tolerada sobre um período 

específico de tempo ou por aumento no tempo para 
determinada carga. 

 
(E) Aumento da resistência tolerada sobre um período 

específico de tempo ou por aumento no tempo para 
determinado volume. 

Caderno de Prova ’F06’, Tipo 001



 

10 TRT13-An.Jud.-Fisioterapia-F06 

Atenção: Para responder às questões de números 56 a 58, 
considere o caso abaixo. 

 
 

Manoel, 60 anos, motorista de táxi, hipertenso, com 

hipercolesterolemia, lavava o carro, quando apresentou fra-

queza em seu hemicorpo esquerdo, sua fala ficou pastosa e sua 

rima desviou-se para a direita, na sequência caiu no chão. Sua 

esposa que ouviu um barulho, e encontrou Manoel caído, 

chamou a ambulância, que o levou ao hospital. Após algumas 

horas recebeu o diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico − 

AVE. Manoel evoluiu com hipertonia no hemicorpo esquerdo 

com predomínio braquial, dificuldade na deambulação e ao 

descer escada, pois apresenta hiperextensão do joelho durante 

a progressão a frente e na execução das atividades funcionais e 

de vida diária. Recebeu alta e foi encaminhado à clínica de 

fisioterapia do sindicato dos taxistas para continuidade de sua 

reabilitação. 

 
 
56. Após o AVE a marcha é alterada devido a diversos fa-

tores, e é um ponto crucial a ser abordado terapeutica-
mente. Portanto, a avaliação deve apresentar duas fases. 
Considere as informações abaixo. 

 

Coluna I Coluna II 

 
 
 
 
 
 I. Fase de apoio 
 
 
 
II. Fase de balan-

ço ou oscilação 
 
 
 
 
 
 

1. Quadril posicionado tipicamen-
te em flexão e adução, sinal de 
Trendelenburg presente. 

2. Contratura ou hipertonia nos 
flexores plantares, fraqueza 
nos dorsiflexores mantém o 
equino ou equinovaro. 

3. Joelho volta ao recurvato, hi-
pertonia de quadríceps. 

4. Flexão ineficiente do quadril e 
joelho. 

5. O tronco e a pelve inclinam-
se para o lado D a fim de 
liberar o pé, decorrente a fra-
queza de músculos flexores 
de tornozelo. 

 

 As principais alterações encontradas em cada fase da 
marcha, são: 

 

(A) I - 2 e 3; II - 1, 4 e 5. 
 
(B) I - 4 e 5; II - 1, 2 e 3. 
 
(C) I - 1, 2 e 3; II - 4 e 5. 
 
(D) I - 2, 4 e 5; II - 1 e 3. 
 
(E) I - 1 e 3; II - 2, 4 e 5. 

_________________________________________________________ 
 

57. Com base na abordagem de facilitação neuromuscular 
proprioceptiva, o padrão diagonal de movimento de 
membro inferior que deve ser trabalhado, a partir da difi-
culdade de deambulação e ao descer a escada é: 

 
(A) flexão - abdução - rotação lateral 
 
(B) extensão - adução - rotação lateral 
 
(C) flexão - abdução - rotação medial 
 
(D) extensão - abdução - rotação medial 
 
(E) flexão - adução - rotação medial 

58. Manoel apresenta hipertonia no hemicorpo esquerdo. O 
tipo e a característica de hipertonia apresentada por 
Manoel são, respectivamente: 

 
(A) elástica, cede à movimentação e não varia com a 

velocidade. 
 

(B) plástica, não cede à movimentação e não varia com 
a velocidade. 

 

(C) plástica, cede à movimentação e varia com a ve-
locidade. 

 

(D) elástica, cede à movimentação e varia com a ve-
locidade. 

 

(E) elástica, não cede à movimentação e não varia com 
a velocidade. 

_________________________________________________________ 
 

59. O teste de Romberg é um dos testes utilizados na ava-
liação de várias condições em que  se suspeita de alte-
rações do equilbíbrio. A resposta esperada no caso de 
fase aguda e crônica de lesão vestibular unilateral, e fase 
aguda e crônica de lesão vestibular bilateral, respecti-
vamente, são: 

 
(A) positivo e negativo; positivo e negativo. 
 

(B) positivo e positivo; positivo e positivo. 
 

(C) negativo e negativo; negativo e negativo. 
 

(D) negativo e positivo; negativo e positivo. 
 

(E) negativo e negativo; positivo e positivo. 
_________________________________________________________ 
 

60. Com base na legislação do fisioterapeuta, no que se 
refere ao RELACIONAMENTO COM O CLIENTE / PA-
CIENTE / USUÁRIO, é proibido ao fisioterapeuta: 

 
(A) responsabilizar-se pela elaboração do diagnóstico 

fisioterapêutico, instituir e aplicar o plano de trata-
mento e conceder alta para o cliente/paciente/ 
usuário, ou, quando julgar necessário, encaminhar o 
mesmo a outro profissional. 

 

(B) zelar para que o prontuário do cliente/paciente/ 
usuário permaneça fora do alcance de estranhos à 
equipe de saúde da instituição, salvo quando outra 
conduta seja expressamente recomendada pela 
direção da instituição e que tenha amparo legal. 

 

(C) zelar pela provisão e manutenção de adequada 
assistência ao seu cliente/paciente/usuário, ampara-
dos em métodos e técnicas reconhecidos ou regula-
mentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 
de Terapia Ocupacional. 

 

(D) prestar assistência ao ser humano, respeitados a 
sua dignidade e os direitos humanos de modo a que 
a prioridade no atendimento obedeça a razões de 
urgência, independente de qualquer consideração 
relativa à raça, etnia, nacionalidade, credo sócio-
político, gênero, religião, cultura, condições so-
cioseconômicas, orientação sexual e qualquer outra 
forma de preconceito, sempre em defesa da vida. 

 

(E) dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêu-
tico de forma não presencial, salvo em casos regula-
mentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 
de Terapia Ocupacional. 
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DISCURSIVA - REDAÇÃO 

 
Atenção: 
− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. 
− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto 

solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em 
versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação. 
 

Os transtornos mentais são comuns demais para que continuemos a vê-los com preconceito. São doenças como quaisquer 
outras, mas que têm a peculiaridade de afetar o órgão do corpo que nos diz quem somos.  
(...) 
O diagnóstico de um transtorno mental grave é frequentemente entendido como uma sentença de comprometimento da vida 
em sociedade. A ciência mostra, porém, que o diagnóstico é o eixo articulador de estratégias terapêuticas para a remissão de 
sintomas e a reabilitação das pessoas à vida profissional. 

(Adaptado de BRESSAN, Rodrigo. Folha de S.Paulo, 18/05/2014) 
 
 

Considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema: 
 
 
 
 

 

As questões suscitadas pelas doenças mentais no universo do trabalho 
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