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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Democracia 
 

O conceito de democracia como “poder do povo” surgiu 
na Grécia antiga, aproximadamente no século V a.C. O termo 
demokratia é composto dos vocábulos demos, “povo”, e kratos, 
“poder”. A democracia é, assim, um regime político que pressu-
põe a existência de um governo direto ou indireto da população 
mediante eleições regulares para os cargos administrativos do 
país, do estado ou do município.     

No entanto, o exato significado de “poder do povo” de-
pende do período histórico e da sociedade que se tem como 
referência, assim como de diferenças conceituais e ideológicas. 
Por exemplo, ao longo da história, o atributo de cidadão já foi 
exclusivo de proprietários de terras, de homens brancos, de 
homens letrados, de homens e mulheres adultos etc.  

Em nossos dias, existem diferentes concepções de de-
mocracia presentes na sociedade. Há os que defendem a 
ideia de democracia como algo que diz respeito apenas à 
esfera política (votar e ser votado, por exemplo). Outras a 
aplicam também a áreas da vida econômica (como participar 
na definição do orçamento público de certa localidade), 
social (decidir sobre leis que tratem da vida privada, como 
questões ligadas à sexualidade ou à reprodução, como ocorre 
em relação ao aborto), cultural (opinar sobre que aparatos de 
cultura, como teatros e cinemas, e de lazer, por exemplo, par-
ques e praças, serão instalados, em que quantidade e onde).  

Essas diferenças indicam que as concepções de demo-
cracia sofrem influência de diferentes matizes ideológicos. 
Nas sociedades em que a participação popular nas decisões 
governamentais é significativa, o alcance da ideia de demo-
cracia perpassa as diferentes esferas da vida social. Há ainda 
casos de nações que pretendem impor seu sistema de de-
mocracia a outros povos, como ocorre nas intervenções ar-
madas estadunidenses em outros países.  

Quais seriam, então, as características necessárias para 
um governo democrático? É bastante difundida, em nossa 
sociedade, a ideia de que todos os indivíduos devem ter di-
reitos e deveres iguais, quaisquer que sejam sua classe so-
cial, seu gênero, sua etnia. Mas o que parece tão óbvio é, na 
verdade, um dilema das sociedades contemporâneas e uma 
luta de diversos segmentos, que buscam reconhecimento e 
aceitação, bem como o atendimento de seus interesses.  

O conceito de povo como coletividade que compartilha 
direitos e deveres considerados essenciais surgiu no período 
histórico denominado Idade Contemporânea (que começa com 
a Revolução Francesa, no fim do século XVIII). A partir do mo-
mento em que os seres humanos passam a ser vistos como 
juridicamente iguais é que se pode pensar em democracia, em 
um governo de todos, “do povo, pelo povo e para o povo”.  

A democracia, no entanto, não foi o sistema político pre-
dominante na história. Desde sua formação, em Atenas, até o 
século XIX, poucos governos adotaram e, nos últimos séculos, a 
ampliação da participação popular sempre ocorreu em resposta 
à luta dos diferentes grupos excluídos do processo de tomada 
de decisão política. Portanto, ela sempre foi uma conquista das 
sociedades, não uma concessão das classes dominantes. 
(Sociologia em movimento. – 2ª ed. – São Paulo: Moderna, 2016. Vários 

autores.) 

 

Questão 01 
Em um dos trechos a seguir, pode-se observar a perspectiva do 
enunciador acerca do assunto referido; indique-o. 
A) “Em nossos dias, existem diferentes concepções de demo-

cracia presentes na sociedade.” (3º§) 
B) “O conceito de democracia como ‘poder do povo’ surgiu na 

Grécia antiga, aproximadamente no século V a.C.” (1º§) 
C) “Por exemplo, ao longo da história, o atributo de cidadão já 

foi exclusivo de proprietários de terras, de homens brancos, 
[...]” (2º§) 

D) “Mas o que parece tão óbvio é, na verdade, um dilema das 
sociedades contemporâneas e uma luta de diversos segmen-
tos, [...]” (5º§) 

 

Questão 02 
A partir do efeito de sentido produzido pelas relações esta-
belecidas no interior da frase e, ainda, em relação ao período 
imediatamente anterior; pode-se afirmar que o segmento des-
tacado a seguir: “A democracia é, assim, um regime político que 
pressupõe a existência de um governo direto ou indireto da 
população mediante eleições regulares para os cargos admi-
nistrativos do país, do estado ou do município.” (1º§) apresenta:   
A) Determinado propósito em relação ao fato expresso no 

período anterior.  
B) Indicação da introdução de um exemplo do conceito ex-

plorado anteriormente.  
C) Concordância conclusiva que parte de um conceito inicial 

e remete à aplicação prática deste.  
D) Conclusão do que seria, de fato, o conceito democrático 

por meio da exploração de ideias distintas.  

 
Questão 03 
“Há os que defendem a ideia de democracia como algo que 
diz respeito apenas à esfera política (votar e ser votado, por 
exemplo).” (3º§) Em relação à estrutura anterior, pode-se 
afirmar que: 
A) Caso a expressão “diz respeito” fosse substituída por “faz 

referência”, o emprego da crase seria facultativo. 
B) O verbo “haver” pode ser reconhecido como verbo impessoal 

podendo ser substituído pelo verbo “ter”, no uso coloquial.   
C) O vocábulo “apenas” atua como modalizador discursivo cuja 

carga semântica remete à ideia de exclusão versus inclusão.  
D) A forma verbal “defendem” constitui, com o verbo “haver”, 

uma locução verbal cuja concordância é estabelecida com o 
pronome que promove a manutenção do referente. 
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Questão 04 
Considerando o emprego dos mecanismos de coesão tex-
tual, observe as propostas de reescrita para o trecho em 
destaque e indique a sugestão em que a coesão foi mantida 
conforme observa-se no texto original.  
 

“A democracia é, assim, um regime político que pressupõe a exis-
tência de um governo direto ou indireto da população [...]” (1º§) 

 

A) A democracia pressupondo a existência de um governo, 
seja direto ou indireto, da população [...] 

B) Assim, a democracia – regime político – pressupõe a exis-
tência de um governo direto ou indireto da população [...] 

C) Assim, a democracia como um regime político que pressu-
põe a existência de um governo direto ou indireto da popula-
ção [...] 

D) A democracia é, assim, um regime político. Tal regime, 
pressupõe a existência, indiretamente, de um governo direto 
da população [...] 

 

Questão 05 
Em relação às ideias e informações apresentadas no texto, 
pode-se afirmar que: 
A) Tanto a economia quanto a política dependem de que a 

concepção de democracia esteja presente para que sejam 
estabelecidas em uma engrenagem social. 

B) Embora o conceito de democracia esteja diretamente 
relacionado à ideia de “poder do povo”, tal pressuposto 
mostra-se exclusivamente como uma ideia teórica.  

C) As várias concepções de democracia citadas no texto reme-
tem ao período histórico da sociedade, sendo o fator tem-
poralidade determinante e imprescindível para que haja tais 
distinções. 

D) O fato de o alcance da ideia de democracia estar relacio-
nado a segmentos distintos constituintes da sociedade 
permite reconhecer a proporcionalidade quanto ao nível 
de envolvimento da população em questões específicas. 

 

Questão 06 
De acordo com o emprego no 4º§ do determinante “Essas” 
e sua função discursivo-textual, pode-se afirmar que tal vo-
cábulo:  
A) Informa a relação com a pessoa do discurso. 
B) Estabelece uma relação de vínculo com as pessoas do 

discurso. 
C) Indica que o termo designado possui referente já introdu-

zido no texto. 
D) Atribui relevância específica ao termo “diferenças” em re-

lação ao enunciado. 
 

Questão 07 
A expressão empregada para introduzir o 2º§ do texto indica:   
A) Anulação das ideias expostas no parágrafo anterior. 
B) Relação de concessão mediante o conceito de democracia 

apresentado. 
C) Um nível maior de importância das informações e ideias 

expressas no 1º parágrafo sobre as do 2º parágrafo. 
D) Expressão de uma ressalva mediante o exposto anterior-

mente em relação à circunstância expressa no parágrafo. 

Questão 08 
Pode-se inferir que o 5º§ é introduzido por um questiona-
mento que: 
A) Apresenta uma resposta que denota a perspectiva do 

enunciador. 
B) Atua como recurso de expressão retórico, promovendo a 

reflexão sobre o assunto. 
C) Tem como objetivo a obtenção de uma resposta de acordo 

com as reflexões propostas. 
D) Reforça as críticas feitas anteriormente às questões polí-

ticas, econômicas e sociais relacionadas à democracia. 
 

Questão 09 
A expressão destacada a seguir em: “em um governo de 
todos, ‘do povo, pelo povo e para o povo’.” apresenta con-
cepções diferentes de acordo com o efeito produzido pelos 
conectivos que antecedem o substantivo “povo”. Assinale, 
a seguir, a alternativa que apresenta o sentido correto para 
cada uma delas, sequencialmente conforme apresentam-        
-se no enunciado. 
A) Origem; destinação; propósito. 
B) Condição; elemento partitivo; modo. 
C) Prerrogativa; indicação do agente; finalidade. 
D) Relação com o assunto; meio; em benefício de. 
 

Questão 10 
Considerando a aplicação da norma padrão da língua, assinale 
a afirmativa correta. 
A) Em substituição a “Outras a aplicam [...]” (3º§), estaria correta 

a proposta da seguinte redação: “Outras aplicam-lhe [...]”, 
sendo preservado o mesmo nível de formalidade do trecho 
original. 

B) Em “Há os que defendem a ideia de democracia [...]” (3º§), 
se em lugar da expressão “ideia de democracia” houvesse 
apenas “democracia”, o “a” antecedente, obrigatoriamente, 
seria craseado. 

C) Em “[...] questões ligadas à sexualidade ou à reprodução, 
como ocorre em relação ao aborto [...]” (3º§), pode-se asse-
gurar que os três termos destacados apresentam equivalên-
cia morfológica. 

D) Em “Outras a aplicam também a áreas da vida econômica 
[...]” (3º§), os termos destacados são equivalentes quanto 
ao significado; assim o primeiro “a” poderia ser omitido con-
ferindo maior objetividade ao segmento. 
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NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E ÉTICA 
 

Questão 11 
“Existem diferenças intrínsecas entre empreendimentos públi-
cos e empreendimentos privados. Essas diferenças devem ser 
de pleno conhecimento do servidor público, tanto na etapa de 
idealização quanto na implantação de escritórios de projeto, 
formação de equipes e execução de projetos. As esferas de 
governo federal, estadual e municipal são formadas por inú-
meros órgãos, segmentos e pessoas (que não somente os agentes 
públicos); esses atores nem sempre compartilham os mesmos 
objetivos e, menos ainda, concordam na forma de gestão para 
alcançá-los.” São peculiaridades inerentes à administração pú-
blica que o servidor deve considerar quando da idealização e 
gestão de projetos, EXCETO: 
A) Existências de diferentes órgãos de controle nas diversas 

esferas de governo.  
B) Obediência a leis e normativos infralegais que regulam as 

contratações públicas.  
C) Obrigatoriedade de os recursos financeiros já terem sido 

devidamente recolhidos aos cofres públicos.  
D) Exigência de prestação de contas à sociedade em virtude 

do princípio da transparência e accountability.  
 

Questão 12 

Sobre gestão de projetos, analise as afirmativas a seguir. 
I. A forma de gerir os serviços públicos é diferente da adotada 

no setor privado em virtude de peculiaridades estruturais. 
Destaca-se que o setor privado é constituído por pessoas 
(físicas ou jurídicas) que envidam esforços na produção de 
bens e serviços, os quais trocam por valores monetários que 
permitem sua sobrevivência. Esse fato justifica os esforços 
na busca pela eficiência, tendo a lucratividade como obje-
tivo a ser perseguido. No setor público, o objetivo não é o 
lucro, mas, sim, primordialmente, atender às necessidades 
da sociedade que, via de regra, é patrocinadora dos meios, 
via tributos a ela aplicados.  

II. Para um gerenciamento de projetos ser minimamente 
viável, no planejamento devem ser definidos, de maneira 
clara e detalhada, o objetivo que se pretende atingir, que 
entregas serão feitas e em qual prazo, quais atividades a 
cumprir, quais recursos serão empregados e de onde 
eles virão.  

III. Um projeto deve ter um líder, denominado “gerente do 
projeto”. Ele deve ser, obrigatoriamente, um gerente funcio-
nal da estrutura burocrática, o que fatalmente se constituirá 
em considerável desafio e limitações decorrentes das carac-
terísticas próprias da gestão de projetos, essencialmente 
flexíveis e dinâmicas, em contraste com processos altamente 
normatizados e hierarquizados da administração pública.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas.  
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 

Questão 13 
Leia atentamente o excerto a seguir.  
 

“Atualmente existem inúmeros projetos em andamento no Bra-
sil, decorrentes do que se denomina programas de governo. Os 
programas, em tese, são selecionados a partir das necessidades 
da sociedade e contemplados nos Planos Plurianuais dos entes 
federativos, cujos órgãos executores tratam de elaborar os 
projetos preliminares, algumas vezes carentes de especificações 
e conhecimentos técnicos mais profundos. São essas carências 
na elaboração dos projetos que, após as licitações, ensejarão 
ajustes nos cronogramas físico-financeiros, gerando atrasos por 
falta de especificações técnicas, falta de materiais e equipamen-
tos, falta de licenças legais e ambientais, extrapolação orça-
mentária e, ainda, falhas decorrentes da descentralização de 
recursos orçamentários entre União, Estados e Municípios, não 
devidamente consultados ou informados dos projetos, dentre 
outras causas possíveis.” 
 

São considerados fatores que podem impactar positivamente 
a gestão de projetos na administração pública: 
A) Falha na averiguação de registro de propriedade de imó-

veis públicos antes do processo licitatório. 
B) Existência de metodologia para elaboração e gestão de pro-

jetos integrados com ações de engenharia, ações sociais e 
ações ambientais.  

C) Inexistência de recursos por parte de um ou mais entes 
federativos para contratação e elaboração de planos e 
projetos integrados.  

D) Existência de normas de regularidade fiscal que impedem 
o repasse de recursos a alguns municípios carentes, em 
débito com a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Questão 14 
Considerando que o PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um método 
interativo de gestão utilizado para o controle e a melhoria con-
tínua de processos e produtos, assinale a afirmativa INCOR-
RETA.  
A) As atividades de gestão de processos buscam, também, o 

estabelecimento de objetivos e metas, se tornando des-
necessário o uso de indicadores. 

B) Aspecto importante da abordagem de processo é a per-
cepção da visão do cliente. O cliente (no caso da administra-
ção pública, o cidadão) não enxerga uma atividade do pro-
cesso, mas enxerga o produto ou serviço gerado pelo pro-
cesso, que é o que atende efetivamente sua necessidade. 

C) Uma boa gestão de processos afeta positivamente todos 
os setores de uma organização, uma vez que busca a 
contínua melhoria das atividades, o atendimento efetivo 
das expectativas e necessidades dos clientes, facilita a 
administração do trabalho por parte dos gestores e 
possibilita a gestão do conhecimento. 

D) Para uma organização ser eficaz e eficiente, ela tem que 
identificar e gerenciar inúmeras atividades interligadas. 
Uma atividade que usa recursos e que é gerenciada de 
forma a possibilitar transformação de entradas em saídas 
é considerada um processo. Regra geral, a saída de um 
processo é a entrada para o processo seguinte. 
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Questão 15 
O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – 
Guia PMBOK (2008) do Project Management Institute – PMI, 
assim define projeto: “é um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua 
natureza temporária indica um início e um término definidos. 
O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atin-
gidos ou quando se concluir que eles não serão ou não pode-
rão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando não for 
mais necessário”. O PMBOK (2008) estabelece nove áreas de 
conhecimento em gerenciamento de projetos definidas em 
termos dos processos que compõem suas práticas, entradas, 
saídas, ferramentas e técnicas. Sobre as áreas de conheci-
mento em gerenciamento de projetos, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Gerenciamento de escopo: processo de assegurar que o pro-

jeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho 
necessário para terminar o projeto com sucesso.  

B) Gerenciamento de comunicação: processos necessários para 
assegurar que as informações do projeto sejam geradas, co-
letadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organiza-
das apropriadamente. 

C) Gerenciamento de riscos: processos de planejamento, iden-
tificação, análise, planos de contingência e monitoramento, 
visando aumentar a probabilidade dos eventos positivos e 
minimizar o impacto dos eventos negativos no projeto. 

D) Gerenciamento de recursos humanos: processos que in-
tegram os diversos elementos do gerenciamento de pro-
jetos, que são identificados, definidos, combinados, uni-
ficados e coordenados dentro dos grupos de processos 
de gerenciamento de projetos. 

 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL E INSTITUCIONAL 
 

Questão 16 
Gertrudes, Oficiala do Ministério Público, foi notificada acerca 
da apuração de irregularidades que teria cometido no exercí-
cio de suas funções. O inquérito administrativo narra que 
Gertrudes teria incorrido em duas proibições, a saber: (i) inob-
servância do dever de assiduidade e (ii) ter criticado certos atos 
da administração pública, em trabalho por ela assinado, sob o 
ponto de vista da organização do serviço e com caráter dou-
trinário. Considerando tal caso hipotético e de acordo com a 
Lei Estadual nº 869/1952, é correto afirmar que: 
A) Sendo imposta a penalidade de suspensão, esta prescre-

verá no prazo de cinco anos.  
B) A segunda proibição imputada a Gertrudes não encontra 

respaldo na referida lei estadual. 
C) Caso a penalidade a ser imposta a Gertrudes seja de de-

missão, esta poderá decorrer das conclusões a que chegar o 
inquérito administrativo, sendo dispensada a instauração de 
processo administrativo propriamente dito. 

D) O inquérito e o processo administrativo são procedimentos 
que correm de forma unilateral na administração pública, 
sendo permitido a Gertrudes se manifestar a partir da pu-
blicação da decisão do processo em que se impôs a penali-
dade. 

Questão 17  
De acordo com a Lei Estadual nº 869/1952, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Pedro, empossado em razão de concurso público, não satis-

fez as condições de estágio probatório. Neste caso, a de-
missão de Pedro é medida que se impõe. 

II. Nilo reingressou no serviço público, com ressarcimento 
dos prejuízos decorrentes do afastamento, em razão de 
sentença judiciária passada em julgado. Nilo se enquadra 
na hipótese de reversão. 

III. Cristiano sofreu perda da capacidade funcional decorrente 
da modificação de seu estado físico, não justificando a apo-
sentadoria. Cristiano, assim, deverá passar por reintegração. 

Após análise dos itens, conclui-se que: 
A) Uma assertiva está incorreta. 
B) Duas assertivas estão incorretas.   
C) Todas as assertivas estão corretas.                                                                                                
D) Todas as assertivas estão incorretas.  
 

Questão 18 
Analise as descrições de órgãos integrantes do Ministério 
Público de Minas Gerais a seguir. 
I. Será exercida por Procurador de Justiça ou Promotor de Jus-

tiça em atividade, com mais de cinco anos de carreira e esco-
lhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-
-lhe, entre outras atribuições que lhe forem conferidas por 
ato normativo, a organização dos expedientes administrati-
vos encaminhados à chefia da instituição.  

II. Entre outras atribuições previstas em regulamento, ao ór-
gão incumbe realizar encontros locais e regionais e ciclos de 
estudo e pesquisa entre membros das Procuradorias e Pro-
motorias de Justiça. 

III. Compete-lhe estimular a integração e o intercâmbio entre 
órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade 
e que tenham atribuições comuns. 

Considerando as assertivas, assinale a associação correta das 
definições apontadas, de acordo com a Lei Orgânica do Minis-
tério Público. 
A) I. Conselho Superior do Ministério Público II. Central de 

Apoio Técnico III. Secretaria-Geral 
B) I. Corregedoria-Geral do Ministério Público II. Secretaria-

-Geral III. Centros de Apoio Operacional 
C) I. Secretaria-Geral II. Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional III. Centros de Apoio Operacional 
D) I. Gabinete do Procurador-Geral de Justiça II. Centro de Estu-

dos e Aperfeiçoamento Funcional III. Central de Apoio Técnico 
 

Questão 19 
A respeito da organização do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais (MPMG), consoante previsão do Título II 
de sua Lei Orgânica, é correto afirmar que: 
A) A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão de exe-

cução do MPMG. 
B) O Colégio de Procuradores de Justiça é considerado órgão 

auxiliar do MPMG. 
C) Os Grupos Especiais de Atuação Funcional são órgãos de 

administração do MPMG. 
D) A Ouvidoria do Ministério Público é um órgão de admi-

nistração superior do MPMG. 
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Questão 20  
Tendo em vista as disposições encontradas na Lei Orgânica 
do Ministério Público, marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas. 
(     ) As contas do Ministério Público serão julgadas pelo Tribu-

nal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos da 
Constituição Estadual. 

(     ) As decisões do Ministério Público fundadas em sua autono-
mia funcional, administrativa ou financeira, obedecidas as 
formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade 
imediata, ressalvada a competência constitucional dos Po-
deres Judiciário e Legislativo. 

(     ) É de competência do Conselho Superior do Ministério Pú-
blico representar ao Poder Legislativo para a destituição do 
Procurador-Geral de Justiça. 

(     ) O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Governa-
dor dentre os membros do Ministério Público do Estado 
com no mínimo dez anos de serviço na carreira, indicados 
em lista tríplice, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução, observado o mesmo procedimento. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, F.  
B) V, V, V, V. 
C) V, V, F, V. 
D) F, F, F, F. 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
 

Questão 21 
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, sendo seus princípios institucionais a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Em 
relação à legitimidade do Ministério Público, é correto afirmar 
que: 
A) O Ministério Público tem legitimidade para a propositura 

de ação civil pública em defesa de direitos sociais rela-
cionados ao FGTS. 

B) O Ministério Público de Contas tem legitimidade para 
impetrar mandado de segurança em face de acórdão do 
Tribunal de Contas perante o qual atua.                                                                                  

C) O Ministério Público não tem legitimidade para propor ação 
civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de 
Regime Especial firmado entre o Poder Público e contri-
buinte. 

D) Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal 
não têm legitimidade para propor recursos de decisões 
judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos 
de suas atribuições; sendo esta atuação privativa do Ministé-
rio Público Federal. 

 
 
 
 

Questão 22 
O Estado nomeou substituto para o exercício de função 
delegada de titular de serventia extrajudicial por motivo de 
vacância, sendo tal nomeação feita a título precário. Pre-
tende o nomeado que a ele não se aplique o teto remu-
neratório previsto no Art. 37 XI da CF, a saber:  
 

Art. 37... XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Pode-
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políti-
cos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsí-
dio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsí-
dio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder 
Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos 
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, apli-
cável este limite aos membros do Ministério Público, aos Pro-
curadores e aos Defensores Públicos. 
 

Fundamenta sua pretensão no princípio da isonomia, já 
que os titulares de tais serventias não estão limitados, em 
suas remunerações, ao teto constitucional; a pretensão do 
nomeado deve ser: 
A) Desacolhida, porque notários e registradores exercem ati-

vidade estatal; são titulares de cargo público efetivo, se su-
jeitando, portanto, ao regime jurídico dos servidores esta-
tutários. 

B) Acolhida, sendo evidente que quem exerce a mesma fun-
ção e tem as mesmas responsabilidades deve poder obter de 
seu trabalho a mesma remuneração, não sendo relevante a 
questão do ingresso na atividade através de concurso pú-
blico. 

C) Acolhida, já que o fato de se encontrar vaga a serventia não 
desnatura o caráter privado dos serviços prestados na inte-
rinidade e que de maneira alguma essa circunstância torna o 
substituto um preposto do Estado, podendo usufruir de re-
muneração compatível com os ganhos na atividade. 

D)  Desacolhida, já que, na hipótese, não se aplica o princípio 
da isonomia, dado não serem comparáveis as situações 
do notário concursado, o qual assume serventia extra-
judicial após ter se submetido a certame público, assu-
mindo os riscos de sua atividade e do substituto, que, na 
ausência do titular, responde de forma precária e tem-
porária como interino, sem, contudo, ter se submetido a 
certame público. 
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Questão 23 
Em um município do país, determinada Lei Orgânica estabele-
ceu vedação, em todas as instituições municipais de ensino, de 
adoção e divulgação dos termos “gênero” e/ou “orientação 
sexual”, em sala de aula, ou em atividades culturais dentro da 
escola. A lei em comento é: 
A) Ilegal, malferindo a competência exclusiva da União para 

legislar sobre as diretrizes da educação nacional.  
B) Constitucional e Legal, uma vez que a educação é dever 

das famílias e do Estado e visa à proteção integral dos in-
fantes. 

C) Constitucional, uma vez que o Município tem competência 
complementar em tema de educação, adaptando-a à reali-
dade local. 

D) Inconstitucional, por ofender o princípio da isonomia, re-
duzindo o campo de ensino e aprendizado dos alunos da 
rede municipal. 

 

Questão 24 
Analise as afirmativas a seguir; marque V para as verdadei-
ras e F para as falsas.  
(     ) A contratação de pessoal efetivo pela administração pú-

blica, sem a observância das normas referentes à indis-
pensabilidade da prévia aprovação em concurso público, 
culmina na nulidade do ato de admissão. 

(     ) A publicação na rede mundial de computadores do nome 
do servidor público com seu respectivo salário não encon-
tra apoio quer na legislação infraconstitucional, quer na 
constitucional, ofendendo o direito de privacidade. 

(     ) É possível, à administração pública, inclusive em está-
gio probatório, estabelecer critérios alternativos para 
o regular exercício dos deveres funcionais inerentes a 
cargos públicos em face de servidores que invocam es-
cusa de consciência por motivos de crença religiosa. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F.                                                                                              
B) F, V, V. 
C) V, F, V. 
D) F, F, F. 
 

Questão 25 
A intervenção dos poderes públicos na liberdade de exercí-
cio de atividade, ofício ou profissão deve sempre manter 
correspondência com o objetivo de proteger a coletividade 
contra possíveis riscos indesejados da própria prática pro-
fissional. Considerando o afirmado, assinale a afirmativa 
correta, que completa o sentido do enunciado. 
A) Inviável a limitação do exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, con-
forme normativa constitucional de eficácia plena. 

B) A restrição ao exercício profissional, em qualquer circunstân-
cia, representa aplicação limitadora de direito fundamental, 
sendo incompatível com o arcabouço constitucional. 

C) As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas 
somente quando o inadequado exercício de determinada 
prática representar risco de dano aos participantes da ativi-
dade desenvolvida. 

D) As incompatibilidades impostas ao exercício da advocacia 
para servidores do Judiciário e do Ministério Público são con-
sentâneas com o papel conformador atribuído ao legislador 
em matéria de liberdade de exercício profissional. 

 

Questão 26 
Maria, Viviane e Vitória, estudantes, travaram discussão 
durante uma aula de Direito Constitucional com relação à 
correta classificação das seguintes normas segundo a sua 
eficácia, de acordo com a doutrina majoritária: 
I. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. 
II. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro-

fissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.  

III. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conse-
lho de Defesa Nacional.  

Maria respondeu que a classificação correta dos itens, su-
cessivamente, seria contida, plena e limitada. Viviane, por 
sua vez, disse que o correto seria plena, contida e limitada. 
Vitória, por fim, afirmou que a classificação certa é limi-
tada, contida e plena. Tendo em vista as informações apre-
sentadas, conclui-se que: 
A) As três estudantes estão equivocadas. 
B) Maria está correta em sua classificação. 
C) Vitória está correta em sua classificação. 
D) Viviane está correta em sua classificação. 
 

Questão 27 
A respeito da matéria afeta aos contratos administrativos, 
com base na Lei Federal nº 14.133/2021, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. O instrumento de contrato nem sempre é obrigatório, ha-

vendo hipóteses em que a administração poderá substituí-       
-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 
de execução de serviço. 

II. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a ad-
ministração, salvo o de pequenas compras ou o de pres-
tação de serviços de pronto pagamento, assim entendi-
dos aqueles de valor não superior a dez mil reais. 

III. O contratado terá direito à extinção do contrato, dentre 
outras hipóteses, no caso de atraso superior a dois meses, 
contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos, ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela administração por des-
pesas de obras, serviços ou fornecimentos. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

      
                                                      8 

        

CARGO/ESPECIALIDADE: ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
– FISIOTERAPIA – TIPO 1  – BRANCA (M) ⺔ 

CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS  
DE OFICIAL E ANALISTA DO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES  

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 

 

Questão 28 
Salete, analista do Ministério Público, foi encarregada de 
analisar a condução de determinado processo administra-
tivo conforme a Lei Estadual nº 14.184/2002. Segundo os 
ditames de tal diploma legal, é correto afirmar que Salete 
deverá observar as seguintes regras, EXCETO: 
A) É vedada a recusa imotivada de requerimento ou docu-

mento, e é dever do servidor orientar o interessado para 
a correção de falha. 

B) Quando o interessado declarar que fato ou dado estão re-
gistrados em documento existente em repartição da própria 
administração, deve esta, de ofício, diligenciar para a obten-
ção do documento ou de sua cópia. 

C) Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emi-
tido no prazo fixado, o processo terá prosseguimento e 
será decidido com sua dispensa, sem prejuízo da respon-
sabilização de quem se omitiu no atendimento. 

D) Só será exigido reconhecimento de firma por imposição legal 
ou em caso de dúvida sobre a autenticidade do documento 
e a autenticação de cópia de documento pode ser feita por 
funcionário do órgão em que tramitar o processo. 

 

Questão 29 
No que tange aos atos e poderes administrativos, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Atos ablatórios ou ablativos são aqueles que restringem 

direitos do administrado, tal qual ocorre na cassação de 
uma licença. 

II. A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conve-
niência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiri-
dos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judi-
cial. 

III. O instrumento disponibilizado à administração pública 
para apurar infrações e aplicar penalidades aos servido-
res públicos traduz a essência de seu poder de polícia. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Uma assertiva está correta.                                                                                                
B) Duas assertivas estão corretas.  
C) Três assertivas estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
 

Questão 30 
Nos termos da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a res-
ponsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, nacio-
nal ou estrangeira, é correto afirmar que: 
A) Os dirigentes ou administradores da pessoa jurídica so-

mente serão responsabilizados por atos ilícitos na me-
dida da sua culpabilidade. 

B) É indelegável a competência para a instauração e o julga-
mento do processo administrativo de apuração de res-
ponsabilidade da pessoa jurídica. 

C) O processo administrativo para apuração da responsabili-
dade de pessoa jurídica deve ser conduzido por comissão 
designada pela autoridade instauradora e composta por, 
no mínimo, 3 (três) servidores estáveis. 

D) A existência de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregu-
laridades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica afasta a aplicação 
de penalidade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
De 1990 a 2015, o número de pessoas com doença de Parkinson 
(DP) dobrou para mais de 6 milhões. Impulsionado principal-
mente pelo envelhecimento, esse número deve dobrar nova-
mente para mais de 12 milhões até 2040. Fatores adicionais, 
incluindo aumento da longevidade, declínio das taxas de taba-
gismo e aumento da industrialização, podem elevar o fardo 
para mais de 17 milhões. Entre as diversas condutas terapêuti-
cas para tratar e beneficiar esses pacientes, exercícios de dupla-
tarefa é uma modalidade de interferência cognitivo-motora, 
com a tarefa primária geralmente postural, em associação com 
outras tarefas, chamadas secundárias, que podem ser cogniti-
vas ou motoras, com excelentes resultados, mas deve-se pensar 
na fundamentação dessa conduta e assim inferir que: 
A) Os deficits na marcha associados com a dupla-tarefa em por-

tadores de DP têm sido associados com o aparecimento das 
primeiras deficiências na marcha e com a severidade dos 
sintomas motores. Os distúrbios exacerbados em condições 
de dupla-tarefa ocasionam redução na velocidade da marcha, 
no comprimento do passo e diminuição na simetria e coor-
denação entre os passos direito e esquerdo. 

B) Exercícios de dupla-tarefa não devem ser prescritos quando 
existe uma deterioração na marcha desses portadores de 
DP, principalmente por não garantirem segurança na marcha 
e propiciar um desequilíbrio e a possibilidade iminente de 
queda. Quando requeridas performances motoras ou cog-
nitivas ligadas a uma tarefa secundária durante a marcha, 
não serão eficazes caso a pontuação na escala de Hoehn e 
Yahr for entre 1 e 3. 

C) Pacientes com DP podem gerar padrões de movimentos 
normais quando focalizam no desempenho, ou seja, pensam 
para executar os movimentos. Desse modo, eles ativam a 
região do córtex pré-motor, intacto, sem recorrer ao circuito 
deficitário dos núcleos da base, que auxiliam na produção 
dos movimentos, resultando na perda da automaticidade do 
controle motor em tarefas como a marcha. Em situações de 
dupla-tarefa, a utilização desses recursos corticais para a rea-
lização de tarefas motoras pode comprometer o desempe-
nho de ambas. 

D) O mecanismo sugerido seria a degeneração dos neurônios 
dopaminérgicos nos gânglios da base que, segundo algumas 
pesquisas, têm diferentes funções motoras e cognitivas. Pato-
logias que afetam os circuitos dos gânglios da base que 
possuem projeção para o córtex pré-motor podem contri-
buir para deficits de função executiva na DP – ou seja, essa 
degeneração pode estar associada a deficits na marcha. Isso 
contribui com a ideia de que as complicações motoras e/ou 
cognitivas estão ligadas aos circuitos dopaminérgicos, e que 
os deficits de marcha durante a dupla-tarefa não podem ser 
melhorados pelas medicações antiparkinsonianas. 
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Questão 32 
Com a previsão de epidemia de dor crônica nos países desen-
volvidos, é imperativo validar técnicas seguras e com boa rela-
ção custo-benefício para o manejo de condições dolorosas que 
permitam às pessoas viver vidas ativas e produtivas. O que é 
necessário são tratamentos eficazes para a dor que tenham 
um perfil de risco aceitavelmente baixo. Por mais de quarenta 
anos, a terapia com laser (luz) de baixa intensidade (LLLT) e a 
terapia com LED (diodo emissor de luz), também conhecida 
como fotobiomodulação, demonstraram reduzir a inflamação 
e o edema, induzir analgesia e promover a cura em uma varie-
dade de patologias musculoesqueléticas. Além disso, a aceita-
ção do LLLT (que atualmente está sendo usado por muitas 
especialidades em todo o mundo) permitiria opções adicionais 
de tratamento para os pacientes. Sabe-se que processo de 
vasodilatação mediada por luz foi descrito pela primeira vez 
por RF Furchgott, em 1968, e sua pesquisa sobre as proprieda-
des biológicas do óxido nítrico acabou levando ao prêmio Nobel 
em 1998. Para que a luz visível ou infravermelha de baixa potên-
cia tenha efeito em um sistema biológico, está INCORRETO afir-
mar que: 
A) As mitocôndrias são “as usinas de energia celular” em nossas 

células e, como tal, convertem moléculas de alimentos e 
oxigênio em energia (ATP) por fosforilação oxidativa. O com-
primento de onda ideal foi estimado em cerca de 810 nm.  

B) O fóton deve ser absorvido por bandas de absorção ele-
trônica pertencentes a um aceptor de fótons ou cromó-
foro (primeira lei da fotobiologia). Acredita-se que os efeitos 
a longo prazo do LLLT sejam devidos à ativação de vários 
fatores de transcrição pelas moléculas de sinalização química 
imediata produzidas a partir da estimulação mitocondrial 
pelo LLLT.                                                                                               

C) A “janela óptica” em um tecido descreve uma faixa de 
comprimentos de onda em que a penetração da luz no 
tecido é maximizada pelo emprego de comprimentos de 
onda do vermelho e do infravermelho próximo. A LLLT é 
capaz de produzir uma mudança no potencial redox celu-
lar geral na direção de maior oxidação, aumentando as 
espécies reativas de oxigênio (ROS) e diminuindo as espé-
cies reativas de nitrogênio (RNS). 

D) Foi proposto que a citocromo c oxidase (COX) é o fo-
torreceptor único para a faixa de comprimento de onda 
vermelho-NIR em células de mamíferos. O óxido nítrico 
(NO) produzido nas mitocôndrias pode ativar a respira-
ção ao se ligar à COX e deslocar o oxigênio e hidrogênio, 
especialmente em células lesadas ou hipóxicas. Propõe-   
-se que o LLLT pode fotoassociar o NO da COX e reverter 
a inibição mitocondrial da respiração devido à ligação ex-
cessiva do NO. 

 
 
 
 
 
 

Questão 33 
Envolvendo os músculos escalenos (anterior e médio), subclá-
vio e pequeno peitoral, assim como pela clavícula e primeira 
costela, o nome Síndrome do Desfiladeiro Torácico (SDT) é de-
signado para definir diversos sinais e sintomas causados pela 
compressão das estruturas neurovasculares presentes entre o 
pescoço e a axila, região na qual se encontram os vasos subclá-
vio-axilares e o plexo braquial. Algumas manobras provocativas 
para a SDT têm sido descritas na literatura e são indicadas na 
avaliação físico-funcional das pacientes. Considerando o ex-
posto, assinale a afirmativa correta. 
A) A compressão ocorre principalmente em dois espaços: no 

triângulo intercosto-escalênico e retro-coraco-peitoral. As 
regiões vasculares e neurais passam por esses espaços e, 
devido ao seu pequeno tamanho, qualquer deformidade 
óssea ou muscular pode exercer compressão e ocasionar 
sintomas clínicos neurogênicos e/ou vasculares. 

B) Tipicamente, podemos distinguir três formas diferentes de 
SDT, cujo diagnóstico depende primariamente da estrutura 
acometida. Ocasionalmente, é possível manifestar mais de 
um tipo no mesmo contexto clínico. Os sintomas da forma 
neurogênica incluem fraqueza, adormecimento, parestesia e 
dor no membro superior acometido. A forma venosa habi-
tualmente se apresenta com edema e dor intensa. A forma 
arterial, por sua vez, cursa com dor não radicular, frialdade 
do membro e palidez. 

C) A compressão do feixe neurovascular, na medida em que 
atravessa o desfiladeiro torácico pode resultar de uma com-
binação de anormalidades de desenvolvimento, lesões e ati-
vidades físicas, que predispõem à compressão local. As va-
riantes da anatomia do desfiladeiro torácico, tanto congêni-
tas quanto adquiridas são incomuns e incluem principal-
mente variações na anatomia óssea e muscular. As causas 
anatômicas de SDT podem ser organizadas em categorias de 
tecido mole e ósseo, com prevalência das anormalidades 
ósseas.                                                                                              

D) Os sintomas clássicos da forma arterial incluem dor, pa-
restesia nos dedos e fraqueza na parte superior da ex-
tremidade. Ao exame físico, é comum encontrar dor à 
palpação acima do plexo braquial, nos músculos trapézio 
e escaleno e na parede anterior do tórax, não sendo; en-
tretanto, patognomônico da síndrome. Os sintomas cos-
tumam piorar com atividades que envolvam sobrecarga, 
como pegar um objeto em uma prateleira alta; neste caso, é 
indicado o teste de Wright, que, por sua vez, é realizado pela 
hiperabdução e rotação externa do membro afetado, en-
quanto o paciente rotaciona a cabeça para o lado contralate-
ral, sendo positivo com a obliteração total ou parcial do pulso 
radial. 
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Questão 34 
A miríade de sintomas afeta significativamente a qualidade de 
vida e resulta em deficiências físicas e psicossociais, com implica-
ções de longo alcance para a família, emprego e independência. 
As pessoas com fibromialgia são frequentemente intolerantes à 
atividade física e tendem a ter um estilo de vida sedentário, o 
que aumenta o risco de morbidade adicional. Como resultado 
de extensas queixas somáticas e incapacidade, as pessoas com 
fibromialgia normalmente fazem um número maior de consul-
tas médicas a cada ano e recrutam mais especialistas para seus 
cuidados. Considerando que uma das novas propostas tera-
pêuticas inclui o uso de plataformas vibratórias, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A fibromialgia é uma síndrome crônica marcada por dor 

generalizada, fadiga, vigília não revigorada e sintomas cog-
nitivos. A maioria das pessoas com fibromialgia apresenta 
sintomas gastrointestinais, além de distúrbios no sono, 
humor e cognição. Evidências atuais apoiam o modelo de 
amplificação central da percepção da dor, que pode ser 
desenvolvida e mantida por uma variedade de fatores que 
influenciam a desregulação de neurotransmissores e neu-
ro-hormônios, como etiologia.                                                                                        

(     ) O treinamento físico é comumente recomendado para 
adultos com fibromialgia. O exercício de vibração de 
corpo inteiro (WBV) usa uma plataforma oscilante ver-
tical ou rotativa como um estímulo de exercício en-
quanto o indivíduo se envolve em posicionamento es-
tático sustentado ou movimentos dinâmicos. 

(     ) WBV é caracterizada por transições cíclicas entre contra-
ções musculares excêntricas e concêntricas. Alguns estu-
dos demonstraram os efeitos imediatos da VCI sobre a ati-
vidade eletromiográfica (EMG). A vibração sentada, com 
frequências entre 0,3 Hz e 5 Hz (níveis de aceleração de 
pico entre 1,2 g e 2,0 g [12 m/s² e 20 m/s²]), demonstrou 
produzir atividade EMG síncrona de vibração no músculo 
eretor da espinha.  

(     ) A maioria dos pacientes refere alodinia e, nesses casos, a 
resposta à vibração de corpo inteiro (WBV) não é significa-
tiva. A vibração da plataforma engana o corpo fazendo-o 
pensar que está caindo, forçando os músculos a se contraí-
rem e relaxarem dezenas de vezes a cada minuto. 

(     ) Para frequências de vibração geralmente aplicadas para 
fins de exercício, os efeitos na amplitude EMG do vasto 
lateral são maiores em 30 Hz do que em 40 Hz ou 50 Hz. As 
respostas EMG geralmente parecem ser mais pronuncia-
das na alternância lateral do que na WBV síncrona. 

(     ) Durante WBV, as vibrações são transmitidas em rápida 
sucessão de um segmento do corpo humano para o pró-
ximo (por exemplo, do pé à panturrilha, da panturrilha à 
coxa). A quantidade de energia vibratória transmitida de-
pende da rigidez musculoesquelética e do amortecimento 
da vibração. A rigidez axial efetiva do corpo é aumentada 
por membros e leva a um aumento na frequência de 
ressonância. A postura apropriada pode ajudar a minimi-
zar a ressonância. Ficar de pé no antepé envolverá atuado-
res da articulação do tornozelo (ou seja, os músculos da 

panturrilha) no processo de amortecimento, o que não é 
o caso quando a postura é no meio do pé. Colocar peso no 
antepé pode ajudar a evitar a ressonância e aumentar o 
amortecimento da musculatura, reduzindo, assim, a trans-
missão da vibração ao tronco. 

(     ) Entre as várias plataformas, podem distinguir-se dois tipos 
diferentes de transferência de energia. O primeiro tipo – 
WBV síncrona – transfere vibração para ambos os pés de 
forma síncrona, e o segundo tipo opera de forma alternada 
lateralmente, de modo que o pé direito fica mais baixo 
quando o pé esquerdo está mais alto (e vice-versa). Tem 
sido argumentado que a vibração lateral alternada evoca 
movimentos rotacionais ao redor do quadril e das articula-
ções lombossacrais. Este movimento introduz um grau adi-
cional de liberdade; portanto, a impedância mecânica de 
todo o corpo é maior na alternância lateral do que na VCI 
síncrona. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V, F, F, V.  
B) F, V, V, F, F, V, F. 
C) V, F, F, V, V, F, V. 
D) V, V, V, F, V, V, F. 

 
Questão 35 
O sedentarismo, que apresenta prevalência elevada no Brasil 
e no mundo, está fortemente relacionado às doenças cardio-
vasculares (DCV) e à mortalidade precoce. Em contrapartida, 
maiores volumes de atividade física são positivamente asso-
ciados à melhor qualidade e à maior expectativa de vida, exis-
tindo uma forte e inversa associação dos diferentes compo-
nentes da mortalidade física com a mortalidade por todas as 
causas e com a ocorrência de eventos cardiovasculares des-
favoráveis. Ou seja, quanto menor o nível de deficiência física, 
maior tende a ser a taxa de mortalidade. As características 
clínicas dos pacientes que se enquadrariam inicialmente no 
risco clínico alto segundo a Diretriz Brasileira de Reabilitação 
Cardiovascular (2020) estão nas alternativas propostas, EXCETO: 
A) Sinais e sintomas de isquemia miocárdica em baixa carga 

(abaixo de 6 MET ou de VO2 de 15 ml . kg –1 . min –1), sin-
tomatologia exacerbada (IC com classe funcional III e IV 
ou angina classe funcional III e IV). 

B) Outras características clínicas de pacientes com risco aumen-
tado aos exercícios físicos: doença renal crônica (DRC) dialí-
tica; dessaturação de oxigênio em esforço; e, arritmia ven-
tricular complexa em recuperação ou esforço. 

C) Internação por descompensação cardiovascular recente 
(menos de 8 a 12 semanas) devido a quadros de: IAM ou 
angina inevitavelmente; revascularização cirúrgica ou per-
cutânea; arritmias complexas; morte súbita revertida; des-
compensação de IC; e, infecções respiratórias como pneu-
monia ou exacerbação de DPOC. 

D) Pacientes cardiopatas, com presença ou ausência de evento 
cardiovascular e/ou intervenção, mas com alterações im-
portantes ao exercício físico, ou seja: baixa capacidade fun-
cional no TE (menor que 5 equivalentes metabólicos [MET]) 
ou no TCPE (classificação de Weber C e D ou consumo de 
oxigênio [VO 2] abaixo de 60% do predito para idade e sexo). 
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Questão 36 
A amputação de membros inferiores é um evento que muda a vida, desde a locomoção básica até aspectos sociais e psicoló-
gicos. Aproximadamente, 40-80% das amputações de membros inferiores se deve a vasculopatia e diabetes. No entanto, em indivíduos 
mais jovens, a perda de membros inferiores ocorre principalmente devido a eventos traumáticos, como trânsito ou ferimentos por 
arma de fogo. Apesar das limitações impostas ao paciente, a amputação transtibial (TT), pelo menos quando realizada no terço distal 
da perna, permite ao paciente ter um estilo de vida fisicamente ativo após adaptação protética adequada e reabilitação. Sobre como a 
amputação transtibial (TT) afeta a distribuição do peso corporal, o senso voluntário de posição da articulação do joelho (JPS) e a força 
do quadríceps (QUA) e isquiotibiais (HAM) em pacientes com próteses, analise as afirmativas a seguir. 
I. O peso corporal é suportado pelo membro não amputado (NAMP) na posição ortostática, não apenas em repouso mas também 

durante a marcha, aumentando a carga mecânica em suas articulações. Nos estágios iniciais da reabilitação, o membro NAMP 
suporta até 60% do peso corporal. Essa distribuição de peso assimétrica também produz alterações de equilíbrio, que aumentam 
o risco de queda, enquanto a maior demanda mecânica imposta ao membro saudável é sugerida como o principal fator para o 
desenvolvimento de osteoartrite e os sintomas de uso excessivo observados em pacientes com TT.                                                                                        

II. A amputação do membro foi previamente associada à atrofia muscular da coxa e permeação de gordura no coto em comparação 
com o membro sadio e indivíduos fisicamente aptos, cinemática da articulação do joelho modificada durante a marcha e subida 
de escadas e um músculo aumentado ativação voluntária do bíceps femoral – medida como o sinal de eletromiografia de 
superfície integrado – durante a marcha. 

III. Uma melhor compreensão das alterações neuromusculares devido ao TT traumático é fundamental para o desenvolvimento de 
intervenções clínicas abrangentes e significativas. Embora as mudanças na distribuição do peso corporal após o TT estejam bem 
documentadas, a propriocepção consciente envolve cinesia, senso de força e senso de posição articular (JPS). 

IV. Espera-se que o TT resulte na perda de populações inteiras de mecanorreceptores durante o evento traumático e a cirurgia. 
Teoricamente, apenas uma diminuição no número de mecanorreceptores é suficiente para o comprometimento da propriocep-
ção. Além disso, os mecanorreceptores da cápsula articular são considerados as principais estruturas responsáveis por medir o 
movimento articular, e a contração muscular voluntária permite a avaliação de informações sensoriais provenientes dos fusos 
musculares e órgãos tendinosos de Golgi. Sugere-se que a falta de deficits de propriocepção pode ser explicada pela ausência das 
estruturas articulares do joelho (ou seja, cápsula articular, ligamentos e tendões) e pelas ações musculares voluntárias usadas 
durante o teste JPS. 

V. Vários estudos têm investigado a força muscular de pacientes com TT. Além das diferenças metodológicas – avaliação 
isocinética vs. isométrica, diferentes velocidades e aparelhos – em geral, os estudos sugerem uma força reduzida tanto dos 
extensores quanto dos flexores do joelho em comparação com o membro hígido. Este é um achado clinicamente relevante, 
uma vez que a fraqueza muscular da coxa pode levar a um desempenho ruim durante a postura em pé e na marcha, 
comprometendo a execução de tarefas funcionais diárias. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) III, apenas. 
C) I, II e V, apenas. 
D) II, III, IV, apenas. 
 
Questão 37 
Em 2010, o European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) publicou uma definição de sarcopenia que visa 
promover avanços na identificação e cuidado de pessoas com sarcopenia. No início de 2018, o grupo de trabalho se reuniu 
novamente (EWGSOP2) para atualizar a definição original, a fim de refletir as evidências científicas e clínicas construídas ao longo 
da última década. Entre as principais atualizações estão: 
A) O EWGSOP2 não recomenda o uso do questionário SARC-F como forma de obter autorrelatos de pacientes sobre sinais 

característicos de sarcopenia, pois o SARC-F é um questionário de cinco itens que é autorrelatado pelos pacientes como uma 
triagem para o risco de sarcopenia. 

B) Em sua definição de 2018, o EWGSOP2 usa baixa força muscular como parâmetro secundário de sarcopenia; a força muscular é 
atualmente a medida mais confiável da função muscular e a escala MRC a mais indicada para a avaliação. Especificamente, a 
sarcopenia é provável quando a baixa força muscular é detectada. O diagnóstico de sarcopenia é confirmado pela presença de baixa 
quantidade ou qualidade muscular.  

C) As recomendações atualizadas do EWGSOP2 visam aumentar a conscientização sobre a sarcopenia e seu risco. Com essas novas 
recomendações, o EWGSOP2 convoca os profissionais de saúde que tratam pacientes com risco de sarcopenia a tomarem medidas 
que promovam a detecção e o tratamento precoces. Entre os instrumentos de maior confiabilidade e reprodutibilidade na prática 
clínica, indicados pelo grupo de trabalho de 2018, está a Escala de Lee.                                                                                           

D) A sarcopenia agora é formalmente reconhecida como uma doença muscular com um código de diagnóstico ICD-10-MC, que pode 
ser usado para cobrar pelo atendimento em alguns países. Embora os profissionais de saúde hoje sejam melhores em reconhecer a 
sarcopenia, muitos achados de pesquisas ainda não foram traduzidos para a prática clínica. Para esse fim, o EWGSOP2 usa as 
evidências mais recentes para delinear critérios e ferramentas claros que definem e caracterizam a sarcopenia na prática clínica e 
em populações de pesquisa. O EWGSOP2 enfatiza que os profissionais têm possibilidades cada vez maiores de prevenir, retardar, 
tratar e, às vezes, até reverter a sarcopenia por meio de intervenções precoces e eficazes. 
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Questão 38 
A fragilidade é um exemplo de resultado adverso geriátrico 
grave, pois aumenta substancialmente após a idade de 75-
80 anos, identifica um subgrupo com baixa resistência e 
alto risco de dependência, quedas e mortalidade. Esta con-
dição tem sido reconhecida como uma síndrome geriátrica, 
por apresentar sintomas complexos, possuir alta prevalên-
cia em idosos, ser resultante de várias doenças e múltiplos 
fatores de risco, representando, portanto, uma prioridade 
para a saúde pública. Os aspectos funcionais afetados pela 
condição de fragilidade são aqueles dependentes de ener-
gia e velocidade de desempenho, acometendo tarefas que 
demandam mobilidade. A partir dessa perspectiva, um dos 
marcadores do fenótipo de fragilidade é a velocidade da 
marcha (VM). A redução da VM é o principal indicador de 
fragilidade física em idosos. Ao analisar as alternativas 
propostas, uma está em DESACORDO com as informações 
vigentes e atuais acerca sobre essa importante análise, que 
fundamenta adoção de práticas clínicas com base científica 
e que proporciona resultado a essa população; assinale-a. 
A) A velocidade da marcha (VM) é um determinante signi-

ficativo de saúde e até mesmo nomeado por alguns au-
tores como sexto sinal vital. É considerado um instrumento 
avaliativo de medida rápida, com baixo custo e de boa 
reprodutibilidade em idosos comunitários. Evidências su-
gerem que a VM, em idosos, está associada a diversos 
desfechos adversos em saúde, tais como declínio cog-
nitivo. 

B) O fenótipo de fragilidade é uma ferramenta utilizada para 
avaliação da fragilidade em idosos, composto pelos itens 
perda de peso, exaustão, baixo nível de atividade física, 
fraqueza muscular e lentidão na marcha e, classifica o 
idoso em frágil, pré-frágil e não frágil, de acordo com nú-
mero de itens negativos. Estudos em diferentes popula-
ções já foram realizados e sugerem pontos de cortes va-
riados para a Velocidade da Marcha Habitual (VMH), que 
variam entre 0,8 a 1,2 m/s, independente do sexo em-
bora diferenciando por faixa etária (60-69; 70-79; 80-89; 
90-99; 100+).                                                                                      

C) Com o avanço da idade, são observadas modificações da 
postura ereta. As principais modificações apresentadas 
envolvem aumento da curvatura cifótica da coluna torá-
cica, diminuição da lordose lombar, aumento do ângulo 
de flexão do joelho, o deslocamento da articulação coxo-
femoral para trás e a inclinação do tronco para frente. 
Quando pensamos diretamente na marcha, as alterações 
são: velocidade reduzida, comprimento da passada e ca-
dência diminuído, diminuição da altura do passo, aumento 
do tempo de duplo apoio, diminuição da amplitude de movi-
mento nas articulações de quadril, joelho e tornozelo e 
diminuição da dissociação de cinturas. 

D) Cada indivíduo tem um padrão de marcha que representa 
uma maneira de deslocar-se no ambiente, de maneira 
aceitável, com menor esforço físico e estabilização ade-
quada. Entretanto, existem certas características na lo-
comoção que permitem a padronização do movimento. 
A VM pode ser influenciada pelo estado de saúde do in-
divíduo, controle neuromuscular, condição cardiorrespi-
ratória, nível de atividade física, funções sensorial e per-
ceptual, bem como pelas características do ambiente em 

que caminha. Ao longo do tempo, esses processos com-
binados levam à escassez de energia disponível, inclusive 
para o equilíbrio homeostático do organismo. Assim, os 
idosos podem desenvolver comportamentos adaptati-
vos, como a redução da VM. A marcha consiste em uma 
sequência de repetições de movimentos dos membros 
inferiores para mover o corpo à frente, enquanto, simul-
taneamente, a postura é mantida estável.  

 
Questão 39 
É consensual a definição de que um bom sono é essencial para 
a boa saúde. Ainda assim, foram poucas as tentativas de se 
definir exatamente o que constitui a saúde do sono. A saúde 
do sono é definida como “um padrão multidimensional de 
ciclo sono-vigília, adaptado às demandas individuais, sociais e 
ambientais, que promove o bem-estar físico e mental”. Isso se 
dá de acordo com a definição de saúde em geral produzida 
pela OMS, que se baseia em outros atributos positivos, e não 
simplesmente na ausência de doença. A saúde do sono tem 
relação com fatores individuais, sociais e contextuais. Crescen-
tes evidências demonstram a associação dos distúrbios de sono 
a outras comorbidades e indicam o papel crucial da privação 
e/ou disfunção de sono no desenvolvimento de doenças. 
A) Tosse, engasgos, azia e refluxo do conteúdo gástrico, além de 

alteração da libido e impotência sexual, podem estar asso-
ciados aos DRS e são melhor avaliados no exame do sono 
tipo IV. 

B) A 3ª Classificação Internacional de Distúrbios de Sono 
(ICSD-3) descreve mais de trezentos distúrbios do sono, 
divididos em seis categorias principais: insônia, DRS, dis-
túrbios centrais de hipersonolência, distúrbios de ritmo 
circadiano do ciclo sono-vigília, parassonias e distúrbios 
de movimento relacionados ao sono. A prevalência de 
AOS em adultos varia entre 5% e 16% em estudos po-
pulacionais recentes. 

C) Composto apenas de sinal de fluxo aéreo nasal, sensor de 
esforço respiratório, oximetria e, por vezes, sensor de posi-
ção, o estudo do sono tipo III é normalmente realizado no 
ambiente de sono do paciente. A praticidade e o maior 
conforto esbarram em algumas limitações do método, espe-
cialmente a ausência de canais que avaliem a presença de 
sono e sua fragmentação, impedindo a marcação de esforço 
respiratório relacionado ao despertar (RERA) e hipopneias 
validadas pelo despertar. 

D) Durante a avaliação, a presença de doenças neurológicas, 
cardíacas, pulmonares, otorrinolaringológicas e psiquiá-
tricas deve ser considerada. Condições como dor crônica, 
demência, asma, insuficiência cardíaca, depressão e trans-
tornos de ansiedade são frequentemente observadas quando 
se trata de queixas de DWE; pacientes com hipotireoidismo, 
obesidade, doenças inflamatórias se queixam com frequência 
de sonolência excessiva; anemia, doença renal e gravidez 
podem causar ou exacerbar a insônia.  

 
 
 



 
 
 
 

 

      
                                                      13 

        

CARGO/ESPECIALIDADE: ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
– FISIOTERAPIA – TIPO 1  – BRANCA (M) ⺔ 

CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS  
DE OFICIAL E ANALISTA DO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES  

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 

 

Questão 40 
O traumatismo cranioencefálico é a principal causa de inca-
pacidade em adultos jovens de 15 a 45 anos. As limitações de 
mobilidade são predominantes e variam em gravidade, desde 
interferir nas tarefas básicas do dia a dia até restringir a par-
ticipação em atividades sociais, de lazer, emprego e esporti-
vas de alto nível. Apesar da prevalência e gravidade das de-
ficiências físicas, como falta de equilíbrio e espasticidade, o 
principal contribuinte para as limitações de mobilidade após 
lesão cerebral traumática é a baixa geração de força muscu-
lar. Exercícios de fortalecimento são indicados para recupera-
ção da força muscular perdida e em especial os balísticos. Quais 
evidências explicam os benefícios dos exercícios balísticos para 
esses pacientes? 
A) Realizados rapidamente aumentam a taxa de produção de 

força. 
B) Aumentam a potência muscular e, assim, melhoram a re-

sistência muscular máxima. 
C) São capazes de melhorar a produção de força máxima por 

serem executados lentamente. 
D) São exercícios que melhoram a taxa de produção de força 

sem aumentar a potência muscular.                                                                                               
 

Questão 41 
O código de ética é um documento que busca expor os princí-
pios e a missão de uma determinada profissão. Seu conteúdo 
deve ser pensado para atender às necessidades que aquela ca-
tegoria serve e representa. O código de ética da fisioterapia foi 
aprovado na 232ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 08 
de julho de 2013, na Sede do COFFITO, em Brasília – DF; e, em 
24 de junho de 2021, a Resolução nº 532 atualizou o entendi-
mento sobre a divulgação de imagens, textos e áudios relativos 
a procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais, 
alterando os Códigos de Ética e Deontologia da Fisioterapia e da 
Terapia Ocupacional. Em relação ao Código de Ética e Deontolo-
gia da profissão, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) É proibido prescrever tratamento fisioterapêutico sem 

realização de consulta, exceto em caso de indubitável 
urgência. 

(     ) É proibido inserir em anúncio ou divulgação profissio-
nal, bem como expor em seu local de atendimento-tra-
balho, nome, iniciais de nomes, endereço, fotografia, 
inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e 
posteriores ao tratamento realizado, ou qualquer outra 
referência que possibilite a identificação de cliente-paci-
ente-usuário, salvo para divulgação em comunicações e 
eventos de cunho acadêmico científico, com a autorização 
formal prévia do cliente-paciente-usuário ou do responsá-
vel legal. 

(     ) É proibido substituir a titulação de fisioterapeuta por ex-
pressões genéricas, tais como: terapeuta corporal; tera-
peuta de mão; terapeuta funcional; terapeuta morfoana-
lista; terapeuta holístico; repegista; quiropraxista; osteo-
pata; pilatista; bobatiano; esteticista; dentre outros. 

(     ) É proibido autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a 
título gratuito, de seu nome ou de sociedade que seja 
sócio, para atos que impliquem na mercantilização da 
saúde e da Fisioterapia em detrimento da responsabilidade 
social e socioambiental. 

(     ) É proibido divulgar, para fins de autopromoção, decla-
ração, atestado, imagem, áudio, ou carta de agradeci-
mento emitida por cliente-paciente-usuário ou familia-
res, em razão de serviço profissional prestado; salvo quando 
expressamente autorizado pelo cliente-paciente-usuário 
ou seu responsável legal. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F.                                                                                                
B) V, V, V, V, V.  
C) F, V, F, V, F.  
D) V, F, V, F, V. 
 

Questão 42 
Os servidores públicos da administração direta e indireta, geral-
mente sofrem de tendinopatias, que é o termo utilizado para 
descrever uma condição dolorosa do tendão sem confirmação 
de achados histopatológicos. Os tendões transmitem forças do 
músculo para o osso e ajudam a alcançar movimentos e estabili-
dade necessários para a função da mão. Eles estão sujeitos a um 
estresse tênsil pela contração de seus respectivos músculos e por 
alongamento passivo. Também sofrem forças compressivas e de 
cisalhamento, conforme se movem pelos estreitos túneis oste-
ofibrosos. Os túneis osteofibrosos mantêm os tendões próximos 
aos ossos para evitar o arqueamento e para otimizar sua excur-
são. A maioria das tendinopatias do punho e da mão ocorrem 
nesses túneis e nos retináculos do punho; elas são denominadas 
tenossinovites estenosantes. Também existem as tendinopatias 
insercionais, ou seja, que acometem os tendões na sua inserção 
no osso, que são menos comuns no punho e na mão. Sobre a 
avaliação cinético-funcional do punho e da mão para tratamento 
das tendinopatias, analise as afirmativas a seguir. 
I. O exame físico deve começar com o lado não afetado, 

para fornecer uma linha de base para mobilidade e força, 
bem como ajudar a diferenciar entre hipermobilidade 
patológica e frouxidão ligamentar. 

II. Ao avaliar pronação e supinação passiva do antebraço é 
importante se certificar de que os epicôndilos medial e late-
ral estejam estabilizados, para evitar a compensação do 
ombro. Na presença de postura protetora ou co-contração 
por dor, não é indicado realizar sobre pressão passiva. 

III. A história inclui investigação completa do mecanismo de 
lesão, localização e duração dos sintomas, tratamento 
anterior ou atual e fatores agravantes ou de alívio. A 
determinação da ocupação e das atividades de lazer do 
paciente não é necessária. 

IV. A avaliação cinético-funcional permite que o fisioterapeuta 
identifique, de fato, a origem de uma disfunção, indepen-
dentemente de um diagnóstico médico ou anatomopatoló-
gico. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e III. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 43 
Dor nas costas é o principal sintoma que leva inúmeras pessoas 
a procurarem o serviço de fisioterapia, e a escoliose, muitas 
vezes, está relacionada como fator de risco dessa dor. Ao se 
pensar nos tipos de tratamento para escoliose, observa-se uma 
gama de atividades que incluem orientações e acompanha-
mento; uso de coletes; reabilitação por exercícios; e, procedi-
mentos cirúrgicos. Sobre a definição de escoliose, definida pela 
Sociedade Internacional de Tratamento Ortopédico e Reabilita-
ção da Escoliose (SOSORT), assinale a afirmativa correta. 
A) Termo abrangente que compreende um grupo heterogê-

neo de condições que consistem em mudanças na forma 
e posição da coluna vertebral, do tórax e do tronco. O 
ângulo de Cobb não tem relação com a angulação da es-
coliose. 

B) Termo restrito que compreende um grupo homogêneo de 
condições que consistem em mudanças na forma e posição 
do tórax e do tronco. A associação entre o ângulo de Cobb 
maior que 10° e uma rotação torácica também pode definir 
escoliose. 

C) Termo abrangente que compreende um grupo heterogêneo 
de condições que consistem em mudanças na forma e posi-
ção da coluna vertebral, do tórax e do tronco. A associação 
entre o ângulo de Cobb maior que 10° e uma rotação torácica 
também pode definir escoliose. 

D) Termo abrangente que compreende um grupo heterogê-
neo de condições que consistem em mudanças na forma 
e posição da coluna vertebral, do tórax e do tronco. A 
associação entre o ângulo de Cobb maior que 50° e uma 
flexão torácica também pode definir escoliose. 

 

Questão 44 
Os extensores de punho são de extrema importância para a 
realização de atividades laborais e recreacionais das quais 
requerem movimentação de cotovelo e punho. Alguns meca-
nismos geram estresses sobre os tendões, que se inserem na 
região do epicôndilo lateral do cotovelo como: movimentos 
repetitivos (digitação); posturas mantidas; e, impacto externo 
sobre a região. Quando certa demanda, caracterizada por magni-
tude, duração e frequência da energia mecânica, que chega aos 
tendões, ao periósteo e à êntese, ultrapassa a capacidade desses 
tecidos, ocorre lesão tecidual e o processo patológico chamado 
de Epicondilite Lateral (EL). Sobre os sinais e os sintomas da EL, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Dor à palpação da região. 
(     ) Dor à contração (principalmente excêntrica). 
(     ) Dor ao alongamento passivo dos extensores de punho. 
(     ) Dor na região medial do cotovelo. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) F, V, F, V. 
D) V, V, V, F. 
 

 

Questão 45 
Comumente, o medo do movimento é chamado de cinesiofobia, 
sendo um dos mais importantes fatores psicossociais que contri-
buem para a incapacidade funcional e o prognóstico desfavorável 
da evolução clínica de pacientes com queixa de dor musculoes-
quelética crônica. A cinesiofobia ganhou popularidade entre os 
profissionais de saúde que avaliam e utilizam o movimento do 
corpo como forma de tratamento para a dor. A dor é uma expe-
riência sensitiva e emocional desagradável para a maioria das 
pessoas. Sentir dor depende de lesão real ou potencial ou da 
forma como uma pessoa descreve a sua dor (por exemplo, como 
sinônimo de lesão). Muitas vezes aversiva, a experiência dolorosa 
tem componentes físicos, emocionais, cognitivos, comportamen-
tais e sociais envolvidos. Dessa forma, quando uma pessoa tem 
medo de sentir dor ou de se machucar, passa a evitar atividades 
específicas ou do seu cotidiano. A sensação de estar vulnerável à 
dor e/ou à lesão contribui, de forma significativa, para limitações 
na funcionalidade geral de um indivíduo (por exemplo, atividade 
física, alimentação, sono, higiene pessoal), provocando os efeitos 
deletérios do imobilismo e da inatividade física. Se um paciente 
aprende a ter medo de se movimentar, deve-se, então, reinserir o 
movimento ou a atividade com segurança, de forma viável e 
educativa, para que ele possa aprender e entender que mover seu 
corpo é algo natural e importante para a sua saúde. Sobre a 
definição dos termos empregados em estudos da cinesiofobia, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Medo.       
2. Ansiedade. 
3. Fobia. 
4. Catastrofização. 
5. Evitação. 
6. Condicionamento clássico. 
7. Estímulo não condicionado. 
(     ) Medo exagerado, excessivo e persistente, irracional, des-

proporcional e incontrolável. 
(     ) Aprendizado associativo quando um estímulo (não condi-

cionado) se torna capaz de provocar as respostas que 
antes eram de um outro estímulo (condicionado). 

(     ) Estímulo que incondicionalmente provoca respostas fi-
siológicas, naturais e automáticas. 

(     ) Emoção, geralmente desagradável, que surge em res-
posta a algo ameaçador. 

(     ) Traço de personalidade que envolve o pessimismo sobre 
os acontecimentos passados e futuros, sempre com resul-
tados negativos. 

(     ) Emoção que antecede momentos de perigo real ou po-
tencial, com múltiplos sintomas, sem o conhecimento 
da fonte da ameaça. 

(     ) Comportamento de esquiva para não se expor a ativi-
dades e/ou situações ameaçadoras. 

A sequência está correta em 
A) 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4. 
B) 1, 2, 5, 6, 7, 4, 3. 
C) 5, 6, 3, 4, 7, 2, 1. 
D) 3, 6, 7, 1, 4, 2, 5. 
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Questão 46 
Considerando avaliar a ergonomia de servidores do setor de 
TI, considerando a Norma Regulamentadora MTE nº 17 – 
Ergonomia e nº 01 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os assentos devem ser dotados de apoio em cinco pés, 

com rodízios cuja resistência evite deslocamentos involun-
tários e que não comprometam a estabilidade do assento. 

(     ) Os assentos devem ter a altura da superfície superior 
ajustável, em relação ao piso, entre 37 cm e 50 cm, po-
dendo ser adotados até três tipos de cadeiras com alturas 
diferentes, de forma a atender às necessidades de todos 
os operadores; e, ainda, profundidade útil de 38 cm a 46 
cm. 

(     ) A organização deve adotar medidas de controle da tem-
peratura, da velocidade do ar e da umidade com a finali-
dade de proporcionar conforto térmico nas situações de 
trabalho, sendo observado o parâmetro de faixa de tem-
peratura do ar entre 18 e 25° C para ambientes climatiza-
dos. 

(     ) É vedado o levantamento não eventual de cargas que 
possam comprometer a segurança e a saúde do traba-
lhador, quando a distância de alcance horizontal da pega 
for superior a 60 cm em relação ao corpo. 

(     ) A bancada sem material de consulta deve ter, no mí-
nimo, profundidade de 75 cm, medidos a partir de sua 
borda frontal, e largura de 90 cm, que proporcionem 
zonas de alcance manual de, no máximo, 65 cm de raio 
em cada lado, medidas centradas nos ombros do ope-
rador em posição de trabalho. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F. 
B) V, V, V, V, V. 
C) F, V, F, V, F. 
D) V, F, V, F, V. 
 

Questão 47 
Os termos capsulite adesiva, ombro congelado e periartrite têm 
sido empregados na literatura para descrever pacientes com dor 
no ombro e deficit de mobilidade. A capsulite adesiva é, dentre 
as síndromes dolorosas do ombro, a que mais tem suscitado 
controvérsias, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto te-
rapêutico. Isso se deve aos aspectos ainda obscuros da sua etio-
patogenia, à sua história natural, bem como características clíni-
cas semelhantes às da distrofia simpático-reflexa e a sua asso-
ciação com doenças aparentemente sem relação direta com o 
ombro. Sobre a capsulite adesiva, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Injeções intra-articulares de corticosteroides combinadas 

com exercícios de mobilidade de ombro e alongamento 
são mais eficazes em fornecer alívio da dor a curto prazo 
(4-6 semanas) e melhora da função em comparação com 
exercícios de mobilidade de ombro e de alongamento 
sozinhos. 

(     ) Pacientes com Diabetes mellitus e doença da tireoide têm 
predisposição para desenvolver a capsulite adesiva. 

(     ) A capsulite adesiva é mais prevalente em indivíduos com 
idade entre 40 e 65 anos de idade, do sexo feminino e 
com história da doença no braço contralateral. 

(     ) O principal achado clínico é a perda da rotação lateral do 
ombro. 

(     ) A história natural da doença é dividida em quatro fases, 
com duração de 12 a 18 meses; alguns sintomas podem 
persistir por anos. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F.                                                                                                
B) V, V, V, V, V.  
C) F, V, F, V, F.  
D) V, F, V, F, V. 
 

Questão 48 
A dor lombar (LBP) é considerado uma condição musculoes-
quelética com um impacto social adverso. Globalmente, a lom-
balgia é altamente prevalente e uma das principais causas de 
incapacidade. Nos Estados Unidos, a lombalgia é uma das razões 
mais comuns para procurar cuidados de saúde e, junto com a 
dor no pescoço, é a condição médica associada com maior custos 
gerais. Os casos cirúrgicos são os mais caros por episódio de 
tratamento, mas a maior parte dos gastos com o gerenciamento 
de lombalgia pode ser atribuída ao volume significativamente 
maior de episódios de tratamento não cirúrgico. Com base nas 
evidencias científicas atuais; marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas. 
(     ) Os fisioterapeutas devem usar o treinamento de exercí-

cios gerais para reduzir a dor e a incapacidade em adultos 
mais velhos com lombalgia crônica. 

(     ) Os fisioterapeutas devem usar mobilização articular com 
ou sem impulso para reduzir a dor e a incapacidade em 
pacientes com lombalgia crônica. 

(     ) Os fisioterapeutas devem usar intervenções de treina-
mento de exercícios, incluindo fortalecimento e resistên-
cia muscular do tronco, intervenções de exercícios multi-
modais, exercícios específicos de ativação muscular do tronco, 
exercícios aeróbicos, aquáticos e gerais, para pacientes com 
lombalgia crônica. 

(     ) Fisioterapeutas devem usar exercícios específicos de 
ativação muscular do tronco e controle de movimento 
para pacientes com lombalgia crônica e comprometi-
mento do controle de movimento. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F.                                                                                                
B) V, V, V, V.  
C) F, V, F, V.  
D) V, F, V, F. 
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Questão 49 
A fratura de quadril é uma das principais causas de profunda 
morbidade em indivíduos com 65 anos ou mais; se classifica 
entre as dez principais causas de morte em adultos mais velhos. 
Em todo o mundo, espera-se que o número de pessoas com 
fratura de quadril aumente significativamente devido ao enve-
lhecimento da população e demais fatores. Em 2016, mais de 
228.000 mulheres e 109.000 homens inscritos no Medicare 
(seguro de saúde americano) foram hospitalizados com fratura 
de quadril (com idade igual ou superior a 65 anos). O atendi-
mento médico para indivíduos com fratura de quadril continua 
a ser um grande gasto de saúde nos Estados Unidos, com 
316.000 internações hospitalares anualmente e um custo de 
US$ 4,9 bilhões apenas para tratar fraturas do colo do fêmur. 
Considera-se que 90% de todas as fraturas de quadril em 
pessoas com 65 anos ou mais resultam de uma queda do nível 
do solo. Fraturas dessas quedas traumáticas de baixa energia 
são comumente chamadas de fraturas por fragilidade. Com base 
nas evidências científicas atuais, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os fisioterapeutas devem usar o teste cronometrado 

de levantar e andar em todos os ambientes para medir 
a mobilidade e o risco de quedas, quando os pacientes 
não precisarem de assistência humana. A documenta-
ção deve incluir os recursos de administração do teste: 
velocidade confortável ou máxima e uso de auxílio para 
caminhar. 

(     ) Os fisioterapeutas devem testar e documentar a força 
de extensão do joelho em todas as angulações. 

(     ) Os fisioterapeutas devem administrar e documentar a 
Escala Visual Analógica (EVA) para dor em todas as ati-
vidades de vida diária. 

(     ) Os fisioterapeutas devem avaliar a dor relacionada à fra-
tura do quadril em repouso e durante a atividade (por 
exemplo, caminhar) e implementar estratégias para mini-
mizar a dor do paciente durante a sessão de tratamento 
para otimizar a sua mobilidade. As estratégias podem in-
cluir o momento apropriado da medicação; consulta com a 
equipe interprofissional; e, abordagens fisioterapêuticas 
psicologicamente informadas para o tratamento não far-
macológico da dor. 

(     ) Idosos com fratura de quadril devem ser tratados com 
um programa de ortopedia geriátrica multidisciplinar, 
que inclui fisioterapia e mobilização precoce. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F.                                                                                                
B) V, V, V, V, V.  
C) F, V, F, V, F.  
D) V, F, V, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
Lesões nos meniscos são a segunda lesão mais comum no 
joelho, com uma prevalência de 12% a 14% e uma incidência de 
61 casos por 100.000 pessoas. Uma alta incidência de rupturas 
meniscais ocorre com Lesão do Cruzado Anterior ligamento (LCA), 
variando de 22% a 86%. Nos Estados Unidos, 10% a 20% de 
todas as cirurgias ortopédicas consistem em cirurgia do menisco 
em cerca de 850.000 pacientes a cada ano. Com base nas evi-
dências científicas atuais, marque V para as afirmativas ver-
dadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os fisioterapeutas devem fornecer estimulação-reeduca-

ção neuromuscular aos pacientes após procedimentos de 
menisco para aumentar a força do quadríceps; o desem-
penho funcional; e, a função do joelho. 

(     ) Os fisioterapeutas devem fornecer exercícios supervisio-
nados e progressivos de amplitude de movimento; treina-
mento de força progressiva dos músculos do joelho e do 
quadril; e, treinamento neuromuscular para pacientes com 
rupturas de menisco do joelho e lesões de cartilagem articu-
lar e após cirurgia de menisco ou cartilagem articular. 

(     ) Os médicos podem utilizar o retorno progressivo pre-
coce à atividade após a cirurgia de reparo meniscal do 
joelho. 

(     ) Os médicos podem empregar o movimento progressivo 
ativo e passivo do joelho em pacientes após cirurgia me-
niscal e da cartilagem articular do joelho. 

(     ) Os médicos podem administrar testes clínicos ou de campo 
apropriados, como testes de salto de perna única (por 
exemplo, salto único para distância; salto cruzado para 
distância; salto triplo para distância; e, salto cronometrado 
de 6 m), que podem identificar a linha de base de um paci-
ente estado relativo à dor, função e incapacidade; detectar 
assimetrias lado a lado; avaliar a função global do joelho; 
determinar a prontidão de um paciente para retornar às 
atividades; e, monitorar mudanças no estado do paciente 
ao longo do tratamento. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F.                                                                                                
B) V, V, V, V, V.  
C) F, V, F, V, F.  
D) V, F, V, F, V. 
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DISCURSIVA/REDAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de texto dissertativo sobre tema da atualidade. Sendo 
avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, 
de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

 A Prova Discursiva terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Será penalizado o candidato que 
não obedecer aos limites de número de linhas definidos, havendo desconto de 0,2 (zero vírgula dois) ponto por linha aquém 
do mínimo estipulado. 

 Será desconsiderado, para fins de avaliação, qualquer texto que exceda o máximo de linhas estipulado ou que seja 
escrito fora do formulário próprio fornecido. 

 O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido, 
de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com 
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, 
ou em idioma diverso do Português, que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, cujo texto seja, no todo 
ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor, bem como apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou 
símbolo que possibilite a identificação. 

 Por linha efetivamente escrita, entender-se-á a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se proposições, 
conjunções e artigos. 

 A prova discursiva para todos os cargos abrangerá os seguintes itens de avaliação: 
 

Aspectos Avaliados Total de 
Pontos 

Critérios de Avaliação 

Argumentação e informatividade dentro do tema proposto – AI (origina-
lidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações). 

6 

De 0 a 1,5 – Ruim 
De 1,6 a 3 – Regular 
De 3,1 a 4,5 – Bom 
De 4,6 a 6 – Muito Bom 

Coerência e Coesão – CC (organização adequada de parágrafos, continui-
dade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores). 

6 

De 0 a 1,5 – Ruim 
De 1,6 a 3 – Regular 
De 3,1 a 4,5 – Bom 
De 4,6 a 6 – Muito Bom 

Morfossintaxe – M (emprego de pronomes, relação entre as palavras, 
concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos 
e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome). 

4 Desconto de 0,10 ponto por erro 

Pontuação, acentuação e ortografia – PO. 4 Desconto de 0,10 ponto por erro 

Valor total da Prova 20 pontos 

 
 
 
 

Texto I 
 

Segurança na internet: como agir para prevenir que crianças e adolescentes sejam vítimas de crimes virtuais? 
 

Antes mesmo do início da pandemia de Covid-19 e do isolamento social, crianças e adolescentes já utilizavam diariamente 
aparelhos eletrônicos com livre acesso à internet e, consequentemente, às redes sociais. Após o início da pandemia, esse uso 
passou a ser mais intenso, pois esses ambientes virtuais se tornaram o principal âmbito de socialização e compartilhamento de 
informações. 

Apesar de o artigo 227 da Constituição Federal vigente versar sobre o dever dos familiares, da sociedade e do Estado de 
assegurar às crianças e adolescentes direitos básicos e colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, o ambiente virtual ainda é um local pouco regulamentado. O cuidado extra que 
deveria vir das leis deve partir dos familiares, que podem orientar as crianças para um consumo consciente do meio virtual. 

(O povo. 17 de novembro de 2021.) 
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Texto II 
 

A geração atual de adolescentes cresceu com a oportunidade de usufruir diretamente da tecnologia que invadiu nossas 
casas e nossas vidas, principalmente no que tange à comunicação, se tornando de uso obrigatório no dia a dia. 

Essa comunicação digital apresenta aspectos positivos e negativos. Ao mesmo tempo em que permite o acesso à informa-
ção, também expõe crianças e adolescentes à ação de criminosos na internet. Assim, a criação de conteúdo sensível armazenado 
pelos próprios adolescentes em seus celulares, smartphones, notebooks e tablets, acaba alcançando dimensões inesperadas e 
desastrosas quando compartilhados na rede. 

A Constituição Federal, em seu Art. 5º, inciso X, declara que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas”. Entretanto, como reparar esse dano diante de um mecanismo tão poderoso como a internet, que pode 
eternizar o compartilhamento de imagens e vídeos que degradam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de crianças 
e adolescentes vítimas de crimes virtuais, ainda mais diante de um terreno sem fronteiras, do ponto de vista tecnológico? 

A sociedade e a comunidade possuem o dever de zelar pelo bem-estar e pela integridade física e moral desses jovens. É 
por isso, que, atualmente, se torna imprescindível a criação de mecanismos e de políticas que visem prevenir e coibir o 
compartilhamento de conteúdo de caráter sexual e íntimo na internet, a fim de evitar desfechos trágicos na vida de crianças e 
adolescentes.  

(GONÇALVES, Priscila de Fátima. Disponível em:  https://www.fdsm.edu.br/arquivos/iniciacao-cientifica/anais-2014/artigos/20.pdf /.) 
 

Texto III 
 

MPMG alerta: invasão de perfis no Instagram é um dos crimes cibernéticos de maior incidência neste início de 2022 
 

Um crime cibernético tem chamando a atenção do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) neste início de 
ano: a invasão de perfis na rede social Instagram. De acordo com levantamento bruto de dados realizado pela Coordenadoria 
Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPMG (Coeciber), somente em janeiro de 2022 foram registradas 388 
ocorrências de acessos indevidos seguidos de golpes para obtenção de valores no estado de Minas Gerais. Esse número é quase 
4 vezes maior do que a média do segundo semestre de 2021, que foi de 104 casos por mês. “Este é um dos golpes cibernéticos 
de maior incidência neste início de ano”, diz o coordenador da Coeciber, promotor de Justiça Mauro Ellovitch. 

(Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-alerta-invasao-de-perfis-no-instagram-e-um-dos-crimes-
ciberneticos-de-maior-incidencia-neste-inicio-de-2022-8A9480677DC8F680017ED8D030C670F7-00.shtml.) 

 

Texto IV 

 
(Disponível em:  https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodo-eleitoral/campanha-nacional-alerta-pais-e-

responsaveis-sobre-riscos-para-criancas-e-adolescentes-na-internet-como-pornografia-infantil-e-pedofilia.) 

 
Considerando os textos apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

“Prevenção e combate aos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes”. 
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INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, 
tampões e/ou similares, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios de qualquer tipo, pulseiras 
magnéticas, agenda eletrônica, calculadora, notebook, smartphone ou similar, máquinas fotográficas, controle de alarme 
de carro, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer 
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, 
bem como não será permitido o uso de notas, livros, anotações, réguas de cálculo, códigos, manuais, impressos, 
manuscritos, códigos e/ou legislação ou qualquer outro material literário ou visual de consulta. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Os 
candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 

4. O caderno de provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos e 1 (uma) prova discursiva 
na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo sobre tema da atualidade. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Folha de Respostas (Gabarito) e na Folha de texto definitivo (prova discursiva) estão corretos. Caso os dados estejam 
incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos) horas para todas as funções. Este período abrange a 
assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Folha de Respostas (Gabarito) e na Folha de texto definitivo (prova 
discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Folha de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de texto definitivo (prova discursiva) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente decorridas 2 (duas) horas do início de realização das provas, contudo, não poderá levar 
o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




