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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 08 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10;
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 11 a 20
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 21 a 30;
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende às
condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após
30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos
os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) ”.
11. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
12. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta
efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será
substituído em hipótese alguma.
13. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão
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escaldava os pes.
LÍNGUA PORTUGUESA
Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a
ideia de abandonar o filho naquele
Leia o texto abaixo para responder as
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas,
questoes de numeros 01 a 06
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto,
examinou os arredores.
Mudança
(In: Vidas Secas – Capítulo I, Graciliano Ramos)

Na planície avermelhada os juazeiros
alargavam duas manchas verdes. Os infelizes
tinham caminhado o dia inteiro, estavam
cansados e famintos. Ordinariamente
andavam pouco, mas como haviam repousado
bastante na areia do rio seco, a viagem
progredira bem tres leguas. Fazia horas que
procuravam uma sombra. A folhagem dos
juazeiros apareceu longe, atraves dos galhos
pelados da catinga rala.
Arrastaram-se para la, devagar, sinha Vitoria
com o filho mais novo escanchado no quarto e
o bau de folha na cabeça, Fabiano sombrio,
cambaio, o aio a tiracolo, a cuia pendurada
numa correia presa ao cinturao, a espingarda
de pederneira no ombro. O menino mais velho
e a cachorra Baleia iam atras.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram,
sumiram-se. O menino mais velho pos-se a
chorar, sentou-se no chao.
- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Nao obtendo resultado, fustigou-o com a
bainha da faca de ponta. Mas o pequeno
esperneou acuado, depois sossegou, deitouse, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu
algumas pancadas e esperou que ele se
levantasse. Como isto nao acontecesse, espiou
os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.
A catinga estendia-se, de um vermelho
indeciso salpicado de manchas brancas que
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia
círculos altos em redor de bichos moribundos.
- Anda, excomungado.
O pirralho nao se mexeu, e Fabiano desejou
mata-lo. Tinha o coraçao grosso, queria
responsabilizar alguem pela sua desgraça. A
seca aparecia-lhe como um fato necessario - e
a obstinaçao da criança irritava-o. Certamente
esse obstaculo miudo nao era culpado, mas
dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava
chegar, nao sabia onde.
Tinham deixado os caminhos, cheios de
espinho e seixos, fazia horas que pisavam a
margem do rio, a lama seca e rachada que

QUESTÃO 01
Do texto “Mudança” pode-se inferir que:
1. Ele aborda algumas passagens descritivas.
2. Fabiano queria desculpar alguem pela sua
desgraça e assim, maltratava o filho pois
aos olhos de pai, o filho irritava e
atrapalhava sua caminhada.
3. Com o espírito perturbado, Fabiano chegou
a ter um pensamento perverso: abandonar
o filho naquele lugar.
Esta (ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) 1, 2 e 3.
b) 1 e 2 apenas.
c) 1 e 3 apenas.
d) 2 e 3 apenas.
e) 3 apenas.
QUESTÃO 02
“Mudança” trata-se de um tipo textual:
a) Descritivo.
b) Expositivo.
c) Argumentativo.
d) Injuntivo.
e) Narrativo.
QUESTÃO 03
Nos segmentos “Arrastaram-se para lá,
devagar, sinhá Vitória com o filho mais novo
escanchado no quarto” e “Não obtendo
resultado, fustigou-o com a bainha da faca de
ponta” os termos destacados significam
correta e respectivamente:
a) Escondido/perseguiu-o.
b) Despenteado/apoiou-o.
c) Perturbado/designou-o.
d) Apoiado nos quadris/cutucou-o.
e) Teimoso/esticou-o.
QUESTÃO 04
No texto, o segmento “O pirralho não se mexeu,
e Fabiano desejou matá-lo” trata-se de uma
oraçao:
a) Coordenada sindetica aditiva.
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b) Coordenada assindetica.
QUESTÃO 07
c) Subordinada adjetiva explicativa.
De acordo com o texto, podemos concluir que
d) Subordinada adverbial consecutiva.
a funçao da linguagem nele apresentada e:
e) Subordinada substantiva objetiva direta.
a) Referencial.
b) Emotiva.
QUESTÃO 05
c) Conativa.
No fragmento “A seca aparecia-lhe como um
d) Metalinguística.
fato necessário”, a palavra em destaque indica
e) Poetica.
uma:
a) Concessao.
QUESTÃO 08
b) Comparaçao.
Na oraçao: “Eu estou nele agora” a funçao
c) Explicaçao.
sintatica dos termos sublinhados e
d) Causa.
respectivamente:
e) Circunstancia de tempo.
a) Sujeito/Objeto Indireto.
b) Predicado/Objeto Direto.
QUESTÃO 06
c) Sujeito /Adjunto Adverbial.
Leia os fragmentos abaixo:
d) Sujeito/Objeto Direto.
“(...) mas como haviam repousado bastante na
e) Adjunto Adnominal/Objeto Indireto.
areia do rio seco”
“Arrastaram-se para la”
QUESTÃO 09
“Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e
Na oraçao: “Eu acho que o mundo é muito
esperou que ele se levantasse.”
melhor hoje do que era, por exemplo, cinco anos
Assinale a alternativa cujas palavras
atrás...” os termos “por exemplo”, caracterizam:
pertencem a mesma classe gramatical das
a) Adjunto adverbial.
palavras sublinhadas nos fragmentos acima,
b) Adjunto adnominal.
conforme a ordem em que neles aparecem:
c) Complemento nominal.
a) Breve/conforme/nem.
d) Vocativo.
b) Mim /isso/alguem.
e) Aposto.
c) Contra/enquanto/embora.
QUESTÃO 10
d) Porem/perante/porventura.
Na mesma oraçao: “Eu acho que o mundo é
e) Sob/quando/tambem.
muito melhor hoje do que era, por exemplo,
cinco anos atrás...” as reticencias sao
Leia o texto abaixo para responder as questoes
empregadas para:
de numeros 07 a 10
a) Indicar continuidade de uma açao ou fato.
b) Indicar suspensao ou interrupçao do
pensamento.
c) Realçar uma palavra ou expressao.
d) Deixar o sentido da frase em aberto,
permitindo uma interpretaçao pessoal do
leitor.
e) Indicar uma duvida.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Observe as figuras abaixo elencadas:
https://glaucocortez.wordpress.com/2012/08/05/hum
or-a-experiencia-do-mundo-e-a-midia-nos-quadrinhosde-charles-schulz/
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a) R$ 8,00.
b) R$ 8,75.
c) R$ 8,95.
d) R$ 9,00.
e) R$ 9,15.
QUESTÃO 15
O numero de anagramas da palavra
ACIDENTE, em que as letras ACI ficam juntas e
na mesma ordem e:
a) 40.320.
b) 5.040.
c) 982.
d) 720.
e) 85.

Considerando 𝝅= 3,14 podemos concluir que
o comprimento aproximado da circunferencia
da lata de doce e a medida do diametro do
prato sao respectivamente de:
a) 97,34 cm/19,5 cm.
b) 94,23 cm/18,6 cm.
c) 88,22 cm/ 18 cm.
d) 80,26 cm/ 17,5 cm.
e) 62,34 cm/ 15,5 cm.

QUESTÃO 16
Observe os graficos abaixo:

QUESTÃO 12
Em uma pequena industria de camisetas, 12
funcionarios, trabalhando 10 horas por dia,
realizam uma encomenda em 45 dias. Se
trabalhassem 15 funcionarios por 8 horas
diarias a encomenda ficaria pronta em
quantos dias:
a) 30.
b) 34.
c) 36.
d) 40.
e) 45.
QUESTÃO 13
Na casa nova de Mara, o espaço reservado para
o jardim e em forma circular, possuindo 20
metros de raio. Assim sendo, quantos metros
de grama Mara precisa adquirir para realizar
o plantio (Considere 𝜋= 3,14):
a) 628 m².
b) 848 m².
c) 1256 m².
d) 1276 m².
e) 1296 m².

Eles representam, pela ordem em que
aparecem, as funçoes:
a) Logarítmica/Modular.
b) Linear/Exponencial.
c) Quadratica/Linear.
d) Modular/Logarítmica.
e) Exponencial/Quadratica.
QUESTÃO 17
Maria conseguiu juntar um capital de R$
4.000,00. Por quanto tempo ela deve aplicar
esse valor a uma taxa de juro composto de 7%
a.a. para que produza um montante de R$
6.002,91:
a) 6 anos.
b) 6 anos e meio.

QUESTÃO 14
Do custo total de um xale de la, o material
utilizado corresponde a 35%, a mao de obra
30% e o restante e referente a propaganda que
se faz do produto. Sabendo-se que cinco
duzias de xales custam R$1.500,00, o preço da
propaganda ja incluído em cada xale e de:
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c) 7 anos.
nao faz uma boa apresentaçao ou fica
d) 8 anos.
classificado.
e) 8 anos e meio.
e) Se Matheus fica classificado entao ele fez
uma boa apresentaçao e ensaiou com
QUESTÃO 18
determinaçao.
Uma embalagem para presentes, em formato
cilíndrico, possui 10 cm de altura e seu
diametro da base e igual a 8,4 cm. Assim
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
sendo, o volume dessa embalagem
considerando 𝜋= 3,14 e de:
QUESTÃO 21
O complexo articular do ombro e alvo de
muitas lesoes traumaticas, que podem ser
ocasionadas por atividades laborais ou
esportivas. A fim de evitar essas lesoes esta
indicado o fortalecimento das estruturas
musculares de sustentaçao articular. Essa
sustentaçao se da por um grupo muscular
chamado manguito rotador. Considerando a
afirmaçao, este grupo muscular e composto
pelos seguintes musculos:
a) Redondo
maior,
redondo
menor,
supraespinhoso e infraespinhoso.
b) Redondo
menor,
subescapular,
supraespinhoso e infraespinhoso.
c) Subescapular,
supraespinhoso,
infraespinhoso e redondo maior.
d) Tríceps braquial, supra espinhoso,
infraespinhoso e subescapular.
e) Bíceps braquial, subescapular, trapezio e
elevador da escapula.

a) 276,5 cm³.
b) 284,9 cm³.
c) 293,3 cm³.
d) 553,8 cm³.
e) 562,1 cm³.
QUESTÃO 19
Uma lanchonete tem sete tipos de frutas
disponíveis para preparar salada de frutas.
Como e de costume misturar duas frutas em
cada salada preparada, quantos tipos de
saladas estarao disponíveis:
a) 14.
b) 17.
c) 18.
d) 19.
e) 21.

QUESTÃO 22
Durante a avaliaçao fisioterapeutica, um
paciente de 65 anos apresentou tenossinovite
nos tendoes dos musculos abdutor longo e
extensor curto do polegar, foi verificado for a
palpaçao e edema ao longo da face lateral do
processo estiloide do radio. Analisando a
situaçao descrita, esse paciente apresenta
aspectos clínicos de:
a) Doença de Osgood-Schlatter.
b) Laceraçao do manguito rotador.
c) Doença de Quervain.
d) Radiculopatia.
e) Epicondilite.

QUESTÃO 20
A partir da afirmaçao: “Se Matheus ensaia com
determinação, então ele faz uma boa
apresentação e fica classificado” a alternativa
que e a negaçao dessa afirmaçao e a:
a) Matheus ensaia com determinaçao e ele
nao faz uma boa apresentaçao e ele nao fica
classificado.
b) Matheus ensaia com determinaçao ou ele
faz uma boa apresentaçao ou ele nao fica
classificado.
c) Matheus ensaia com determinaçao e ele
nao faz uma boa apresentaçao ou ele nao
fica classificado.
d) Matheus nao ensaia com determinaçao ele

QUESTÃO 23
A Esclerose Lateral Amiotrofica e uma doença
neurodegenerativa progressiva, caracterizada
pela perda de neuronios motores na medula
espinhal, tronco cerebral e cortex motor. Os
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sintomas desenvolvem-se a partir da perda
das mais vulneraveis, ao avaliar um paciente,
progressiva tanto de neuronios motores
o fisioterapeuta realizou elevaçao ativa do
superiores quanto neuronios motores
membro superior no plano escapular em
inferiores. No caso de acometimento do
extensao e rotaçao interna, com o polegar
neuronio motor inferior, podemos encontrar
voltado para o chao, contra resistencia oposta
como sinal clinico:
do fisioterapeuta. O teste realizado foi:
a) Clonus.
a) Teste do supraespinhal.
b) Perda da coordenaçao motora.
b) Teste de Jobe.
c) Diplopia.
c) Teste de Neer.
d) Fraqueza.
d) Teste de subescapular.
e) Espasticidade.
e) Teste de Patty.
QUESTÃO 24
A avaliaçao multidimensional do idoso tem
como objetivo avaliar a capacidade funcional,
a saude física, a funçao cognitiva e o estado
emocional do idoso. Assinale a escala que
avalia as atividades basicas de vida diaria.
a) Escala de equilíbrio de Berg.
b) Exame do estado mental.
c) Indice de Katz.
d) Escala de Depressao Geriatrica (GDS 15).
e) Escala de Lawton e Brody.

QUESTÃO 28
O tabagismo continua sendo um fator de risco
importante para o desenvolvimento da
Doença Pulmonar Obstrutiva Cronica (DPOC),
10 a 15% dos fumantes sao diagnosticados
com a doença.
Baseado no texto acima, considere as
afirmativas a seguir.
I. Os preditores de mortalidade na DPOC
sao idade, volume expiratorio forçado,
tabagismo, hipoxemia, hipersecreçao
cronica, dispneia, alta capacidade de
exercício e atividade física na vida diaria,
massa e força muscular aumentadas,
baixo índice de massa corporea e perda
de peso excessiva
II. O exame físico dos pacientes com
dispneia, reduçao da atividade física e da
capacidade de exercício envolve a
inspeçao
clínica
(velocidade
do
movimento, esforço, dispneia, uso de
deambulador de rodas, posicionamento
com inclinaçao anterior de tronco,
cianose, atrofia muscular e edema
periferico)
III.O treino de endurance e recomendado
para esses pacientes em todos os
estagios
da
doença
em
que
experimentem
restriçoes
na
participaçao de atividades relacionadas
ao exercício ou limitaçao na atividade
diaria.

QUESTÃO 25
O fisioterapeuta ao avaliar o indivíduo em
decubito dorsal com flexao e rotaçao externa
do quadril direito e apoio do pe na coxa
esquerda provocou relato de dor na
articulaçao do quadril direito, indicando
processo
inflamatorio
na
regiao.
Considerando a descriçao acima, o teste
realizado foi:
a) Ober.
b) Tredenlenburg.
c) Gaenslen.
d) Ostagaard.
e) Patrick-Fabere.
QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que indica a
extremidade onde ocorre a lesao ossea
denominada Fratura de Colles:
a) Distal da ulna.
b) Distal da fíbula.
c) Distal do radio.
d) Proximal da tíbia.
e) Aorta abdominal.

De acordo com as afirmativas acima, assinale
a alternativa correta:
a) Apenas a II e correta.
b) II e III sao corretas.
c) I e III sao corretas.
d) I, II, III sao corretas.

QUESTÃO 27
O ombro e a articulaçao de maior mobilidade
do corpo humano e como consequencia uma
05
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e) I e II sao corretas.
superior esquerdo e contratura do escaleno
anterior. Nesse caso, o teste especifico
QUESTÃO 29
adequado e:
Paciente JBS, submetido a processo cirurgico
a) Spurling.
de artroplastia total de quadril direito, no posb) Distraçao.
operatorio imediato e necessario passar
c) Adson.
orientaçoes ao paciente sobre os movimentos
d) Valsalva.
que podem ser realizados, diante do exposto,
e) Compressao.
quais movimentos podem ser orientados pelo
fisioterapeuta para que haja sucesso no posQUESTÃO 33
operatorio do paciente.
Paciente, 28 anos, procurou o setor de
a) Flexao de quadril acima de 90°.
fisioterapia da Unidade Basica de Saude,
b) Rotaçao externa de quadril alem da posiçao
relatando quadro de dor na regiao sacro ilíaca
neutra.
desde os 20 anos de idade. Ao realizar o exame
c) Rotaçao interna de quadril alem da posiçao
cinetico funcional o fisioterapeuta constatou
neutra.
diminuiçao da mobilidade da articulaçao
d) Aduçao alem da linha media.
sacro ilíaca e flexibilidade da coluna vertebral.
e) Flexao de quadril acima de 90° associada a
Com auxilio das informaçoes acima, assinale o
flexao de joelho.
teste a ser aplicado:
a) Hoover.
QUESTÃO 30
b) Bowstring.
Amputaçao e o termo utilizado para definir a
c) Lasseque.
retirada total ou parcial de um membro, sendo
d) Schober.
este um metodo de tratamento para diversas
e) Nachlas.
doenças. E importante salientar que a
amputaçao deve ser sempre encarada dentro
QUESTÃO 34
de um contexto geral de tratamento e nao
JMF, 72 anos, com sobrepeso, diagnostico
como a sua unica parte, cujo intuito e prover
clinico de hernia de disco, apresentando dor
uma melhora da qualidade de vida do paciente.
localizada que piora com atividade física e
Sao cuidados pre cirurgicos, exceto:
diminui com repouso. Na avaliaçao clínica,
a) Programa
de
condicionamento
verificou-se ainda hipotrofia do tríceps sural,
cardiopulmonar.
com diminuiçao do reflexo aquileu, deixando o
b) Avaliaçao física detalhada do paciente.
paciente com insegurança de realizar
c) Esclarecimentos sobre o prognostico
atividades de vida diaria. Considerando a
funcional.
fisiopatologia da hernia e o quadro clinico do
d) Discussoes sobre dor fantasma e sobre as
paciente, sao pertinentes a que nível de lesao:
metas da reabilitaçao.
a) L2, L3.
e) Inicio de treino de marcha.
b) L3, L4.
c) L2, L5.
d) L4, S1.
e) S1, S2.

QUESTÃO 31
O carpo e formado por oito ossos, disposto em
duas fileiras, qual osso abaixo nao faz parte
desse conjunto:
a) Trapezio.
b) Cuboide.
c) Escafoide.
d) Piramidal.
e) Semilunar.

QUESTÃO 35
A coluna vertebral deve ser forte e estavel para
sustentar o tronco e proteger o tecido nervoso
da medula espinhal, mas deve ser flexível de
modo a colaborar com o movimento da cabeça
e dos membros. Sao funçoes da coluna
vertebral:
I.
Servir como pilar central do tronco, o
que envolve a sustentaçao da cabeça e
dos membros.

QUESTÃO 32
Paciente, 58 anos, sexo feminino, procurou a
fisioterapia relatando parestesia no membro
06
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Permite a transferencia de forças ao
QUESTÃO 37
longo do corpo sem oferecer absorçao
Foi escolhido na quinta-feira (28/03/19) o relator
contra impactos.
da proposta de emenda a Constituiçao (PEC)
Protege o tecido nervoso.
da reforma da Previdencia na Comissao de
Fornece amplitude de movimento,
Constituiçao e Justiça (CCJ) da Camara. A CCJ e a
permitindo a orientaçao da cabeça e do
primeira etapa da tramitaçao da reforma. Cabe a
campo visual e contribui para a
comissao analisar se a proposta do governo esta
locomoçao.
de acordo com a Constituiçao.
https://is.gd/ZuTk59 - Acesso em 28 de março de
2019– Adaptado

E correto apenas o que se afirma em:
a) I – III – IV.
b) I – II – IV.
c) I – II – III.
d) I – III.
e) I – II – III – IV.

O relator escolhido foi o deputado federal:
a) Marcelo Freitas (PSL-MG).
b) Helio Costa (PRB).
c) Tiago Dimas (SD).
d) Eduardo Bolsonaro (PSL).
e) Benes Leocadio (PTC).

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 38
O festival de sustentabilidade Green Festival
começa na segunda-feira (25/03/19) em Sao
Paulo e segue ate o proximo domingo
(31/03/19). A programaçao inclui desde
vivencias em grupo e oficinas ate debates,
mostra de cinema e teatro.

QUESTÃO 36
Uma brasileira de Sao Paulo ficou entre os 10
finalistas do principal premio para
professores do mundo, considerado um Nobel
da educaçao. Aqui, no Brasil, o Global Teacher
Prize e parceiro do Premio Educador Nota 10,
que tem a participaçao da Globo, da Abril e das
Fundaçoes Roberto Marinho e Victor Civita. A
entrega do premio, em Dubai, foi na noite de
domingo (24) - uma cerimonia de gala
concorridíssima - num forum mundial sobre
educaçao com participantes de 144 países. O
vencedor foi o queniano Peter Tabichi, que da
aula para jovens muito pobres na area rural
desertica. Mesmo com pouquíssimos recursos,
eles se superaram e venceram a competiçao
nacional de ciencias do Quenia.

https://is.gd/nhLkRe e https://is.gd/Oip9WT - Acesso
em 28 de março de 2019– Adaptado

A esse respeito, analise as afirmativas abaixo:
1. A proposta do evento e ajudar as pessoas a
repensarem a relaçao com o meio
ambiente.
2. A importancia de uma vida mais
sustentavel e o tema da exposiçao.
3. O Festival e um convite para descobrir os
desafios para preservar o meio ambiente
num mundo com mais de sete bilhoes de
pessoas.

https://is.gd/hlHdN7 - Acesso em 26 de março de
2019– Adaptado

“O nosso sonho nao acaba aqui. Ele so esta
começando”,
completa
Debora
que
desenvolveu um projeto para:
a) Trabalhar a leitura com os alunos.
b) Reutilizar, reciclar e tratar o lixo melhor
recolhendo sucata pelas ruas da cidade de
Sao Paulo para ensinar robotica aos
estudantes de 6 a 14 anos.
c) Desenvolver a escrita de generos textuais.
d) Economizar agua.
e) Desafiar os alunos a ler Guimaraes Rosa e
escrever sobre O ser(tao) de cada um.

Esta (ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) 1 e 3 apenas.
b) 1 e 2 apenas.
c) 1, 2 e 3.
d) 2 e 3 apenas.
e) 1 apenas.
QUESTÃO 39
O juiz da 15ª Vara da Justiça Federal em
Brasília, Rodrigo Bentemuller, acolheu
denuncia do Ministerio Publico e com isso
____________________ se tornou reu por corrupçao
passiva no caso da mala de R$ 500 mil da JBS.
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FISIOTERAPEUTA
O juiz atendeu ao pedido do Ministerio
Publico Federal em Brasília. O procurador
Carlos Henrique Martins Lima havia ratificado
a denuncia contra _______________________ e
solicitado que ele passasse a responder a uma
açao penal.
https://is.gd/IIE0ND- Acesso em 30 de março de 2019–
Adaptado

O trecho da reportagem acima, se refere a:
a) Rodrigo Rocha Loures/Temer.
b) Ex-presidente Michel Temer/Temer.
c) Rodrigo Rocha Loures/ Rodrigo Rocha Loures.
d) Eduardo Cunha/Eduardo Cunha.
e) Renan Filho/Renan Filho.
QUESTÃO 40
O jornalismo da Record TV tem se destacado
em premiaçoes por todo o Brasil. O nucleo de
reportagens especiais começou 2019
comemorando: afinal, em 10 anos, ja soma 41
premios e agora ganhou o consagrado premio
Rei da Espanha, o mais importante premio de
jornalismo nas línguas espanhola e
portuguesa.

https://is.gd/0PKvqq - Acesso em 30 de março de 2019–
Adaptado

O premio foi devido a materia sobre:
a) O sequestro de um casal americano por
uma das quadrilhas de piratas no Para.
b) A reportagem Dossiê Presídios – A Guerra
das Facções.
c) A reportagem sobre o fim do mandato
de Luiz Inacio Lula da Silva como
presidente do Brasil.
d) A reportagem Piratas da Amazônia.
e) A materia sobre a posse do presidente Jair
Messias Bolsonaro.
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