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Conhecimentos Gerais - Língua
Portuguesa Nível Superior

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 1 a 8.

Os         fora-fila

Todos         os         dias,         milhões         de         brasileiros         perdem         horas
preciosas         em         filas         de         ônibus,         e         reclamam
corretamente         dos         oportunistas         fura-fila.         Poucos
percebem         os         fora-fila:         os         que         usam         carros         privados
e         os         que         não         têm         dinheiro         nem         vale-transporte.         Há
séculos,         muitos         brasileiros         fazem         fila         para         obter         o
que         precisam,         enquanto         outros         não         têm         direito         nem
mesmo         de         esperar         em         fila,         por         falta         absoluta         de
dinheiro;         enquanto         outros         não         precisam         se
submeter         a         filas         porque         têm         muito         dinheiro.

Por         causa         das         ineficiências         econômicas,         a         palavra
"fila"         caracteriza         o         dia         a         dia         dos         brasileiros,         mas         por
causa         da         injustiça         social         não         se         percebe         os         que
estão         fora         das         filas,         de         um         lado         e         outro         da         escala
de         rendas.         Alguns         porque         não         precisam         se
submeter         a         elas,         graças         a         privilégios         e         dinheiro,
outros         porque         não         têm         o         direito         de         entrar         nelas.         No
meio,         imprensados,         os         da         fila,         ignorando         os
extremos.         Nós         nos         acostumamos         a         ver         com
naturalidade         os         que         não         precisam         e         ainda         mais         os
que         não         conseguem         entrar         nas         filas,         por         tratá-los
como         invisíveis.

No         setor         da         saúde,         nos         indignamos         com         os         que
tentam         furar         a         fila         para         tomar         vacina,         mas         não
percebemos         a         injustiça         quando         furam         a         fila         ao         usar
dinheiro         para         o         atendimento         médico         de         um         pediatra
para         o         filho,         de         um         dentista         e         de         profissionais         de
todas         as         outras         especialidades         que         não         estão
disponíveis         no         SUS,         com         a         urgência         necessária.
Apesar         do         nome,         o         sistema         nacional         de         saúde         não
é         único:         de         um         lado,         tem         o         SUS         com         suas         filas;         e,
do         outro,         o         SEP         -         Sistema         Exclusivo         de         Saúde         -
sem         fila         para         os         que         podem         pagar.

Todos         condenamos         os         fura-fila         do         SUS         para         tomar
vacina,         mas         todos         aceitamos         que         se         fure         a         fila         nas
demais         especialidades         médicas,         inclusive         cirurgias,
por         meio         do         uso         do         dinheiro.         Em         alguns         casos,         há
reclamação         quando         a         fila         se         organiza         por         um
pequeno         papel         numerado,         mas         não         se         protesta
quando,         perto         dali,                  o         atendimento         é         imediato,
porque         no         lugar         do         papel         com         o         número         da         fila
usa-se         papel         moeda.         Aceita-se         furar         fila         graças         ao
dinheiro.         Nem         se         considera         como         fura         fila.         São         os
fora-fila,         aceitos         por         convenção         de         que         o         dinheiro
pode         comprar         saúde.

Na         moradia,         alguns         entram         na         fila         do         programa
Minha         Casa         Minha         Vida;         outros         não         precisam,

compram         diretamente         a         casa         que         desejam         e
podem;         outros         também         não         entram         na         fila,         porque
não         têm         as         mínimas         condições         de         financiamento.

O         mesmo         vale         para         a         educação.         Em         função         do
Coronavírus,         o         Brasil         descobriu         que         algumas         boas
escolas,         em         geral         pagas         e         caras,         com         ensino
remoto,         computadores         e         internet         em         casa,
permitem         que         alguns         cheguem         ao         ENEM         com         mais
possibilidade         de         aprovação         do         que         outros.         Apesar
de         que         a         aprovação         é         conquistada         pelo         mérito         do
concorrente,         os         aprovados         se         beneficiaram         da
exclusão         de         muitos         concorrentes         ao         longo         da
educação         de         base.

A         desigualdade         na         qualidade         da         escola         desiguala         o
preparo         entre         os         candidatos,         como         uma         forma         de
empurrar         alguns         para         fora         e         outros         para         a         frente         da
fila.         De         certa         forma,         alguns         furaram         a         fila         para
ingresso         na         universidade,         por         pagarem         uma         boa
escola         ainda         na         educação         de         base.         E         não         há
reclamação         porque         os         fora         da         fila         são         invisíveis,
porque         não         concluíram         o         Ensino         Médio,         ou
concluíram         um         Ensino         Médio         sem         qualidade         que
não         lhes         deu         condição         sequer         de         sonhar         fazer         o
ENEM.

Tanto         quanto         os         que         não         podem         pagar         o         transporte
público         não         entram         na         fila         do         ônibus,         os         analfabetos
(12         milhões         de         brasileiros)         não         entram         na         fila         do
ENEM         para         ingresso         na         universidade.                  Foram
excluídos         da         formação,         por         falta         de         oportunidade
para         desenvolver         o         talento         no         momento         oportuno
da         educação         de         base,         e,         por         isso,         ficam         impedidos
de         disputar,         por         mérito,         uma         vaga         na         universidade.

Ninguém         fura         fila         para         chegar         à         seleção         brasileira
de         futebol,         porque         todos         tiveram         a         mesma         chance.
A         seleção         é         pelo         mérito,         graças         ao         fato         de         que         a
bola         é         redonda         para         todos,         independentemente         da
renda.

Temos         a         preocupação         de         assegurar         os         mesmos
direitos         para         obter         vacina,         não         o         mesmo         direito         para
a         qualidade         e         a         urgência         no         atendimento         de         saúde
e         de         educação,         independentemente         da         renda         e         do
endereço         da         pessoa.         Nem         ao         menos         consideramos
que         há         injustiça         em         furar         fila         usando         dinheiro         para
ter         acesso         à         educação         e         à         saúde         de         qualidade.         É
como         se         fosse         normal         furar         fila         por         se         ter         muito
dinheiro         e         normal         ficar         fora         da         fila         por         falta         total         de
dinheiro.         No         meio,         ficam         os         que,         por         pouco         dinheiro,
ficam         na         fila         e         se         indignam         com         os         que         tentam
desrespeitar         a         ordem,         sem         atentar         para         os         fora         da
fila         nos         carros,         ou         os         fora         da         fila         caminhando.         Os
primeiros         aceitamos         pelas         leis         do         mercado,         os
outros         tornamos         invisíveis.
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Questão 01
"Todos         os         dias,         milhões         de         brasileiros         perdem
horas         preciosas         em         filas         de         ônibus,         ..."

A         reescritura         da         passagem         em         destaque,         que
mantém         também         a         norma         culta         da         Língua
Portuguesa,         é:

(A) milhões         de         brasileiros,         perdem         horas         preciosas
todos         os         dias,         em         filas         de         ônibus.

(B) todos         os         dias,         milhões         de         brasileiros         perdem,
horas         preciosas         em         filas         de         ônibus.

(C) todos         os         dias         milhões         de         brasileiros         perdem
horas,         preciosas         em         filas         de         ônibus.

(D) milhões         de         brasileiros,         todos         os         dias,         perdem
horas         preciosas         em         filas         de         ônibus.

Questão 02
"Ninguém         fura         fila         para         chegar         à         seleção         brasileira
de         futebol..."         Na         passagem         em         destaque,         o         termo
sublinhado         exerce         função         sintática         de         sujeito:

(A) inexistente.

(B) simples.

(C) indeterminado.

(D) composto.

Questão 03
"Nós         nos         acostumamos         a         ver         com         naturalidade         os
que         não         precisam         e         ainda         mais         os         que         não
conseguem         entrar         nas         filas,         por         tratá-los         como
invisíveis."                  O         termo         sublinhado         refere-se         a         algo
anteriormente         mencionado         no         texto.         Nesse         caso,         o
pronome         em         destaque         estabelece         uma         relação         de
referência         a:

(A) pessoas         excluídas         socialmente         a         ponto         de         não
terem         razão         para         entrarem         em         filas.

(B) grupos         sociais         que         possuem         ojeriza         a         filas         em
função         de         seu         histórico         socioecômico.

(C) indivíduos         que         não         precisam         entrar         em         filas
porque         possuem         tudo         o         que         desejam.

(D) cidadãos         que         repudiam         fazer         parte         de         filas,         já
que         não         conseguem         se         ver         em         tal         situação.

Questão 04
"...         compram         diretamente         a         casa         que         desejam..."         O
termo         sublinhado         exerce         igual         função         sintática,         na
oração         em         que         está         inserido,         daquela         destacada
em:

(A) o         local         estava         tranquilo         demais.

(B) as         escolas         precisam         do         apoio         familiar.

(C) naquela         cidade,         a         vida         era         pacata.

(D) os         visitantes         exploram         as         trilhas.

Questão 05
O         autor         do         texto         apresenta,         ao         longo         da         discussão,
o         sentido         do         termo         "Os         fora-fila".         Nesse         contexto,         é
possível         afirmar         que         o         conceito         de         "Fora-fila"         está
associado         à(s):

(A) realização         social         de         determinadas         pessoas,         no
que         tange         às         suas         escolhas         políticas         e         ao         modo
como         a         sociedade         dá         visibilidade         a         outras
pessoas         sem         expressividade.

(B) oportunidades         que         alguns         indivíduos         têm         em
função         de         suas         condições         econômicas         e         à
situação         de         invisibilidade         de         outros         aos         olhos
da         sociedade.

(C) maneira         como         certos         indivíduos         são         tratados
em         virtude         de         seu         nível         intelectual         e         acadêmico
enquanto         os         demais         são         marginalizados
socialmente.

(D) formas         como         as         pessoas         se         comportam
mediante         as         diferentes         ofertas         a         elas         impostas
pela         sociedade         com         base         em         um         critério
sociopolítico         e         tecnicista.
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Questão 06
O         uso         da         primeira         pessoa         do         discurso         na
construção         textual         provoca         um         impacto         junto         ao
leitor.         Tal         situação         pode         ser         evidenciada,         pois:

(A) a         primeira         pessoa         do         plural         induz         o         leitor         a
pensar         da         mesma         maneira         que         o         enunciador         e
tal         fato         determina         a         certeza         de         que         não         há
controvérsias         nas         opiniões.

(B) o         texto         em         "nós"         impõe         uma         opinião         ao         leitor         e
determina         a         forma         como         ele         precisa         pensar         o
texto         em         termos         de         ideias         e         de         visão         acerca         do
mundo.

(C) o         uso         do         "nós"         pode         fazer         o         leitor         se         sentir         parte
integrante         do         texto         e         isso         promove         um         grau         de
aproximação         entre         as         partes         do         discurso         no
texto.

(D) a         marca         de         primeira         pessoa         do         plural         deflagra
um         desejo         do         enunciador         de         criar         um         impasse,
no         que         diz         tange         às         ideias         do         leitor,         instigando         a
destreza         opinativa.

Questão 07
"Temos         a         preocupação         de         assegurar         os         mesmos
direitos         para         obter         vacina..."         O         termo         sublinhado
pertence         à         classe         das         preposições.         Nesse         contexto,
a         preposição         sublinhada         apresenta         valor         semântico
de:

(A) localização.

(B) finalidade.

(C) consequência.

(D) instrumento.

Questão 08
O         texto         de         Cristóvam         Buarque         é         um         artigo         de
opinião.         Com         base         no         gênero         apresentado,         o         texto
"Os         fora-fila",         em         termos         de         tipologia,         é
predominantemente:

(A) expositivo.

(B) descritivo.

(C) argumentativo.

(D) narrativo.

Questão 09
"Em         alguns         casos,         há         reclamação         quando         a         fila         se
organiza         por         um         pequeno         papel         numerado,         mas
não         se         protesta         quando,         perto         dali..."         Nesse
contexto,         as         conjunções         sublinhadas         apresentam,
respectivamente,         valor         semântico         de:

(A) proporção         e         conformidade.

(B) conformidade         e         alternância.

(C) tempo         e         oposição.

(D) alternância         e         oposição.

Questão 10
"...         porque         no         lugar         do         papel         com         o         número         da         fila
usa-se         papel         moeda."         O         "se"         pode         ser         classificado,
sintaticamente,         de         igual         maneira         em:

(A) mora-se         em         um         lugar         extremamente         perigoso.

(B) necessita-se         de         apoio         em         decisões         importantes.

(C) garante-se         informação         verdadeira         aqui.

(D) vive-se         bem         na         cidade         do         Rio         de         Janeiro.

Conhecimentos Gerais - Legislação
Nível Superior

Questão 11
Sobre         o         direito         de         petição         do         servidor,                  quanto         aos
atos         de         demissão         e         de         cassação         de         aposentadoria
ou         disponibilidade,         ou         que         afetem         interesse
patrimonial         e         créditos         resultantes         das         relações         de
trabalho,         pode-se         afirmar         que         prescreve         em:

(A) 05         (cinco)         anos         a         contar         data         de         publicação         do
ato         impugnado         ou         120         (cento         e         vinte)         dias         da
data         da         ciência         pelo         interessado,         quando         o         ato
não         for         publicado.

(B) 05         (cinco)         anos         a         contar         data         de         publicação         do
ato         impugnado         ou         da         data         da         ciência         pelo
interessado,         quando         o         ato         não         for         publicado.

(C) 120         (cento         e         vinte)         dias         a         contar         data         de
publicação         do         ato         impugnado         ou         05         (cinco)
anos         da         data         da         ciência         pelo         interessado,
quando         o         ato         não         for         publicado.

(D) 120         (cento         e         vinte)         dias         a         contar         data         de
publicação         do         ato         impugnado         ou         da         data         da
ciência         pelo         interessado,         quando         o         ato         não         for
publicado.
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Questão 12
Dentre         as         opções         apresentadas         a         seguir,         indique         a
que         NÃO         é         uma         das         finalidades         dos         projetos         de
decreto         legislativo:

(A) aprovação         da         indicação         dos         membros         do
Tribunal         de         Contas         do         Estado         e         outras
indicações         que         a         lei         especificar.

(B) fixação         do         subsídio         e         da         representação         do
Governador,         Vice-Governador         e         Secretário         de
Estado.

(C) licença         para         Deputados         desempenharem
missão         diplomática         em         caráter         transitório.

(D) sugerir         medidas         de         interesse         público         que         não
sejam         de         competência         da         Assembléia
Legislativa,         e         sim         de         iniciativa         exclusiva         dos
demais         Poderes.

Questão 13
Célio,         servidor         estável         da         ALEMA,         foi         eleito         como
Prefeito         e         deverá         cumprir         mandato         eletivo         pelo
período         de         quatro         anos.         Assim,         deverá         ser         afastado
de         seu         cargo         na         ALEMA.

Analise         as         afirmativas         a         seguir:

I         -         Célio,         por         ter         sido         afastado         de         suas         funções         na
ALEMA,         ficará         obrigatoriamente         com         a
remuneração         do         cargo         de         Prefeito

II         -         Célio         continuará         contribuindo         para         a         previdência
social         como         se         em         exercício         estivesse

III         -         Célio,         em         caso         de         necessidade         da
administração         pública,         não         poderá         ser         removido         ou
redistribuído         de         ofício         para         localidade         diversa         de
onde         está         exercendo         seu         mandato

Considerando         as         disposições         contidas         no         Estatuto
do         Servidor         Público         do         Maranhão,         marque         a         opção
que         cita         a(s)         afirmativa(s)         correta(s):

(A) I         e         III.

(B) II.

(C) I,         II         e         III.

(D) II         e         III.

Questão 14
Em         caso         de         incapacidade         civil         absoluta         julgada         por
sentença         de         interdição         ou         comprovada         através         de
perícia         médica         passada         por         junta         nomeada         pela
Mesa         da         Assembleia         Legislativa         do         Estado         do
Maranhão         (ALEMA),         o         Deputado:

(A) será         suspenso         do         exercício         do         mandato
parlamentar,         com         perda         da         remuneração,         até
que         sua         capacidade         seja         atestada         por         junta
médica         constituída         de         cinco         médicos,         estranhos
ou         integrantes         dos         quadros         da         ALEMA,         desde
que         de         reputada         idoneidade         profissional.

(B) será         suspenso         do         exercício         do         mandato
parlamentar,         sem         perda         da         remuneração,         até
que         sua         capacidade         seja         atestada         por         junta
médica         constituída         de         três         médicos         de         reputada
idoneidade         profissional,         estranhos         aos         quadros
da         ALEMA

(C) deverá         ser         cassado         do         mandato         parlamentar,
pois         a         casa         legislativa         a         qual         pertence         fará         um
julgamento         político         acerca         da         razoabilidade,
proporcionalidade         e         conveniência         do         exercício
das         suas         funções         parlamentares.

(D) perderá         o         mandato         parlamentar,         em         função         da
perda         dos         direitos         políticos,         conforme         disposto
no         Art.15         da         Constituição         Federal.

Questão 15
Conforme         o         Estatuto         do         Servidor         Público         do         Estado
do         Maranhão,         há         situações         onde         o         servidor         público
poderá         se         afastar         do         exercício         de         suas         funções         sem
prejuízo         de         sua         remuneração.         Avalie         as         hipóteses
abaixo:

I         -         para         doação         de         sangue,         por         1(um)         dia;

II         -         por         até         7         (sete)         dias,         por         motivo         de         casamento;

III         -         quando         convocado         para         participar         de         júri         e
outros         serviços         obrigatórios         por         lei;

IV         -         por         motivo         de         alistamento         eleitoral,         até         1         (um)
dia;

V         -         para         exercer         atividade         político-partidária;

Aponte         dentre         as         opções         de         resposta,         a         que         cita         os
casos         em         que         não         haverá         desconto         no         salário         do
servidor:

(A) I,         III,         IV         e         V.

(B) I,         III         e         V.

(C) II,         III,         IV         e         V.

(D) I,         II         e         IV.
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Questão 16
Dentre         as         várias         condições         para         o         trâmite         regular
de         uma         iniciativa         popular         de         lei,         indique         a         opção
INCORRETA         entre         as         opções         a         seguir:

(A) assinatura         de         cada         eleitor         deverá         ser
acompanhada         de         seu         nome         completo         e         legível,
endereço         e         dados         identificadores         de         seu         título
eleitoral.

(B) o         projeto         será         protocolizado         perante         a
Secretaria         da         Mesa,         que         verificará         se         foram
cumpridas         as         exigências         constitucionais         para
sua         apresentação.

(C) não         se         rejeitará,         liminarmente,         projeto         de         lei         de
iniciativa         popular         por         vícios         de         linguagem,
lapsos         ou         imperfeições         de         técnica         legislativa,
incumbindo         à         Comissão         de         Constituição,
Justiça         e         Cidadania         escoimá-lo         dos         vícios
formais         para         sua         regular         tramitação.

(D) cada         projeto         de         lei         poderá         circunscrever-se
mais         de         um         assunto,         devendo,         neste         caso,         ser
revisado         pela         Comissão         de         Constituição,
Justiça,         Redação         Final         e         Legislação
Participativa,         para         que,         caso         necessário,         sofra
as         devidas         adequações         e         possa         tramitar
corretamente.

Questão 17
Durante         o         estágio         probatório,         o         servidor         será
avaliado         para         o         desempenho         do         cargo.         Nesta
avaliação         serão         considerados         os         fatores         de
assiduidade,         disciplina,         capacidade         de         iniciativa,
produtividade         e         responsabilidade.         Informe         a
duração         do         período         de         estágio         probatório,         conforme
disposto         no         Estatuto         do         Servidor         Público         do         Estado
do         Maranhão:

(A) 12         meses.

(B) 18         meses.

(C) 36         meses.

(D) 24         meses.

Questão 18
Ocorrerá         aposentadoria         compulsória         de         servidor
público         na         seguinte         hipótese:

(A) quando         o         servidor         sofrer         acidente         em         serviço         e,
em         decorrência         disso,         não         seja         mais         capaz         de
exercer         sua         função.

(B) quando         o         servidor         completar         70         anos         de         idade.

(C) aos         65         (sessenta         e         cinco)         anos         de         idade,         se
homem,         e         aos         60         (sessenta)         se         mulher.

(D) quando         o         servidor         for         acometido         por         moléstia
incurável.

Questão 19
Conforme         o         Regimento         Interno         da         Assembléia
Legislativa,         a         declaração         de         renúncia         ao         mandato
de         Deputado         se         tornará         efetiva         e         irretratável:

(A) a         partir         do         momento         que         é         entregue         à         Mesa.

(B) depois         de         aprovada         pela         Assembléia.

(C) após         a         entrega         da         declaração         de         bens
atualizada         e         assinatura         da         ratificação         do         termo
de         renúncia.

(D) depois         de         lida         no         expediente         e         publicada         no
Diário         da         Assembléia.

Questão 20
João,         servidor         estável,         foi         demitido         após         os         trâmites
de         processo         administrativo         por         abandono         de         cargo.
Tempos         depois         move         ação         judicial         com         a         finalidade
de         comprovar         que         sua         demissão         foi         injusta,         ao         final
do         processo         sentença         declara         que         a         demissão         foi
injusta         e         determina         a         reinvestidura         de         João         no
cargo         que         ocupava         anteriormente.

Nesta         situação         hipotética,         o         provimento         do         cargo
público         se         dará         através         de:

(A) reintegração.

(B) recondução.

(C) reverso.

(D) readaptação.
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Conhecimentos Gerais - Informática
Nível Superior

Questão 21
O         Excel         tem         o         recurso         de         arredondar         os         números
para         cima         ou         para         baixo,         e         ainda         pode-se         escolher
a         quantidade         de         casas         decimais         nesses
arredondamentos.

Considerando         o         comando         de         arredondar         para
baixo,         a         utilização         correta         desse         é:

(A) =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(A3;0)

(B) =ARREDONDAR.BAIXO(A3:0)

(C) =ARREDONDAR.BAIXO(A3;0)

(D) =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(A3:0)

Questão 22
Ao         utilizar         o         computador,         o         usuário         observa         que         o
sistema         está         bastante         lento.         A         ferramenta         do
sistema         que         propicia         a         verificação         do         que         está
acontecendo         com         os         recursos         de         hardware         é:

(A) gerenciador         de         dispositivos.

(B) gerenciamento         de         disco.

(C) explorador         de         arquivos.

(D) gerenciador         de         tarefas.

Questão 23
Ao         formatar         o         texto         no         editor         Word,         buscando
alterar         as         características         da         fonte         utilizada,         o
usuário         pode         clicar         na         faixa         de         opções:         tamanho         de
fonte,         tipo         de                  fonte,         entre         outras.         Outra         opção         para
acessar         essas         e         outras         configurações         para         a         fonte
é         pressionar:

(A) Ctrl+Shift+F

(B) Ctrl+Shift+P

(C) Ctrl+Shift+<

(D) Ctrl+Shift+>

Questão 24
A         tecnologia         de         SSHD         (Solid         State         Hybrid         Disc)
está         sendo         utilizada         como         uma         alternativa         ao         uso
de         HD         e         SSD         (Solid         State         Drive).         Dentre         as
características         do         SSHD,         destaca-se         que         o         SSHD:

(A) utiliza         uma         memória         volátil         em         sua         estrutura
trabalhando         em         conjunto         com         o         disco
magnético         para         gravarem         as         informações
permanentes         do         sistema.

(B) é         um         híbrido         entre         SSD         e         HD         com         a         pequena
desvantagem         de         necessitar         de         bateria         para         não
perder         as         informações         gravadas         no         SSD.

(C) é         uma         alternativa         mais         barata         do         que         o         SSD         e
um         pouco         mais         cara         que         o         HD,         tendo         o
desempenho         superior         ao         HD,                  mas         com         o
tempo         de         latência         na         leitura         e         gravação         um
pouco         maior         do         que         do         HD

(D) é         um         HD         com         um         pequeno         SSD         utilizados         em
conjuto,         com         o         objetivo         de         criar         um         buffer         de
memória         e         ganhar         velocidade         de         leitura         e
escrita.

Questão 25
Ao         utilizar         o         editor         de         texto         WORD         erroneamente,         o
usuário         digitou         todo         parágrafo         em         minúsculo         mas
desejava         que         fosse         maiúscula.         A         maneira         mais
simples         de         corrigir         essa         falha         é         selecionando         o
texto         e         pressionar:

(A) Shift+F3.

(B) Shift+F5.

(C) Ctrl+F3.

(D) Ctrl+F5.
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Questão 26
O         Excel         permite         a         junção         de         textos         e         números         de
várias         células         em         uma         só.         Utilizando         esse         recurso
conforme         a         imagem         a         seguir,         o         resultado         esperado
da         célula         é:

(A) 6         de         março         de         2022

(B) 6de3de2022

(C) 06         de         março         de         2022

(D) 6demarçode2022

Questão 27
Utilizando         o         Excel,         é         veriicado         que         há         tarefas         que
necessitam         ser         executadas         repetidamente.         Uma
alternativa         para         automatizar         essa         ferramenta         é:

(A) iniciar         a         célula         com         "="         e         descrever         o         comando
dentro         da         célula.

(B) criar         a         rotina         em         C++         e         importar         para         o         Excel.

(C) utilizar         gravador         de         tela         e         selecionar         a         opção         de
repetir         o         vídeo.

(D) criar         uma         macro.

Questão 28
O         HDD         (Hard         Disk         Driver),         também         conhecido         com
HD,         pode         ser         substituído         por         um         produto         que         está
sendo         difundido         atualmente.         Nesse         caso,         o
hardware         que         está         em         ascensão         é:

(A) SSD         (Solid         State         Drive).

(B) CMOS(Complementary
metal-oxide-semiconductor).

(C) BD-R         (Blu-ray         Recordable         Disc).

(D) Pendrive.

Questão 29
Uma         forma         de         se         agrupar         arquivos         para         envio
posterior         é         a         criação         de         um         arquivo         compactado.         A
extensão         de         arquivo         compactado         é:

(A) .pdf

(B) .rar

(C) .xls

(D) .doc

Questão 30
Nos         computadores,         existem         diversos         tipos         de
memória         utilizadas;         algumas         ficam         na         placa-mãe,
outras         no         processador,         algumas         ficam         no         gabinete
ligadas         à         placa-mãe         através         de         cabos.         Dentre
essas         memórias,         a         alternativa         que         apresenta
apenas         memórias         voláteis         é:

(A) RAM,         CACHE,         HD.

(B) BIOS,         CACHE,         ROM.

(C) CMOS,         RAM,         CACHE.

(D) CMOS,         RAM,         SSD.

Fisioterapeuta

Questão 31
Paciente         do         sexo         masculino,         33         anos,                  sofreu
queda         da         altura         de         4         metros.

Ao         longo         do         mês         subsequente         teve         cefaléa         e         lapso
de         memória.

Exames         de         imagens         constataram         coágulo         em
hemisfério         esquerdo.

Após         craniotomia,         paciente         apresentou         perda         de
sensibilidade         tátil         do         polegar         e         face         palmar.

A         lesão         apresentada         evidência         comprometimento
da         inervação         cutânea         segmentar         de:

(A) C7.

(B) T1.

(C) C6.

(D) C8.
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Questão 32
Paciente         sexo         feminino,         59         anos,         ajudante         de
serviços         gerais.

Trabalhava         pegando         e         carregando         peso         em
empresa,         bem         como         fazendo         movimentos
repetitivos.

Ficou         afastada         pelo         INSS         por         7         meses.         Fez
tratamento         medicamentoso         sem         resultado
satisfatório.

Há         7         anos         não         consegue         mais         trabalhar.

Refere         dor         intensa         em         região         cervical         irradiando
para         MSE,         com         perda         dos         movimentos         da         mão.

Neste         caso         a         DORT         tem         classificação         em         4
estágios         evolutivos,         segundo         HC/UFMG.         A         4º         fase
se         caracteriza         por:

(A) sensação         de         desconforto         ou         sensação         de         peso
nos         membros         superiores         relacionados         com         os
movimentos         repetitivos.

(B) dificuldade         para         realizar         movimentos         finos

(C) dor         suave         nos         membros         superiores         com
pequenos         períodos         de         remissão

(D) sensação         de         desconforto         ou         peso         nos         membros
superiores         que         aparecem         no         pico         de         produção,
piorando         ao         final         da         jornada         de         trabalho.

Questão 33
Ao         fisioterapeuta         é         dada         a         permissão         de         executar
técnicas         especificas         do         profissional         e         é         vetado         pela
legislação         vigente:

(A) solicitar         exames         complementares.

(B) informar         diagnóstico         fisioterapêutico         ao
paciente.

(C) dar         prognóstico         fisioterapêutico         ao         paciente.

(D) prescrever         medicamentos         ou         executar         ato
cirúrgico.

Questão 34
O         teste         de         Fulcro         tem         como         objetivo         avaliar         a
instabilidade         glenoumeral         anterior.         Sendo         positivo
quando         há         presença         de:

(A) palidez         e         estabilidade         da         cabeça         do         úmero.

(B) edema,         e         estabilidade         da         cabeça         do         úmero.

(C) dor         e         deslocamento         excessivo         da         cabeça         do
úmero.

(D) Edema         e         dor,         sem         instabilidade         da         articulação

Questão 35
Uma         das         definições         de         Ergonomia         é         ciência         que
estuda         o         homem         e         seu:

(A) Descanso.

(B) meio         ambiente.

(C) ambiente         de         trabalho.

(D) lazer.

Questão 36
Paciente         do         sexo         masculino,         23         anos,         digitador.

Procurou         ambulatório         queixando-se         de         hipoestesia,
hipotrofia,         limitação         da         movimentação         do         braço
direito         e         dor         durante         esforço         ou         ao         toque         por
compressão         na         região         cervical.

Refere         afastamento         das         atividades         laborais         por         12
meses         consecutivos.

Tais         distúrbios         das         raízes         nervosas         são         sintomas
dominantes         da         síndrome         de:

(A) cervicobraquialgia.

(B) tensão         do         pescoço.

(C) pronador         redondo.

(D) canal         de         Guynon.

Questão 37
O         reflexo         mandibular         faz         parte         de         um         conjunto         de
testes         para         avaliar         a         integridade         do         nervo:

(A) vago.

(B) oculomotor.

(C) vestibulococlear.

(D) trigêmio.

Questão 38

Para         descrever         força         muscular         normal         ou
diminuída,         destaca-se         a         associação         do
envelhecimento         e         da         anormalidade         com         o         termo:

(A) sarcopenia.

(B) hipotonia.

(C) bradipenia.

(D) hipertonia.
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Questão 39
Trabalhador         sofre         acidente         e         compromete         o
movimento         de         extensão         do         dedo         mínimo,         que         está
correlacionado         com         o         dermátomo:

(A) C8.

(B) T1.

(C) C6.

(D) C7.

Questão 40
O         Sinal         de         Piedallu         tem         como         objetivo         avaliar         a
restrição         da         mobilidade         da         articulação         sacroilíaca.
Este         deverá         identificar         a         disfunção         S1         pela:

(A) EIPS         do         lado         com         restrição         ocupa         uma         posição
superior         àquela         do         lado         normal.

(B) EIPS         do         lado         com         restrição         ocupa         uma         posição
inferior         àquela         do         lado         normal.

(C) EIPS         do         lado         oposto         a         lesão         ocupa         uma
posição         inferior         àquela         do         lado         acometido.

(D) EIPS         estão         igualadas.

Questão 41
Pensando         em         prevenção         para         quadros         de
lombalgias         em         postos         de         trabalho,         onde         o
trabalhador         precisa         rodar         o         tronco         transferindo
carga         acima         de         5kg         de         um         lado         para         o         outro,         as
cargas         deverão         estar         posicionadas         a         uma         altura         em
que         o         tronco         não         necessite         de:

(A) lateralização.

(B) extensão.

(C) flexão.

(D) inclinação.

Questão 42
A         elastina         é         um         dos         componentes         fibrosos         do         tecido
conjuntivo         encontrado         na         pele,         nos         ligamentos,         nos
vasos         sanguíneos         e         nos         pulmões.         Com         o         passar         da
idade         ela         é         substituída         por:

(A) fibroblastos.

(B) fibrinogênio.

(C) colágeno         parcialmente         degradado.

(D) tecido         gorduroso.

Questão 43
Paciente         sexo         feminino,         57         anos,         natural         da         Bahia,
ajudante         de         serviços         gerais         em         universidade.         Em
trote         universitário         foi         atingida,         caindo         da         escada.
Em         consequência         da         queda,         teve         fratura         de         4
vértebras         dorsais,         fratura         de         arcos         costais         com
perfuração         de         pulmão         e         ruptura         parcial         da         artéria
pulmonar.         Sendo         esta         última         a         responsável         pelo
suprimento         dos:

(A) folhetos         pleurais         parietais.

(B) alvéolos.

(C) brônquios.

(D) folhetos         pleurais         viscerais.

Questão 44
Paciente         é         acometido         de         fascite         palmar         fibrosante,
que         forma         cordões         na         região         palmar,
impossibilitando         a         extensão         dos         dedos
comprometidos.         Estamos         falando         da         Contratura         de:

(A) Finkelstein.

(B) DeQuervain.

(C) Phalen.

(D) Dupuytren.

Questão 45
Paciente         do         sexo         masculino,         48         anos,         ajudante         de
caminhão,         refere         sentir-se         'forte'.

Iniciou         dores         intensas,         em         2015,         na         região         lombar         e
fazia         uso         de         medicação         por         livre         opção,         sem
melhora         do         quadro.

Em         janeiro         de         2016,         procurou         ajuda         médica         e         foi
diagnosticado         com         discopatia         degenerativa         em
L2-L3.         Indicação         cirúrgica.

Fez         procedimento         cirúrgico         em         novembro         de         2016,
relata         não         sentir         melhora         após         a         cirurgia,         e         que         a
dor,         além         de         estar         na         região         lombar,         irradia         para
perna         esquerda.

Para         avaliarmos         protusão         discal         lombar         com
comprometimento         de         forames         intervertebrais         são
sugeridos         os         testes         de:

(A) Braggard         e         Haunt.

(B) Lasègue         e         Braggard.

(C) Maigne         e         Braggard.

(D) Lasègue         e         Maigne.
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Questão 46
No         Decreto         Lei         N.         938,         de         13         de         outubro         de         1969,         o
fisioterapeuta         tem         assegurado         o         direito         de         executar
apenas:

(A) dirigir         serviços         e         dar         diagnóstico
fisioterapêutico.

(B) métodos         e         técnicas         fisioterapêuticos         com         a
finalidade         de         restaurar,         desenvolver         e         conservar
a         capacidade         física         do         paciente.

(C) exercer         o         magistério         e         dar         diagnóstico
fisioterapêutico.

(D) métodos         e         técnicas         fisioterapêuticos,         com         a
finalidade         de         restaurar,         desenvolver         e         conservar
a         capacidade         física         do         cliente,         além         de         dirigir
serviços         e         exercer         o         magistério.

Questão 47
Paciente         diagnosticada         com         câncer         em         fevereiro         de
2017,         optou         pela         cirurgia         em         julho         de         2017,         nas
férias         escolares.

Neste         momento         o         câncer         já         havia         crescido         e
transformado-se         em         uma         'colmeia',         não         sendo         mais
possível         realizar         a         cirurgia.

Em         fevereiro         de         2018,         teve         diagnóstico         de         linfoma
de         Hodgkin.         Fez         radioterapia         e         quimioterapia.

Hoje         sente         dores         intensas         na         virilha         e         abdômen.         A
marcha         e         ficar         de         pé         estão         comprometidos.         Dá
alguns         passos         com         auxílio         de         muletas.

Com         objetivo         de         testar         a         retração         do         reto         femoral,
colocamos         a         paciente         em         decúbito         ventral         e
flexionamos         passivamente         o         joelho.

Se         for         conseguida         a         flexão         passiva         plena         do         joelho,
colocamos         então         passivamente         o         quadril         em
extensão,         enquanto         matemos         a         flexão         do         joelho
obtida         inicialmente.

Este         é         o         teste         de:

(A) Ely.

(B) McConnell.

(C) Clarke.

(D) Waldron.

Questão 48
Paciente         do         sexo         feminino,         27         anos,         refere         dor         na
mão,         braço         e         ombro         direito.

Diagnóstico         de         doença         de         Kienbock         (perda         da
circulação         em         osso         semilunar).

Tendo         perda         de         movimento         do         flexor         longo         do
polegar.

A         irrigação         deste         é         feita         pela         artéria:

(A) radial.

(B) ulnar.

(C) mediana.

(D) interóssea.

Questão 49
Paciente         de         49         anos         sofreu         mastectomia         radical,
desenvolvendo         edema         linfático         crônico.         Desta
forma         a         fisioterapia         deverá         agir         de         forma         primária
sobre         o         edema         com:

(A) exercícios         terapêuticos.

(B) ultrasom.

(C) corrente         galvânica.

(D) ondas         curtas.

Questão 50
Paciente         sexo         feminino,         42         anos,         refere         dor         intensa
em         todo         o         corpo,         com         sensação         de         dor         que         migra.
Aos         15         anos         fez         cirurgia         de         coluna.         Médicos         diziam
ser         dores         da         coluna.         Há         6         anos,         fechou         diagnóstico
de         fibromialgia.         Para         articulações         dolorosas,
podemos         lançar         mão         das         técnicas         de         mobilização
intra-articular______________________para
estimular         efeitos         neurofisiológicos         e         mecânicos

(A) leve.

(B) brusco.

(C) de         alta         velocidade         e         ritmo.

(D) de         grande         amplitude.
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Proposta de Redação 

 

A partir dos textos motivadores e dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação, elabore um texto dissertativo-argumentativo, com limite mínimo de 20 (vinte) 

e máximo de 30 (trinta) linhas, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, no 

qual discuta a seguinte questão:  

 

"A importância do turismo sustentável" 

 

Em seu texto, você deve selecionar, organizar e relacionar, de forma consistente, 

coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. 
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