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GRAVATÁ (SUP. SAÚDE) - 13/12 - TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização do
fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou
equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local
indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora
dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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4 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 40

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Estratégia Saúde da Família busca promover a
qualidade de vida da população brasileira e intervir nos
fatores que colocam a saúde em risco.

I. Diante dos surtos de doenças transmitidas por alimentos
(DTA), o profissional de saúde deve preservar as embalagens
e respectivos acondicionamentos, exceto quando a suspeita
estiver relacionada a produtos industrializados.
II. O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui entre as suas
atribuições a execução de ações de vigilância epidemiológica,
sendo vedada a intervenção nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente.

II. Entre os objetivos da Estratégia Saúde da Família incluise a não intervenção sobre os fatores de risco a que a
população está exposta.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

5 Analise as afirmativas a seguir:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. A Notificação Compulsória Imediata (NCI) deve ser
realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de
saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido
disponível.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. A ordenação da formação de recursos humanos na área de
saúde e o controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde, exceto
aqueles realizados em nível municipal, são ações incluídas no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS) a vigilância nutricional de jovens e adultos, sendo
vedada a orientação alimentar, nos termos da Lei Orgânica da
Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990).

II. A ação de vigilância epidemiológica compreende as
informações, investigações e levantamentos necessários à
programação e à avaliação das medidas de controle de
doenças e de situações de agravos à saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

6 Analise as afirmativas a seguir:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo
que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao
consumo.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8.080, de
1990, como um conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.

II. A exigência legal de acompanhar a tendência da morbidade
e da mortalidade associadas à influenza é o maior entrave ao
cumprimento dos objetivos da vigilância epidemiológica
dessa doença, no Brasil.
Marque a alternativa CORRETA:

II. O SUS deve obedecer a uma série de princípios, dentre os
quais é possível citar o da preservação da autonomia das
pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

7 Analise as afirmativas a seguir:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. A rede que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) é
ampla e abrange tanto ações como serviços de saúde. Ela
engloba a atenção básica, média e alta complexidades, os
serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as
ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e
ambiental e assistência farmacêutica.

d) As duas afirmativas são falsas.
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II. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

8 Analise as afirmativas a seguir:
I. Promover a saúde do trabalhador pressupõe o
fortalecimento e a articulação das ações de vigilância em
saúde, identificando os fatores de risco ambiental, com
intervenções tanto nos ambientes e processos de trabalho
como no entorno, tendo em vista a qualidade de vida dos
trabalhadores e da população circunvizinha.
II. São componentes da vigilância em saúde as ações de
vigilância, desconstrução, desorganização e descontrole de
doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço
de desarticulação de conhecimentos e técnicas.
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III. Na assistência ao paciente com câncer, o fisioterapeuta
deve atuar nos sintomas decorrentes da patologia e do
tratamento, sem, no entanto, buscar promover melhoras na
qualidade de vida desse paciente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete definir requisitos e regras para o regime geral de
previdência dos trabalhadores da indústria metalúrgica,
assim como definir requisitos para exercer o direito de greve.
II. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
9 Analise as afirmativas a seguir:
I. O usuário dos serviços de saúde não deve comunicar à
vigilância sanitária as irregularidades relacionadas ao uso e à
oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em
ambientes públicos e privados.
II. Diante de um surto de doenças transmitidas por alimentos
(DTA), o profissional de saúde deve guardar, sob refrigeração,
todas as sobras de alimentos, na forma em que se encontram
acondicionados, até a chegada do grupo encarregado da
investigação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. A acupuntura é uma prática de agulhamento usada no
tratamento de doenças agudas e crônicas. Na lombalgia,
essa prática pode obter resultados positivos, pois seus
mecanismos de ação agem diretamente no sistema nervoso
central, atuando na produção e liberação de hormônios com
efeitos analgésicos, como a endorfina e a morfina,
promovendo a sensação de bem-estar.

I. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a saúde do trabalhador abrange a participação na
normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde
do trabalhador nas instituições e empresas públicas, mas
não nas organizações privadas.
II. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a direção municipal do
Sistema Único de Saúde (SUS) deve, entre outras atribuições,
atravancar a fiscalização das agressões ao meio ambiente
que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto
aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes,
para suplantá-las.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Estratégia Saúde da Família é composta pelas ações de
vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e
agravos.
II. Entre os objetivos da Estratégia Saúde da Família inclui-se a
prestação da assistência integral e contínua de boa qualidade
à população.

II. A fisioterapia compreende um conjunto de procedimentos
cujo objetivo primário é promover uma melhora das
condições de saúde mental do paciente através de
psicoterapia e de trabalhos em grupo.
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Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 Analise as afirmativas a seguir:

17 Analise as afirmativas a seguir:

I. O respeito ao direito seu e dos outros ao dissenso, assim
como a coordenação das próprias ações com as dos outros,
por meio do trabalho em grupo, são alguns dos conteúdos
que devem ser trabalhados na escola para que o estudante
evolua em sua formação.

I. É vedado ao servidor público municipal dar o seu concurso
a qualquer instituição que atente contra a moral, a
honestidade ou a dignidade da pessoa humana, assim como
apresentar-se embriagado ou sob o efeito de narcóticos no
serviço ou fora dele, habitualmente.

II. É vedado ao servidor público respeitar a capacidade ou as
limitações individuais de todos os usuários do serviço público,
sendo aceitável que esse profissional demonstre preconceito
ou distinção de raça ou sexo no trato com os usuários dos
serviços.

II. É dever do servidor público resistir a todas as pressões de
superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou
vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais
ou aéticas e denunciá-las.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 Analise as afirmativas a seguir:

18 Analise as afirmativas a seguir:

I. O servidor público municipal deve permitir que
perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o
público, com os jurisdicionados administrativos ou com
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.

I. A compreensão sobre a ética deve possibilitar que os
servidores sejam capazes de compreender o conceito de
justiça baseado na equidade e sensibilizar-se pela
necessidade da construção de uma sociedade justa.

II. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais
que lhe sejam atribuídas, procurando fazê-lo contrariamente
aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e
dos jurisdicionados administrativos, é um dever do servidor
público municipal.

II. A função pública deve ser tida como exercício profissional
e, portanto, não se integra à vida particular de cada servidor
público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a
dia em sua vida privada não poderão diminuir o seu bom
conceito na vida funcional.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

19 Analise as afirmativas a seguir:
16 Analise as afirmativas a seguir:
I. A dignidade e o decoro são alguns dos valores que devem
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele. Os atos do servidor público devem ser
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos
serviços públicos.
II. É vedado ao servidor público permitir que perseguições,
simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os
jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores.

I. A compreensão sobre a ética deve possibilitar que os
servidores sejam capazes de assumir posições segundo seu
próprio juízo de valor, considerando diferentes pontos de
vista e aspectos de cada situação.
II. É dever do servidor público cumprir, de acordo com as
normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de
seu cargo ou função, tanto quanto possível, com qualidade,
segurança e rapidez, mantendo seu local de trabalho sempre
em boa ordem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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20 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui entre seus objetivos
a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades
preventivas. O SUS também inclui no seu campo de atuação
a realização de ações de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
II. Entre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), incluise a formulação de política de saúde destinada a promover,
nos campos econômico e social, a observância do disposto
no § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, assim como a realização de ações de identificação e
divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da
saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a saúde do trabalhador
não abrange as informações repassadas ao trabalhador ou à
sua respectiva entidade sindical sobre os riscos de acidentes
de trabalho, doença profissional ou do trabalho.
II. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a vigilância
epidemiológica compreende um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
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III. Para o domínio do meio líquido, o paciente deve ser
ensinado a desenvolver o controle respiratório e a habilidade
de imersão, bem como a habilidade de locomoção na água,
com deslizamento mais independente possível, além da
capacidade de imersão e recuperação do equilíbrio. Esse
processo também envolve o domínio da entrada e saída da
piscina, quando o paciente possui capacidade para tal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. A posição vertical do corpo contra a força da gravidade é
mantida pela contração de determinados grupos musculares
que estabilizam a posição das articulações do tronco e do
membro inferior. Os músculos que desempenham essas
funções designam-se por músculos antigravíticos e são
constituídos pelos músculos extensores da coluna
(fundamentalmente os mais profundos) e os extensores das
principais articulações do membro inferior (coxofemoral,
joelho e tornozelo). A contração dos músculos antigravíticos,
apesar de pouco intensa, é permanente quando o homem
está na posição bípede, sendo majoritariamente controlada a
um nível subconsciente.
II. O fisioterapeuta, na oncologia, deve evitar a adoção de
métodos cientificamente comprovados para a melhoria da
qualidade de vida dos seus pacientes.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

III. Os impulsos das fibras córtico-espinais modulam os níveis
de recrutamento e a frequência de descarga das unidades
motoras e determinam o início e fim dos movimentos, bem
como a sua velocidade e a força empregada. A força
independe do número de células córtico-espinais estimuladas
ou da sua frequência de descarga, embora a duração da
contração seja determinada pela duração da atividade dessas
células.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. A hidroterapia é um dos recursos mais antigos da
fisioterapia, sendo definida como um tipo de terapia que
utiliza animais (como cavalos e cães), com o objetivo de
promover a recuperação de agravos diversos à saúde do
paciente.
II. Os procedimentos da Fisioterapia contribuem para a
prevenção, cura e recuperação da saúde. Essa área do
conhecimento humano atua em diversas áreas, como a
cinesioterapia, a hidroterapia e a mecanoterapia, as quais
permitem ao indivíduo recuperar-se de lesões e agravos à sua
saúde. Ou seja, a fisioterapia busca reduzir ou eliminar a
limitação funcional e a incapacidade, e impedir que os
indivíduos alcancem a melhor qualidade de vida possível.
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d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. O exercício pliométrico é uma técnica que inclui exercícios
específicos, abrangendo o alongamento rápido de um
músculo, excentricamente, logo seguido de uma contração
concêntrica rápida do mesmo músculo para facilitar e
desenvolver um movimento forçado explosivo ao longo de
curto período de tempo. Esse efeito exige que o tempo entre
as contrações excêntrica e concêntrica seja bem curto.
Todos os movimentos envolvem ciclos de alongamento e
encurtamento e eles ajudam a desenvolver o controle
excêntrico em movimentos dinâmicos.
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II. A Terapia por Contensão Induzida (TCI) é um tipo de
intervenção intensiva que visa à recuperação da função do
membro superior parético de pacientes com sequelas
neurológicas e que apresentem hemiparesia. A técnica é
composta por três princípios, sendo eles, o treino da tarefa
orientada, a restrição do membro superior menos afetado
durante 90% do dia e a aplicação de um conjunto de métodos
comportamentais para adesão e transferência dos ganhos
para as atividades funcionais do dia a dia do paciente.
III. A extremidade próxima da clavícula se articula com a
chanfradura clavicular no manúbrio do esterno e com a
cartilagem da primeira costela, uma articulação sinovial em
sela com três graus de liberdade. Nessa articulação, há um
disco cartilaginoso entre as duas faces, que reduz a
incongruência das superfícies, promovendo, assim, uma
melhor e maior possibilidade de movimento de rotação para
clavícula e escápula. Os ligamentos dessa articulação são: o
esternoclavicular anterior e esternoclavicular posterior, que
suportam a articulação anteriormente; o costoclavicular e o
interclavicular, que limitam a elevação; e o abaixamento
excessivo respectivamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Estratégia Saúde da Família busca reduzir a
resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas
e coletividades.
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III. Os exercícios de resistência muscular realizados na fase 2
da reabilitação cardiovascular se iniciam com cargas leves,
que são gradativamente aumentadas de acordo com a
melhora do paciente, sem ultrapassar 50 a 60% da força de
contração voluntária máxima. São realizados de duas a três
vezes por semana com três séries de 6 a 15 repetições por
grupo muscular e intervalo entre as séries variando entre 30 e
60 segundos. O intuito inicial dos exercícios de resistência é
fazer o paciente se familiarizar com o exercício e aprender a
postura correta durante sua execução.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para que os músculos agonistas e antagonistas possam
atuar eficazmente nos segmentos corporais onde se
inserem, as suas origens têm que estar fixas, fornecendo ao
músculo um ponto estável para produzir a sua força. Essa
estabilização das origens dos músculos agonistas e
antagonistas é garantida pela força de outros músculos,
através de uma ação estática gerada em sentido contrário e
com força igual à desenvolvida por aqueles músculos.
II. A cervicalgia está associada a fatores como esforços
bruscos e posturas inadequadas ligadas principalmente ao
trabalho. Questões emocionais também contribuem, ou seja,
a intoxicação por elementos radioativos e a exposição a
fuligem ou monóxido de carbono.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

III. O fisioterapeuta, na oncologia, compõe a equipe
multidisciplinar de saúde e atua de forma abrangente na
sintomatologia dos pacientes oncológicos, tendo como metas
preservar e restaurar a integridade cinético-funcional de
órgãos e sistemas, assim como prevenir, tratar e maximizar
os distúrbios e sequelas causados pelo tratamento
oncológico, buscando a manutenção da qualidade de vida do
paciente.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. A Estratégia Saúde da Família busca intervir em fatores
críticos para a saúde, como a falta de atividade física e a má
alimentação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

26 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. A cervicalgia está associada a fatores como esforços
bruscos e posturas inadequadas ligadas, principalmente, ao
trabalho. Questões emocionais também contribuem, ou seja,
maus hábitos de vida, tais como: tarefas repetitivas, serviços
físicos pesados e até mesmo alterações nas articulações
temporomandibular.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. A pompagem é uma técnica de terapia manual, de fácil
aplicação no tecido conjuntivo (fáscia), que traz benefícios
quase imediatos aos pacientes. As manobras consistem na
realização de uma distensão terapêutica na fáscia muscular
associada a movimentos respiratórios. A técnica deve ser
realizada em três tempo, sendo eles: 1) O tensionamento do
segmento – executado através do movimento lento, regular e
progressivo; 2) A manutenção do tensionamento – entre 10 a
20 segundos de acordo com o objetivo; 3) Retorno à posição
inicial – executado de forma lenta. O tensionamento do
segmento é realizado nas fases expiratórias do ciclo
ventilatório.
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28 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para palpação do bíceps braquial, o paciente deverá estar
sentado, com o cotovelo fletido e o antebraço apoiado na
mão do terapeuta, em posição neutra. O fisioterapeuta
deverá permanecer em pé, de frente para o paciente, com
uma de suas mãos sustentando o antebraço do paciente. O
terapeuta resistirá aos movimentos simultâneos de
supinação e de flexão do cotovelo realizados pelo paciente. O
bíceps ficará bem proeminente e o terapeuta poderá palpar o
ventre muscular de suas duas porções.
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II. A hidroterapia é um dos recursos mais antigos da
fisioterapia, sendo definida como o uso de equipamentos que
induzem cargas elétricas com fins terapêuticos. É um recurso
muito utilizado no processo de reabilitação, especialmente em
pacientes reumáticos, por possuir algumas vantagens devido
às propriedades físicas e efeitos fisiológicos propiciados por
descargas elétricas com voltagem intermitente e controlada.

II. A acupuntura é uma prática de agulhamento usada no
tratamento de doenças agudas e crônicas. Na lombalgia, essa
prática pode obter resultados positivos, pois seus
mecanismos de ação agem diretamente no sistema nervoso
central, atuando na produção e liberação de hormônios com
efeitos analgésicos, como a endorfina e a morfina,
promovendo a sensação de bem-estar.

III. A ventilação prona é uma estratégia eficaz em pacientes
ventilados mecanicamente que deve ser considerada,
precocemente, nos pacientes adultos com Covid-19 e
Síndrome Respiratória Aguda Grave, com ciclos de pronação
de pelo menos 16 horas diárias nos primeiros dois a três dias.
O parâmetro para iniciar a posição prona é: PaO2/FiO2 < 150
mmHg. O parâmetro para avaliar se o paciente é respondedor
à técnica é: aumento de 10 mmHg na PaO2 ou aumento de 20
mmHg na PaO2/FiO2 após 1 hora na posição. Deve-se
considerar repetir a estratégia prona se PaO2/FiO2< 150
mmHg após 6 horas em posição supina.

III. A fisioterapia esportiva é uma especialidade focada em
ações específicas para atletas, gestantes, parturientes e
recém-nascidos a fim de melhorar as funções do aparelho
digestivo desses indivíduos.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Analise as afirmativas a seguir:
I. A fisioterapia é uma ciência da saúde aplicada ao estudo,
diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções cinéticas
funcionais de órgãos e sistemas no corpo humano. Essa
ciência exige a compreensão das diversas características
dos sistemas muscular e esquelético, pois a realização de
movimentos mais simples requer a ação de apenas um
músculo individualmente, o qual desempenha um papel bem
definido no leque de funções complementares necessárias.
Assim, a ação do fisioterapeuta deve basear-se em
conhecimentos científicos e sistêmicos.
II. Os impulsos das fibras córtico-espinais modulam os níveis
de recrutamento dos músculos lisos. Assim, é correto firmar
que apenas os músculos abdominais possuem um
movimento dissociado dos comandos do sistema nervoso.
III. A força produzida pela contração do músculo esquelético,
ao ser desenvolvida no sentido do encurtamento do músculo,
tende sempre a aproximar as suas inserções. Geralmente,
essa força é contrariada por outras forças, como a força da
gravidade e outras forças externas, sendo que a relação entre
a grandeza da força muscular e das forças externas permite
distinguir três tipos de ação muscular: ação muscular
polivalente; ação muscular progressiva contínua; e ação
muscular aguda crônica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os impulsos das fibras córtico-espinais modulam os níveis
de recrutamento e frequência de descarga das unidades
motoras e determinam o início e fim dos movimentos, bem
como a sua velocidade e a força empregada. A força
independe do número de células córtico-espinais
estimuladas ou da sua frequência de descarga, embora a
duração da contração seja determinada pela duração da
atividade dessas células.
II. A cervicalgia tem atingido grande percentual da população
e está associada a fatores como esforços bruscos e posturas
inadequadas ligadas principalmente ao trabalho. Questões
emocionais também contribuem, ou seja, maus hábitos de
vida, tais como: tarefas repetitivas, serviços físicos pesados e
até mesmo alterações nas articulações temporomandibular.
III. A fisioterapia tem por objetivo principal analisar e
compreender os riscos biológicos do ambiente de trabalho a
fim de melhorar a eficiência das entidades e sistemas de
produção.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os impulsos das fibras córtico-espinais são definidos pelo
sistema endócrino através de neurotransmissores bifocais
de ação reversa.
II. A acupuntura é uma prática de agulhamento usada no
tratamento de doenças agudas e crônicas. Na lombalgia, essa
prática pode obter resultados positivos, pois seus
mecanismos de ação agem diretamente no sistema nervoso
central, atuando na produção e liberação de hormônios com
efeitos analgésicos, como a endorfina e a morfina,
promovendo a sensação de bem-estar.

30 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os procedimentos da fisioterapia têm por objetivo
contribuir para a prevenção, a cura e o agravamento das
condições de saúde dos pacientes com câncer.
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III. A desarticulação do quadril é um tipo de lesão de difícil
protetização, devido a aspectos como o importante déficit de
braço de alavanca, e o gasto energético maior para a marcha,
comparativamente a outros níveis de amputação. A fixação
para esses tipos de encaixe se faz por meio da utilização de
velcros, fivelas e passantes. A suspensão se faz na região
suprailíaca. A parte inferior da prótese deve estar paralela ao
solo para evitar que a pelve deslize anteriormente durante a
marcha, cursando com instabilidade e hiperpressão no ramo
púbico. O encaixe deve conter a tuberosidade isquiática para
aumentar a estabilidade ânteroposterior e mediolateral.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. A fisioterapia em ortopedia e traumatologia atua na
investigação, prevenção e tratamento das doenças ósseas,
musculares, articulares e ligamentares. Trabalha-se
utilizando recursos elétricos, mecânicos, térmicos e
hidroterápicos, além de técnicas da cinesioterapia,
objetivando aliviar o quadro álgico, dilatar o processo
inflamatório, depreciar a circulação sanguínea, fortalecer e
alongar determinadas musculaturas.
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II. A fisioterapia é uma ciência da saúde aplicada ao estudo,
diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções cinéticas
funcionais de órgãos e sistemas no corpo humano. Essa
ciência exige a compreensão das diversas características dos
sistemas muscular e esquelético, pois a realização de
movimentos mais simples requer a ação de apenas um
músculo individualmente, o qual desempenha um papel bem
definido no leque de funções complementares necessárias.
Assim, a ação do fisioterapeuta deve basear-se em
conhecimentos científicos e sistêmicos, não apenas teóricos.
III. Para o tratamento do nervo mediano, o fisioterapeuta pode
realizar a manutenção da posição estática ou realizar
mobilizações oscilatórias do segmento na parte distal
(punho), fazendo de 10 a 40 oscilações em 20 segundos. O
tratamento do nervo mediano também pode ser realizado de
forma ativa. O paciente realiza a abdução associada à
depressão dos ombros bilateralmente, com um dos punhos
inicialmente em flexão e o outro em extensão. O
fisioterapeuta solicita que o paciente realize flexão e extensão
alternadamente entre os punhos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

35 Analise as afirmativas a seguir:

II. Na técnica de iniciação rítmica, são realizados movimentos
através da amplitude desejada, iniciando-se por movimentos
passivos, progredindo até movimentos ativos resistidos. O
terapeuta inicia movendo passivamente o paciente através da
amplitude do movimento, utilizando a velocidade e o
comando verbal para dar o ritmo. O paciente é solicitado a
iniciar o trabalho ativamente na direção desejada. O retorno
do movimento é realizado pelo terapeuta, que resiste ao
movimento ativo mantendo o ritmo como o comando verbal.

I. Na assistência ao paciente com câncer, o fisioterapeuta
deve atuar nos sintomas decorrentes da patologia e do
tratamento, agravando as complicações como: dor, fraqueza
muscular, tensão muscular, fadiga, perda de massa
muscular, linfedemas, fibroses, retrações e aderências
cicatriciais, diminuição da amplitude de movimentos,
encurtamentos musculares, alterações posturais e
alterações respiratórias.

III. A acupuntura é uma prática de agulhamento usada no
tratamento de doenças agudas e crônicas. Na lombalgia, essa
prática pode obter resultados positivos, pois seus
mecanismos de ação agem diretamente no sistema nervoso
central, atuando na produção e liberação de hormônios com
efeitos analgésicos, como a endorfina e morfina, promovendo
a sensação de bem-estar.

II. A fisioterapia esportiva é uma especialidade focada em
ações específicas para atletas, profissionais ou não, na busca
por tratamento ou pela prevenção de lesões e/ou
traumatismos. O objetivo final é garantir que o atleta tenha
um rendimento exíguo e consiga praticar suas atividades
físicas da forma mais débil possível ou mesmo, em alguns
casos, possa reduzir o seu desempenho.

Marque a alternativa CORRETA:

III. A articulação acromioclavicular é conhecida também
como articulação do processo acromial da escápula e que
corresponde a uma pequena articulação sinovial entre a ponta
lateral da clavícula e o processo acromial da escápula. Essa
articulação é classificada como uma articulação diartrodial
irregular, pois, apesar de ser uma estrutura articular, permite
apenas movimentos limitados.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. A fisioterapia em ortopedia e traumatologia atua na
investigação, prevenção e tratamento das doenças que
acometem a cavidade bucal, como neoplasias e cárie bucal.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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36 Analise as afirmativas a seguir:
I. A cervicalgia tem atingido grande percentual da população
e está associada a fatores como esforços bruscos e
posturas inadequadas ligadas, principalmente, ao trabalho.
Questões emocionais também contribuem, ou seja, maus
hábitos de vida, tais como: tarefas repetitivas, serviços físicos
pesados e até mesmo alterações nas articulações
temporomandibular.
II. A fase 1 do programa de reabilitação cardiovascular é
realizada dentro do hospital após a estabilização clínica do
paciente e dura até a alta hospitalar. Os exercícios nessa fase
são realizados na cama do paciente, no quarto e/ou no
corredor do hospital e incluem exercícios passivos, ativosassistidos e ativos, progredindo até caminhadas de
intensidade leve em superfície plana (corredor do hospital).
Esses exercícios podem ser iniciados após a estabilização
clínica do paciente, que varia em cada caso.
III. A força produzida pela contração do músculo esquelético é
sempre superior à força tracionada pelo sistema nervoso em
uma ação recíproca de convergência bilateral. Isso significa,
na prática, que um músculo pode exercer uma força (realizar
trabalho) mesmo quando estiver desprovido de quantidades
mínimas de nutrientes, açúcar ou água.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Já os estudos de Hendricks et al., em 1996 e em 2003,
destacam o resultado da presença do fisioterapeuta na APS,
produzindo maior eficiência na indicação de
encaminhamentos para essa especialidade (nível de
recomendação A) e contribuindo para aumentar o
conhecimento dos demais profissionais de saúde que
compõem a equipe de assistência em relação à expertise do
fisioterapeuta, às possibilidades e ao potencial da atuação
fisioterapêutica (nível de recomendação B). A
implementação de um processo bem construído de consulta
do fisioterapeuta em conjunto com o médico na APS poderia
melhorar o resultado de cuidados em saúde, inclusive com
implicações diretas sobre os custos relativos à saúde (nível
de recomendação B).
(SÁ, Miriam Ribeiro Calheiros de. et. al. Assistência
fisioterapêutica na atenção primária à saúde infantil: uma
revisão das experiências. Rev. panam. salud pública,
Washington, v. 36, n. 5, p. 324–330, 2014. Disponível em:
https://bit.ly/3lKRJOx)

37 Leia o texto 'As práticas fisioterapêuticas na atenção
primária à saúde infantil (APSI)' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que os relatos de
experiências da atuação fisioterapêutica na APS pediátrica
são bastante ricos e completos, pois muitos estudos já
foram realizados com sucessos nos dois últimos anos,
indicando que o tratamento fisioterápico é prevalente em
relação a outras técnicas medicinais nos serviços de saúde.

As práticas fisioterapêuticas na atenção primária à saúde infantil
(APSI)

II. O texto leva o leitor a entender que os estudos de Portes et
al. e David et al. apontam para uma abordagem simultânea
entre os atendimentos individuais às crianças asmáticas e as
orientações para as suas mães.

Por SÁ, Miriam R. C. et. al. (adaptado).

Marque a alternativa CORRETA:

Os relatos de experiências da atuação fisioterapêutica na
atenção primária à saúde (APS) pediátrica são ainda
incipientes e poucos estudos atuais discutiram essa prática.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Os estudos de Portes et al. e David et al. relatam trabalhos
em grupo com foco na saúde da criança e do adolescente
que envolveram estimulação em crianças com quadros
neurológicos e tratamento respiratório. Esses estudos
apontam também a organização de grupos com mães de
crianças com esses acometimentos, com abordagem
simultânea entre os atendimentos individuais às crianças
asmáticas e orientações para as mães. Porém, não foram
mencionados trabalhos envolvendo crianças com os outros
acometimentos mais comuns nesse ciclo de vida, o que
sugere uma possível ausência do levantamento das reais
necessidades apresentadas por essas crianças e de uma
dificuldade de traduzir ações práticas diferentes das
assimiladas no modelo biomédico.

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 37 a 40

Foi enfatizado, ainda, que, apesar da importância da atuação
direcionada a indivíduos com alguma patologia já instalada,
observou-se inexpressiva referência a atividades com foco
na promoção da saúde. Desse modo, o modelo assistencial
tradicional aparece através do uso das doenças como
critério de inclusão e até mesmo como norteador da
identificação de grupos.
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b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

38 Leia o texto 'As práticas fisioterapêuticas na atenção
primária à saúde infantil (APSI)' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto sugere que os estudos de Hendricks e
colaboradores indicam que a presença do fisioterapeuta na
APS produz maior eficiência na indicação de
encaminhamentos para essa especialidade (nível de
recomendação A).
II. A análise dos estudos de Portes et al. e David et al. sugere
uma possível ausência do levantamento das reais
necessidades apresentadas pelas crianças e de uma
dificuldade de traduzir ações práticas diferentes das
assimiladas no modelo biomédico, conforme sugere o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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39 Leia o texto 'As práticas fisioterapêuticas na atenção
primária à saúde infantil (APSI)' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a concluir que, apesar da importância
da atuação direcionada a indivíduos com alguma patologia já
instalada, o tratamento em fisioterapia costuma ampliar a
região de dano em pacientes vítimas de acidentes com
fraturas expostas.
II. O texto procura destacar que a implementação de um
processo bem construído de consulta do fisioterapeuta em
conjunto com o médico na APS poderia melhorar o resultado
de cuidados em saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

40 Leia o texto 'As práticas fisioterapêuticas na atenção
primária à saúde infantil (APSI)' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta ao leitor a ideia de que o modelo
assistencial tradicional usa as doenças como critério de
inclusão e até mesmo como norteador da identificação de
grupos. Dessa forma, afirma o texto, o tratamento em
fisioterapia é sempre beneficiado, pois as medidas
medicamentosas são prevalentes em relação às ações
preventivas.
II. O texto leva o leitor a inferir que os estudos de Portes et al.
e David et al. relatam trabalhos em grupo com foco na saúde
da criança e do adolescente que envolveram estimulação em
crianças com quadros neurológicos e tratamento respiratório.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 41 a 50

Texto para as questões de 41 a 45
Gosto de ovo...

Por José Carlos L. Poroca (executivo do segmento de
shopping centers).
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Observem que o título está, no mínimo, comprometido, meio
sem graça. Gosto de ovos, sim – fritos ou cozidos. E fiquei
muito tempo regulando a quantidade que poderia ter
ingerido, porque havia uma ‘crença’ e uma recomendação
que ovos produziam excesso de colesterol. O que deixei de
comer (ovos) durante anos poderá fazer falta adiante e não
vou perdoar os que difundiam essa crença. Nada farei, sob o
ponto de vista do direito do consumidor. Vou apenas rogar
uma praga para os que incentivaram a economia no hábito
de comer ovos: que nasçam furúnculos nas bochechas, nas
partes internas das coxas e em outras partes do corpo.
O título correto seria “gosto de ovo e de enxofre”. O gosto do
título e da frase era para ter um acento circunflexo, acento
que foi derrubado pela “nova ortografia” – que nem é tão
nova assim. Resultado: surgem interpretações mil em cima
de uma única palavra ou de uma frase. Não havia
necessidade de mudança e, aí, vêm as perguntas: pra quê?
por quê? a troco de quê? Evidente que alguém ganhou nessa
história, não sei de que forma. Mas sei que essa mudança
continua causando confusão, sob vários aspectos.
Vejam alguns exemplos que a “revisão” trouxe: insosso – de
estar sem sal e do (a) cara que é “sem sal”; choro – tão fácil:
choro, de chorar; choro, variação do verbo chorar; pelo –
com acento, a gente sabia que havia cabelo, pelo ou
pentelho; hoje, ficamos na incerteza, porque se confundiu
com outros pelos; o doce, sem o circunflexo, ficou menos
doce, menos saboroso. Os exemplos, até por falta de
espaço, não são poucos, são inúmeros.
O título completo seria “‘gôsto’ de ovo e de enxofre”, que é o
sabor que fica na parte sensorial da minha língua, quando
leio determinados depoimentos e certas justificativas de
alguém que cometeu um erro crasso, a chamada justificativa
sem explicação, como a declaração do moço que escondeu
“money” na parte traseira do corpo e, ainda por cima, com
vestígios do material que se deposita no cofre traseiro.
Quem já nasce torto não tem jeito, morre como nasceu, ou
seja, por mais que tente, não adianta mostrar o que a
folhinha não marca. O ascendente de José Carlos “Carlinhos”
de Oliveira, Jacó (ou Jacob) do Pinto, judeu que se converteu
sob a navalha no pescoço ao catolicismo, foi visto lendo a
Bíblia de trás pra frente, no século XVII, no Recife, PE, quando
os holandeses foram expulsos pelos portugueses. Não teve
segunda chance. A chamada desculpa esfarrapada ou
justificativa inservível para corrigir o que está errado é o
mesmo que ovo podre: intragável, incomestível, mal cheiroso
e com mau gosto.
(Adaptado. Revisão linguística. Disponível
https://bit.ly/3oiRw6N. Acesso em 21 nov. 2020).

em:

41 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Um recurso evidente no texto é o uso do presente
progressivo, como nos trechos “... essa mudança continua
causando confusão, sob vários aspectos”; “E fiquei muito
tempo regulando a quantidade que poderia ter ingerido...”.
Nesse caso, trata-se de ações pontuais e de propriedade
permanente.
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II. A ideia principal do texto é a de que apenas a língua
portuguesa possui palavras homônimas e que, por isso, ela é
uma língua complexa e difícil de ser aprendida.
III. O texto procura traçar um paralelo entre as bases
históricas da língua portuguesa e as influências trazidas pelas
redes sociais, em relação à forma como os jovens têm se
comunicado, para, por fim, criticar o sistema de ensino
brasileiro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

42 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. No fragmento “Quem já nasce torto não tem jeito”, a forma
verbal “tem” não deve receber acento circunflexo, ainda que
estivesse com referente no plural. Nessa perspectiva,
encontram-se palavras como “creem” e “deem”.
II. Além do uso de um estrangeirismo, já bem comum em
nosso léxico, há um exemplo de linguagem conotativa no
trecho “... como a declaração do moço que escondeu ‘money’
na parte traseira do corpo...”.
III. Entre outros fatores, o texto atribui a confusão causada
por palavras homônimas na língua portuguesa às variações
informais da língua adotadas nos meios de comunicação
digitais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
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44 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, a percepção dos brasileiros sobre a
reforma ortográfica foi pouco relevante para a decisão
acerca da manutenção do trema nas palavras
proparoxítonas.
II. No excerto “... intragável, incomestível, mal cheiroso e com
mau gosto”, a vírgula foi empregada devido a uma condição
que leva em conta fatores semânticos. É o caso semelhante
de “saiu de casa, mas não tinha vontade” e “As ondas vão e
vem, e vão, e são como o tempo” (Sereia – Lulu Santos).
III. O texto apresenta uma carga de humor que se manifesta
pelo uso da palavra “gosto” (o título completo seria “‘gôsto’ de
ovo e de enxofre”), ora forma verbal, ora substantivo. Esse é
um caso de palavras parônimas, ou seja, que apresentam
igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou são
idênticas graficamente (relativa à escrita), porém com
significados distintos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

45 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. No fragmento “O título completo seria ‘gôsto de ovo e de
enxofre’, que é o sabor que fica na parte sensorial da minha
língua, quando leio...”, as vírgulas isolam uma ideia de
explicação referente ao trecho anterior.

43 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:

II. No trecho “inservível para corrigir o que está errado é o
mesmo que ovo podre: intragável, incomestível, mal cheiroso
e com mau gosto”, o prefixo “-in” se junta à base das palavras
para conferir-lhes negação. As palavras “mal” e “mau” foram
empregadas adequadamente, assim como em “Mal cheguei, o
assunto havia terminado. O bom é que ainda ouvi quando
falavam de mim”.

I. No fragmento “Não havia necessidade de mudança e, aí,
vêm as perguntas:”, a palavra “vêm” foi grafada dessa
maneira por ter o seu referente no plural. Isto é, encontra-se
na terceira pessoa do plural. O mesmo ocorre com a forma
verbal “têm”, quando nessa condição.

III. No texto, percebe-se a ocorrência de um fenômeno ligado
ao som, pois a palavra “gosto” é um homônimo. Exemplos do
mesmo fenômeno são vocábulos como “colher (substantivo)
/ colher (verbo); começo (substantivo) / começo (verbo)”.
Marque a alternativa CORRETA:

II. No texto, é predominante a ideia de que as mudanças na
língua portuguesa são um reflexo direto do baixo nível de
escolarização da população brasileira.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

III. Uma das ideias presentes no texto é a de que a relação
morfológica entre as palavras “gosto” (verbo) e “gosto”
(adjetivo) representa um meio de ampliar a percepção do
leitor sobre as regras difusas adotadas em relação aos
estrangeirismos da língua portuguesa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 46 a 50
NAVEGAÇÃO SOLAR

A vela solar LightSail 2, lançada em junho de 2019 como
uma demonstração de navegação impulsionada pela luz do
Sol na órbita baixa da Terra, recebeu uma missão estendida.
A missão havia sido planejada para durar um ano, mas agora
a nave movida a vela terá mais uma tarefa a cumprir.
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Implantada em julho de 2019, a vela de 32 metros quadrados
provou ser capaz de alterar a órbita do seu pequeno satélite.
A Sociedade Planetária (SP) declarou a missão financiada
por ela um sucesso no final do mesmo mês. "Estamos indo
para uma altitude orbital mais alta sem combustível, apenas
pelo impulso da luz do Sol", disse Bill Nye, executivo-chefe da
SP.
Acontece que os desenvolvedores da vela acreditavam que
ela iria se deteriorar e que o satélite entraria na atmosfera
após cerca de um ano. Já que isso não aconteceu, nada
mais lógico do que aproveitar o equipamento para mais
experimentos. Assim, no dia 25 de junho de 2020, no
aniversário de um ano do lançamento, um webinar foi
realizado pela Sociedade Planetária e o início da missão
estendida do LightSail 2 foi oficialmente anunciado.
Eles relataram que o “objetivo principal, tecnologicamente,
era demonstrar a propulsão controlada por vela solar", de
acordo com Bruce Betts, gerente do programa LightSail e
cientista chefe da SP. "Nós fizemos isso", concluiu Bruce.
Agora, eles querem otimizar o desempenho da vela.
A sonda permanece em órbita a uma altitude média de mais
de 700 km, mas quando a vela solar é controlada, a órbita do
equipamento controlado pela vela decai cerca de 20 metros
por dia. Quando a vela não é controlada ativamente, a órbita
decai a uma taxa de 34 metros por dia. A diferença, de
acordo com a equipe, "é o efeito que estamos obtendo em
termos de controle de vela, usando a pressão solar para
combater o arrasto atmosférico".
Na missão estendida, os controladores da nave continuarão
otimizando o desempenho da vela e tentarão resolver os
problemas encontrados na navegação. No entanto, ainda
não se sabe quanto tempo a LightSail 2 permanecerá em
órbita – isso vai depender da eficiência da equipe na
navegação solar. De acordo com as previsões da equipe, é
provável que a nave permaneça em órbita até 2021.
Disponível em: https://bit.ly/3fA6XTW. Com adaptações.
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47 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a inferir que não se sabe quanto tempo
a LightSail 2 permanecerá em órbita, pois isso vai depender
da eficiência da equipe na navegação solar.
II. A diferença no decaimento do equipamento controlado pela
vela, quando controlado ativamente, de acordo com a equipe,
é o efeito obtido em termos de controle de vela, usando a
pressão solar para combater o arrasto atmosférico, de acordo
com as informações do texto.
III. Após demonstrar que a propulsão controlada por vela solar
era impossível, os pesquisadores querem otimizar o
desempenho dessa tecnologia para que ela possa ser usada
efetivamente, como pode ser observado pelo leitor após a
análise cuidadosa do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

48 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Quando a vela solar não é controlada ativamente, a órbita
do equipamento utilizado no experimento decai a uma taxa
de 34 metros por hora, conforme pode ser facilmente
compreendido pelo leitor após uma análise cuidadosa dos
dados do texto.
II. Bill Nye, executivo-chefe da SP, afirmou que foi possível
alcançar uma altitude orbital mais alta sem combustível,
apenas pelo impulso da luz do Sol, como se pode concluir a
partir da leitura cuidadosa das informações do texto.
III. O texto leva o leitor a inferir que a vela solar de 32 metros
quadrados, implantada em julho de 2020, provou ser capaz de
alterar a órbita de um grande satélite.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

46 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. As informações do texto levam à conclusão de que, de
acordo com as previsões da equipe de pesquisadores, é
provável que a nave movida a vela solar permaneça em
órbita até 2031.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. De acordo com as informações apresentadas pelo texto,
pode-se concluir que, para os cientistas, como a vela não se
deteriorou e o satélite não entrou na atmosfera, nada mais
lógico do que aproveitar o equipamento para mais
experimentos.
III. Na missão estendida da vela solar LightSail 2, os
controladores da nave continuarão otimizando o desempenho
da vela e tentarão resolver os problemas encontrados na
navegação, de acordo com as informações do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

49 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Após a leitura atenta e cuidadosa do texto, o leitor pode
concluir que a missão citada no texto havia sido planejada
para durar dois anos, mas agora a nave movida a vela terá
mais uma tarefa a cumprir com duração adicional de mais
três anos. Nesse período extra, o equipamento poderá ser
utilizado para o desenvolvimento de pesquisas
microbiológicas na atmosfera terrestre.
II. De acordo com Bruce Betts, gerente do programa LightSail
e cientista chefe da SP, o objetivo principal da missão,
tecnologicamente, era demonstrar a propulsão controlada por
vela solar, como descreve o texto.
III. A vela solar LightSail 2 foi lançada em junho de 2019 como
uma demonstração de navegação impulsionada pela luz do
Sol na órbita baixa da Terra, como se pode concluir a partir da
análise das informações do texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

50 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No dia 25 de junho de 2020, no aniversário de um ano do
lançamento da LightSail 2, um webinar foi realizado pela
Sociedade Planetária, e o início da missão estendida da vela
solar foi oficialmente anunciado, conforme pode ser
percebido a partir da leitura cuidadosa das informações do
texto.
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II. Quando a vela solar é controlada, a órbita do equipamento
utilizado no experimento decai cerca de 20 metros por hora,
como se pode perceber a partir da análise dos dados e
informações do texto.
III. A Sociedade Planetária declarou a missão financiada por
ela um sucesso no final do mês de abril de 2004, de acordo
com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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