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➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação da COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
A         avaliação         da         amplitude         de         movimento         não         é
apenas         uma         mediação         de         uma         função,         também
uma         parte         importante         da         análise         biomecânica.         A
amplitude         de         movimento         é         avaliada         em         relação         a
três         tipos         separados         de         funções:         movimento
passivo,         movimento         ativo         e         movimento         resistido.
(...)         As         lesões         musculotendinosas         geralmente         são
mais         dolorosas         do         que         fracas.         As         lesões
neurológicas         geralmente         são         mais         fracas         do         que
dolorosas.

(CIPRIANO,         Joseph         J.         Manual         Fotográfico         de         Testes         Ortopédicos         e

Neurológicos.         Editora         Manole.         São         Paulo.         p.7.)

A         respeito         do         "Teste         de         amplitude         de         movimento
resistido"         focado         nas         reações         gerais         relacionadas
com         dor,         marque         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Forte,         com         dor         espontânea,         sem         nenhuma
indicação         de         qualquer         lesão         do         músculo         ou
tendão.

(B) Forte,         sem         nenhuma         dor         provocada,         é         normal         e
não         indicadora         de         quaisquer         lesões.

(C) Fraca         e         sem         dor         pode         indicar         uma         lesão
neurológica,         a         qual         então         necessitará         ser
avaliada         com         o         gráfico         precedente.

(D) Fraca         e         dolorosa         pode         indicar         uma         ruptura
parcial         de         um         músculo         ou         tendão,         porque
existem         fibras         que         ainda         estão         intactas         que
podem         ser         tensionadas         e         poderiam         produzir
dor.         Fratura,         neoplasma         ou         inflamação         aguda
também         podem         ser         possibilidades.

Questão 02
Analise         as         assertivas         com         V,         para         verdadeiro,         ou         F,
falso:

(__)A         Fisioterapia         atua         nas         pessoas         idosas
promovendo         a         saúde         e         prevenindo         distúrbios
cinético-funcionais         ligados         à         vida         produtiva,         ao
envelhecimento          e          às          doenças
crônico-degenerativas.         Atua         ainda         realizando
atividades         terapêuticas,         minimizando         quadros
clínicos         já         instalados,         melhorando         a         qualidade         de
vida         e         promovendo         a         independência
cinético-funcional.

(__)Fisioterapia         em         obstetrícia         é         uma         especialidade
de         grande         importância         no         atendimento         de
gestantes,         devido         à         importância         deste         momento         na
vida         da         mulher.         Nesta         fase,         a         gestante         pode         ser

beneficiada         com         o         atendimento         durante         a         gestação,
trabalho         de         parto         e         puerpério         (pós-parto).         Para
tanto,         tem         como         objetivo         tratar         algumas         alterações
comuns         durante         a         gravidez         ou         prevenir         qualquer
disfunção         inerente         a         esta         condição,         tranquilizar         a
gestante         durante         o         trabalho         de         parto,         diminuir         a         dor
e         reduzir         o         tempo         de         duração         do         mesmo,         acelerar         o
retorno         às         condições         não         gestacionais         e         a
atividades         diárias,         além         de         reabilitar         as
complicações         apresentadas         no         puerpério.         Este
tratamento         realizado         em         domicílio         reduz         o
transtorno         de         locomoção         e         proporciona         maior
comodidade         a         gestante.

(__)A         implantação         das         Normas         Operacionais
Básicas         do         SUS         -         NOB-SUS         91,         em         especial         das
NOB-SUS         93         e         96,         além         de         promover         uma
integração         de         ações         entre         as         três         esferas         de
governo,         desencadeou         um         processo         de
descentralização         intenso,         transferindo         para         os
estados         e,         principalmente,         para         os         municípios,         um
conjunto         de         responsabilidades         e         recursos         para         a
operacionalização         do         Sistema         Único         de         Saúde,
antes         concentradas         no         nível         federal.

(__)A         Lei         nº         8.080/90,         que         dispõe         sobre         as
condições         para         a         promoção,         proteção         e
recuperação         da         saúde,         a         organização         e         o
funcionamento         dos         serviços         correspondentes,         é         a
Lei         Orgânica         da         Saúde.         A         Lei         nº         8.142/90,         dispõe
sobre         a         participação         da         comunidade         na         gestão         do
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         e         sobre         as
transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros         na         área         da         saúde.

Marque         a         alternativa         com         a         série         CORRETA.

(A) V,         V,         V,         V.

(B) V,         F,         F,         V.

(C) F,         F,         V,         F.

(D) V,         F,         V,         V.

Questão 03
A         marcha         normal         pode         ser         definida         como         sendo         o
conjunto         de         movimentos                  rítmicos         e         alternados         do
tronco         e         extremidades,         visando         à         locomoção         do
corpo         (ou         do         seu         centro         de         gravidade)         para         a
frente.

(HEBERT,         Sizínio         &         XAVIER,         Renato.         Ortopedia         e         Traumatologia         -         princípios

e         Prática.         Editora         ARTMERD.         Porto         Alegre.         Cap.         5.         Marcha         Normal.         p.46/7.)

Sobre         o         contexto         enunciado,         marque         a         alternativa
INCORRETA.
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(A) Na         cinesiologia,         o         humano         deambulante         é
reconhecido         como         uma         máquina         física         e         um
organismo         biológico,         o         que         o         torna         sujeito         às
leis         da         física         e         do         movimento,         e         às
consequência         da         ação         muscular.

(B) Andar         não         é         simplesmente         colocar-se         um         pé
após         outro,         apesar         de         a         marcha         dos         seres
humanos         ter         como         característica:         ser         bipedal         e
ereta,         com         a         totalidade         dos         eventos         ocorrendo
de         maneira         idêntica         para         todos,         cada         um         tem
suas         características         peculiares.

(C) A         cinética         da         locomoção         humana         mostra         dois
movimentos         do         seu         centro         de         gravidade,         um         no
sentido         vertical         e         outro         no         sentido         horizontal.

(D) Na         fase         inicial         de         seu         aprendizado         da         marcha,         a
criança         deambula         com         a         base         alargada,         com
hiperflexão         dos         joelhos         e         quadris,         mantém         os
braços         em         abdução         e         os         cotovelos         em
extensão.

Questão 04
Analise         o         que         se         enuncia         a         seguir:

I.Redução         da         sensação         no         dorso         do         pé,
enfraquecimento         da         dorsiflexão         do         tornozelo,
inversão         e         eversão         do         pé,         reflexos         intactos.

II.Dor         na         região         anterior         da         coxa,         fraqueza         da
extensão         do         joelho,         ausência         do         reflexo         patelar.

Marque         o         local         mais         provável         da         lesão         (I)         e         da         lesão
(II),         já         enunciadas.

(A) Nervo         peroneiro         (I),         Nervo         femoral         (II).

(B) Nervo         radial         (I),         Nervo         peroneiro         (II).

(C) Raiz         C7         (I),         Nervo         radial         (II).

(D) Nervo         femoral         (I),         Raiz         L4         (II).

Questão 05
A         Crioterapia         é         uma         das         técnicas         mais         utilizadas
pelos         fisioterapeutas,         na         atualidade,         principalmente
no         esporte,         onde         ela         passa         a         ser         a         técnica
prioritária         em         qualquer         tipo         de         lesão         ocasionada         no
atleta.Além         de         ser         uma         técnica         de         baixo         custo         e,
teoricamente         de         fácil         manuseio,         os         profissionais         da
área         da         saúde         escolhem         essa         técnica         para         diversos
fins,         tais         como:         reduzir         edema,         dor,         inflamação,         etc.
Seus         efeitos         fisiológicos         e         sua         eficácia         não         são
conhecidos         amplamente,         pois         a         literatura         é         muita
controversa         e         não         existe         uma         quantidade         suficiente
de         trabalhos         com         metodologia         científica         adequada
para         deixar         claro         os         benefícios         dessa         técnica.

(RODRIGUES,         Edgard,         GUIMARAES,         Meirelles.         Manual         de         Recursos

Fisioterápicos.         Revinter.         R.Janeiro         -         1998.)

Marque         o         que         constitui         indicações         para         o         uso         da
Crioterapia.

(A) Alterações         circulatórias,         flebites         e         artrose.

(B) Espasticidade,         hipersensibilidade         ao         frio         e
artrite         reumatoide.

(C) Coto         de         amputados         traumatizados,         acrocianose
e         capsulite         adesiva.

(D) Trauma-agudo,         bursite         e         síndrome         ombro-mão.

Questão 06
Sobre         "Sinalização         Neronal",         analise         o         enunciado         a
seguir:

"Este         circuito         é         composto         por         uma         resistência
elétrica,         representando         o         conjunto         de         vias         de
passagem         de         corrente         (por         exemplo,         os         canis
iônicos),         em         paralelo         com         uma         capacitância,         que
deriva         do         armazenamento         de         carga         elétrica         pela
membrana.         Este         tipo         de         circuito         é         conhecido         como
circuito         RC".

(AIRES,         Margarida         de         Mello.         Fisiologia.         Editora         Guanabara         Koogan.         P.190

cap.         19.         Rio         de         Janeiro)

O         texto         contém         elementos         que         caracterizam
corretamente:

(A) Mielina         e         condução         saltatória.

(B) Doenças         desmielinizantes.

(C) Sinais         locais         e         sinais         propagados.

(D) Propriedades         elétricas         passivas         da         membrana
neuronal.

Questão 07
Cinesiologia         é         o         estudo         de         várias         disciplinas         que
englobam         o         movimento         do         corpo         humano,         tendo
como         objetivo         analisar         as         forças         que         agem         sobre         o
corpo         humano         e         manipular         tais         forças         em
procedimentos         de         tratamento         de         modo         que         o
desempenho         humano         possa         ser         melhorado         e         que
uma         lesão         adicional         possa         ser         prevenida.         Existem
duas         formas:         pura         e         aplicada.         A         cinesiologia         pura
procura         entender         o         movimento         humano,         a         fim         de
analisar         os         problemas         e         chegar         a         tratamentos,
enquanto         a         cinesiologia         aplicada         é         um         método
específico         para         o         tratamento         desses         problemas.         (...)
O         tronco         e         a         espinha         dorsal         apresentam         problemas
de         cinesiologia         que         não         são         encontrados         no         estudo
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de         outras         partes         do         corpo.         O         primeiro         motivo         é         a
complexidade         da         coluna         vertebral,         constituída         de         24
intrincadas         e         complexas         vértebras         articulares         que
contêm         a         espinha         dorsal,         com         seus         31         pares         de
nervos         espinhais.         (...)

(THOMPSON         &         FLOYD.         Manual         de         Cinesiologia         Estrutural.         Editora         Manole

Ltda.         São         Paulo.         Cap.10         p.204         -         [O         Tronco         e         a         espinha         dorsal]).

Analise         as         afirmações         seguintes:

I.Os         músculos         espinhais         intrínsecos         palpáveis         na
coluna         cervical         consistem         no         esplênio         da         cabeça         e
do         pescoço,         longo         do         pescoço         e         semi         -         espinhal         do
pescoço.

II.É         fácil         apalpar         o         músculo         profundo         na         coluna
vertebral.

III.A         camada         superficial         consiste         no         esplênio         da
cabeça         e         do         pescoço.

Estão         CORRETOS:

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) Apenas,         I         e         III.

(D) I,         II         e         III.

Questão 08
Uma         prótese         é         um         substituto         de         uma         parte         do
corpo.         (...)         O         Fisioterapeuta         está         primariamente
envolvido         com         as         próteses         para         os         membros
(pernas         e         braços         artificiais)         e         com         o         tratamento         de
indivíduos         com         amputação         de         membros         superiores
e         inferiores.         Prótese         abaixo         do         joelho         -         Nível         abaixo
do         joelho         refere-se         a         uma         amputação         em         que         a
tíbia         e         fíbula         são         transeccionadas.         O         paciente         retém
o         joelho         anatômico         e         suas         funções         sensitivas         e
motoras.         Este         é         o         local         de         prevalência         para
amputações,         particularmente         para         os         indivíduos
com         doença         vascular.         As         próteses         para         estes         níveis
consistem         em:___________________.

(O'SULLIVAN,         SUSAN         B.         7         SCHMITZ,         THOMAS         J.         -         Fisioterapia         -         Avaliação

e         Tratamento.         Editora         Manole         Ltda.         Capítulo         20.)

Marque         a         alternativa         que         contém         todos         os
elementos         corretos,         para         completar         a         lacuna         do
enunciado.

(A) Rotadores,         canela,         soquete

(B) Rotadores,         Dispositivo         para         pé-tornozelo,
canela,         suspensão

(C) Dispositivo         para         pé-tornozelo,         canela,         soquete,
suspensão

(D) Dispositivo         para         pé-tornozelo,         canela,         soquete

Questão 09
Arquitetura         dos         músculos         esqueléticos         -         em         alguns
músculos,         a         maioria         das         fibras         corre         paralela         ao
longo         eixo         do         músculo,         e         umas         poucas         correm         por
todo         o         seu         comprimento.         Os         músculos         com         suas
fibras         dispostas         em         paralelo,         ou         quase,         podem
deslocar         um         peso         por         uma         grande         distância.         Em
outros         músculos,         as         fibras         são         oblíquas         em         seu
longo         eixo.         Por         causa         de         sua         semelhança         com         as
penas,         eles         são         chamados         músculos         penados.

(MOORE,         Keith         L.         Anatomia         orientada         para         a         clínica.         Arquitetura         dos

músculos

esqueléticos.                  Editora         Guanabara         Koogan.         Rio         de         Janeiro.p.19.)

Considerando         o         contexto         enunciado,         marque         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Músculos         circumpenados,         quando         as         fibras
convergem         para         um         tendão         que         se         estende         em
sua         substância.

(B) Músculos         bipenados         (penados),         quando         suas
fibras         originam-se         de         uma         ampla         superfície
parecendo         uma         pena         completa.

(C) Músculos         multipenados,         quando         septos         se
encolhem         e         se         mantêm         dentro         das         inserções
dos         músculos,         dividindo-as         em         duas         punções
peniformes.

(D) Músculos         unipenados         (hemipenados),         quando
as         suas         fibras         têm         uma         origem         linear         ou
estreita,         parecendo         uma         meia         pena.

Questão 10
Analise         o         que         se         enuncia:         "É         a         rigidez         congênita         da
articulação         interfalangiana         proximal         de         um         dedo".
Está         frequentemente         associada         com         outras
anomalias         esqueléticas         ou         da         audição".

((HEBERT,         Sizínio         &         XAVIER,         Renato.         Ortopedia         e         Traumatologia         -         princípios

e         Prática.         Editora         ARTMERD.         Porto         Alegre.         p.160.)

O         texto         contém         elementos         que         caracterizam
corretamente.

(A) Artrogripose.

(B) Sinfalangismo.

(C) Sinostose         radioulnar.

(D) Sindactilia.
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Questão 11
A         doença         de         Parkinson         (parkinsonismo)         é         uma
doença         progressiva         e         crônica         do         sistema         nervoso,
envolvendo         os         gânglios         da         base         e         resultando         em
perturbações         no         tônus,         posturas         anormais         e
movimentos         involuntários.         O         aparecimento         dos
sinais         clássicos,         supostamente,         ele         têm         origem
neuroquímica,         sendo         causados         pela         deficiência         do
neurotransmissor         dopamina         no         corpo         estriado.         Esta
deficiência         é         secundária         a         uma         degeneração         dos
neurônios         da         substância         negra         que         remete         seus
axônios         para         o         núcleo         caudado         e         putâmen.

(O'SULLIVAN,         SUSAN         B.         7         SCHMITZ,         THOMAS         J.         -         Fisioterapia         -         Avaliação

e         Tratamento.         Manole.p.549.)

Marque         os         sinais         clássicos         que         estão         referidos         na
Doença         de         Parkinson.

(A) Redução         da         audição         e         bradicinesia.

(B) Rigidez,         bradicinesia         e         tremor.

(C) Insônia,         redução         da         audição         e         bradicinesia.

(D) Rigidez,         diminuição         da         acuidade         visual,
sudorese         e         tremor.

Questão 12
Ações         dos         músculos         esqueléticos         -         a         unidade
estrutural         de         um         músculo         é         uma         célula         ou         fibra
muscular.         A         unidade         muscular,         constituída         de         um
neurônio         motor         e         as         fibras         musculares         que         ele
controla         é         chamada         de         unidade         motora.         O         número
de         fibras         musculares         em         uma                  unidade         motora         varia
de         uma         a         várias         centenas,         mas,         usualmente,         elas
são         cerca         de         100.         Grande         unidades         motoras,         onde
um         neurônio         supre         várias         centenas         de         fibras
musculares          são          encontradas          em:
__________________.

(MOORE,         Keith         L.         Anatomia         orientada         para         a         clínica.         Arquitetura         dos

músculos         esqueléticos.         Editora         Guanabara         Koogan.         Rio         de         Janeiro.p.20.)

Marque         os         dados         que         completam         coerentemente         o
texto:

(A) Todos         os         músculos         em         movimento

(B) Grandes         músculos         do         tronco         e         da         coxa

(C) Músculos         do         globo         ocular         e         das         mãos

(D) Grandes         músculos         dos         membros         superiores

Questão 13
Ética         é         a         parte         da         filosofia         que         aborda         os         princípios
da         moral.         Ser         ético         é         ser         correto         e         idôneo         perante         a
sociedade         como         um         todo,         ser         correto         perante         o

paciente         e         as         situações.

(http://www.crefito1.org.br/codigo_de_etica.html)

Em         conformidade         com         o         Código         de         Ética         do
CREFITO         -         analise         o         seguinte:

Art.         9º.         O         fisioterapeuta         e         o         terapeuta         ocupacional
fazem         o         diagnóstico         fisioterápico         e/ou         terapêutico
ocupacional          e
______________________________.

Marque         a         alternativa         com         os         dados         que         completam
o         sentido         do         Art.         9º.

(A) Elaboram         o         programa         que         defende         o         postulado
ético         profissional         instituído         pelo         CREFITO

(B) Elaboram         o         programa         de         tratamento         e
estendem         os         procedimentos         terapêuticos         para
acompanhamento         domiciliar

(C) Elaboram         o         programa         de         tratamento

(D) Elaboram         os         programas         de         tratamento         que         são
restritos         aos         procedimentos         clínico-hospitalares

Questão 14
A         avaliação         fisioterápica         inclui         procedimentos
específicos         que         visam         a         subsidiar         a         elaboração         do
diagnóstico         fisioterápico         e         escolha         de         condutas.

(CIPRIANO,         Joseph         J.         Manual         Fotográfico         de         Testes         ortopédicos         e

Neurológicos.         3ª         Ed.         Editora         Manole.         São         Paulo.         p.         304/336.)

São         dados         relevantes         a         serem         pesquisados         num
pós-operatório         de         Ligamento         Cruzado         Anterior
(LCA)         do         joelho:

(A) Tônus         muscular,         reflexos         tendíneos         e         sinal         de
Romberg.

(B) Amplitude         de         movimento         articular         através         da
goniometria,         perimetria         através         da         fita         métrica         e
exame         muscular         manual.

(C) Teste         de         sensibilidade         através         de         estesiômetro,
sinal         de         Romberg         e         prova         index-index.

(D) Teste         de         gaveta         anterior,         sinal         de         babinski         e
exame         muscular         manual.
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Língua Portuguesa

Questão 15
O         verbo         lembrar         pode         ser         utilizado         como         verbo
transitivo         direto         e         indireto,         tendo         tanto         um         objeto
direto         como         um         objeto         indireto         como         complementos
verbais.         Pode         também         ocorrer         apenas         como         verbo
transitivo         direto         ou         ainda         ser         conjugado         como         um
verbo         pronominal,         apresentando         apenas         pequenas
diferenças         no         seu         significado.

Fonte:         https://www.conjugacao.com.br/regencia-do-verbo-lembrar/

Nesse         sentido,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Com         o         sentido         de         prevenir,         advertir         ou         sugerir,
o         verbo         lembrar         deve         ser         complementado         por
dois         objetos         indiretos.         Exemplo:         A         Helena
lembrou         ao         filho         do         combinado.

(B) Atuando         como         um         verbo         transitivo         indireto,
estabelece         principalmente         regência         com         a
preposição         "de".         Exemplo:         Lembro-me         de         você.

(C) Maioritariamente,         estabelece         regência         sem         a
presença         de         uma         preposição         quando         indica         o
ato         de         sugerir,         trazendo         algo         à         memória.
Exemplo:         Esse         cheiro         lembra         minha         infância.

(D) Privilegia-se         o         uso         do         verbo         lembrar         como
verbo         pronominal         quando         indica         o         ato         de
recordar         de         alguma         coisa.         Exemplo:         Eu         já         me
lembrei         de         tudo!

Questão 16
Leia         a         tira         que         segue         e         responda         ao         que         se         pede:

Fonte:tirasarmandinho.tumblr.com/

Na         fala         do         primeiro         quadrinho         "A         verdade         é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!",         a         oração         "é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!"         é         classificada
sintaticamento         como:

(A) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Subjetiva.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Questão 17
Observe         o         trecho         da         música         "Cerveja         de         Garrafa"
do         grupo         "Atitude         67".

Aí         me         leva         pra         qualquer         lugar

Porque         se         for         ideia         sua         acho         que         eu         devo         gostar

Independente         do         que         acontecer

O         teu         sorriso         volta         e         meia         vai         permanecer

É         doce,         cê         tem         um         jeito         doce

O         seu         olhar         é         doce,         é         doce

Fonte:         https://www.letras.com.br/atitude-67/cerveja-de-garrafa

Qual         figura         de         linguagem         está         presente         no
fragmento         "O         seu         olhar         é         doce"?

(A) Ironia.

(B) Metonímia.

(C) Sinestesia.

(D) Catacrese.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
A         economia         de         Iporã         do         Oeste/SC         destaca-se         na
agricultura         pelo         cultivo         de         milho         e         fumo,         mas
também         tem         grande         movimentação         nas         atividades
de:

(A) Horticultura,         fruticultura         e         suinocultura.

(B) Suinocultura,         avicultura         e         produção         de         leite.

(C) Avicultura,         horticultura         e         produção         de         leite.

(D) Fruticultura,         avicultura         e         criação         de         gado         de
corte.

Questão 19
O         texto         abaixo         corresponde         ao         que         determina         o
artigo         126         da         Lei         Orgânica         de         Iporã         do         Oeste/SC,
exceto         por         uma         colocação         equivocada.

"É         vedada         a         acumulação         remunerada         de         cargos
públicos,         exceto,         quando         houver         compatibilidade         de
horários,         e         observado,         em         qualquer         caso,         o
disposto         no         inciso         XI,         do         art.         37,         da         Constituição
Federal:

I.A         de         dois         cargos         de         professor.

II.A         de         um         cargo         de         professor         com         outro         técnico         ou
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científico.

III.A         de         dois         cargos         ou         empregos         privativos         de
profissionais         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas.

IV.A         de         um         cargo         ou         emprego         privativo         de
profissional         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas         com         outro         técnico         ou         científico.

Parágrafo         Único         -         A         proibição         de         acumular
estende-se         a         empregos         e         funções         e         abrange
autarquias,         fundações,         empresas         públicas,
sociedades         de         economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou         indiretamente,
pelo         poder         público".

O         que         podemos         dizer         sobre         a         informação
equivocada         que         encontramos         neste         texto?

(A) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         ou
emprego         privativo         de         profissional         de         saúde,
com         profissões         regulamentadas         com         outro
técnico         ou         científico.

(B) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         de
professor         com         outro         técnico         ou         científico.

(C) A         proibição         de         acumular         NÃO         se         estende         a
empregos         e         funções         e         abrange         autarquias,
fundações,         empresas         públicas,         sociedades         de
economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou
indiretamente,         pelo         poder         público.

(D) Não         é         permitida         a         acumulação         de         dois         cargos
ou         empregos         privativos         de         profissionais         de
saúde,         com         profissões         regulamentadas.

Questão 20
"O         Brasil         é         o         país         que         mais         lincha         no         mundo.         Mais
de         um         milhão         de         brasileiros         já         participaram         de
linchamentos         -         ou         de         "ações         de         justiçamento"         -         nos
últimos         60         anos.         É         isso         que         aponta         a         pesquisa         do
sociólogo         José         de         Souza         Martins,         professor         emérito
da         Faculdade         de         Filosofia         da         USP(...)"

Disponível          em:

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/multidao-medo-e-

punitivismo-como-funciona-o-linchamento/

Essa         prática,         extremamente         reprovável,         tem         sido
cada         vez         mais         frequente         e         muitos         estudiosos
atribuem         tal         ocorrência         ao         descontentamento         da
população         com         a         justiça         brasileira,         cujo         sistema         não
tem         sido         eficiente         na         ressocialização,
principalmente         daqueles         que         cometem         pequenos

delitos.         Qual         das         alternativas         abaixo         explica         de
forma         sucinta         o         que         é         o         linchamento?

(A) É         o         direito         de         votar         para         definir         qual         será         a         pena
de         alguém         suspeito         de         cometer         algum         delito,
conquistado         pelos         cidadãos         por         meio         de         ação
popular.

(B) É         um         sistema         punitivo         para         quem         cometeu
algum         tipo         de         delito,         onde         um         júri         popular         é
formado         para         condenar         ou         absolver         o         meliante.

(C) É         quando         a         justiça         atribui         à         população         a
obrigação         de         julgar         e         punir         uma         pessoa         que
cometeu         algum         tipo         de         delito.

(D) É         um         meio         de         punição         coletiva,         com         agressões
físicas,         contra         alguém         suspeito         de         praticar         um
delito.
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