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INSTRUÇÕES 
 
1. Este BOLETIM contém 40 (quarenta) questões. Cada questão apresenta 5 (cinco) 
alternativas (A) (B) (C) (D) e (E) . Confira atentamente se ele ESTÁ COMPLETO! 
 
2. Juntamente com este BOLETIM, você está recebe seu CARTÃO-RESPOSTA. Verifique se 
ele está identificado corretamente com o seu nome. 
 
3. Utilize os espaços deste BOLETIM para seus rascunhos, transferindo as respostas finais 
para o CARTÃO RESPOSTA. As respostas feitas neste BOLETIM (Rascunho) não serão 
consideradas para efeito de correção. Não há substituição do CARTÃO RESPOSTA. 
 
4. Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas.  
 
5. Só será permitido em cima da carteira: caneta azul ou preta, lápis e comprovante de 
inscrição (para anotar o gabarito). Demais objetos, colocá-los sob a carteira, juntamente 
com os eletrônicos desligados e  lacrados. 
 
6. O 1º candidato que terminar a prova, só sairá da sala 30 minutos após o início da prova. 
 
7.  Não será permitido levar o Caderno de Questões. 
 
8. O candidato não pode transitar pela sala e só pode levantar-se para ir ao banheiro depois de 
30 minutos do início da prova, acompanhado do fiscal de corredor, sob pena de ser 
eliminado. 
 
9. Ao final, devolva aos Fiscais todo o material recebido, ou seja, este CADERNO DE 
QUESTÕES e o seu CARTÃO RESPOSTA, caso contrário, você sofre a pena de ser 
eliminado.  
 
A Prefeitura Municipal de MOJU DESEJA SUCESSO PARA VOCÊ!  
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ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA
O texto a seguir é referente às questões de 01 a 05. 

 
“Aprender a ser cidadão e ser 
cidadã é, entre outras coisas, 
aprender a agir com respeito, 
solidariedade, responsabilidade, 
justiça, não-violência; é aprender a 
usar o diálogo nas mais diferentes 
situações e comprometer-se com o 
que acontece na vida coletiva da 
comunidade e do país. Estes 
valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos 
pelos estudantes e, portanto, podem 
e devem ser ensinados na escola.” 
(Texto extraído do Módulo de Apresentação do 
Programa de Desenvolvimento Profissional 
Continuado – pág. 16 / MEC-Governo Federal) 

 
01. O tema central do texto é 
(A) respeito. 
(B) ética. 
(C) democracia. 
(D) coletividade. 
(E) justiça. 
 
02. O propósito do texto é dizer que 
(A) ser cidadão ou cidadã está em usar a razão e que 
esta seja a melhor forma de ensinar os conteúdos com 
quais os estudantes conviverão na escola. 
(B) os valores e os princípios são papéis ativos no 
discurso estudantil, para que o aluno torne-se um homem 
de bem. 
(C) uma educação deve partir dos princípios não-
temáticos que a escola abordará ao longo do ano letivo, 
do ponto de vista da moral. 
(D) a educação para a cidadania pauta-se 
necessariamente em princípios éticos democráticos que 
se realizem a partir do compromisso da escola com o 
ensino. 
(E) os educadores, ao apropriarem-se da democracia e 
da cidadania, podem ensiná-las na escola. 
 
03. A expressão “comprometer-se” retoma a idéia de 
(A) aprender a ser cidadão. 
(B) agir com respeito. 
(C) coletividade na comunidade. 
(D) valores. 
(E) ensinamentos na escola. 
 
04. Do período “Estes valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, 
portanto, podem e devem ser ensinados na escola.”, a 
análise correta que se faz do emprego das quatro 
ocorrências da conjunção “e”, é 
(A) somente a primeira tem valor aditivo. 
(B) a primeira e a segunda têm valor aditivo. 
(C) valor aditivo só pode ser atribuído à terceira 
conjunção. 

(D) a terceira tem valor explicativo e as outras, aditivo. 
(E) todas as conjunções têm valor aditivo. 
05. Ao construir um texto faz-se necessário escolher a 
função da linguagem, pois a intenção do que se quer dizer 
encontra-se nessa escolha. A intenção comunicativa do 
texto está centrada, portanto, na função 
(A) metalingüística. 
(B) conativa. 
(C) referencial. 
(D) fática. 
(E) emotiva. 
 
06. Das “Dicas para escrever bem”, (Um spam – atribuído a 
Nilo Moraes – revista Língua Portuguesa, № 26, dezembro 
de 2007 – frases adaptadas), uma aplicação coerente, 
encontra-se na frase: 
(A) Não esqueça das maiúsculas, como já dizia minha 
professora loreta lá no colégio do rosário, na vila de moju. 
(B) Nunca generalize: generalizar, em todas as situações, 
sempre é um erro. 
(C) A voz passiva deve ser evitada. 
(D) Evite lugares comuns assim como o diabo foge da cruz. 
(E) Eu, uma pessoa estudiosa, sei que o aposto fica entre 
vírgulas. 
 
07. Em relação à norma culta, na frase “Às custas de muita 
conversa, conseguimos fazê-lo mudar de opinião.”, observa-
se um erro de 
(A) regência. 
(B) concordância verbal. 
(C) concordância nominal. 
(D) ortografia. 
(E) flexão da palavra. 
 
08. O emprego do adjunto adverbial (sublinhado nas 
alternativas) estabelece uma relação semântica de 
acréscimo, em: 
(A) Estudou para passar no concurso. 
(B) É preciso agir rapidamente. 
(C) Estudou muito. 
(D) Além da tristeza, sentia profundo cansaço. 
(E)O candidato apareceu duas vezes . 
 
O texto a seguir é referente às questões de 09 e 10. 

“Presídios, periferias e delegacias já não têm 
mais controle sobre a gíria ligada ao 
universo criminal, que se espalha pela mídia 
e pelo cotidiano do cidadão comum.” 

09. O texto afirma que 
(A) Emprega-se tanto a gíria que os delegados perderam o 
controle em fazer com que essa maneira de comunicação 
esteja centrada somente nos presídios. 
(B) As instituições ligadas ao crime perderam o domínio 
quanto ao uso da gíria, tanto que chegou à mídia e ao dia-a-
dia do homem.  
(C) A expansão desses termos para a linguagem do 
cotidiano depende, na maioria das vezes, da mídia. 






(D) As gírias nascem, crescem e ligam-se ao universo 
criminal, dificultando assim o controle feito pela polícia. 
(E) A maioria dos grupos sociais desenvolve termos ou 
expressões particulares ao universo da gíria. 
 
10. Em relação às normas gramaticais, é correto afirmar 
que 
(A) a palavra “gíria” é acentuada, porque é paroxítona 
terminada em “a”. 
(B) “presídios, periferias e delegacias” é sujeito 
composto, por isso o verbo ter (têm) está no plural. 
(C) a expressão “universo criminal” tem função de 
locução adjetiva. 
(D) o plural da palavra cidadão é cidadões. 
(E) a palavra “que” é um pronome relativo referente à 
palavra controle. 
 
As próximas 5 questões referem-se ao Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Município de Moju, Lei n° 
405, de 12/10/1989 
 
11. A posse do servidor Público Municipal de Moju é 
dada pelo 
(A) Prefeito. 
(B) Secretário de Administração. 
(C) Chefe de gabinete da Prefeitura. 
(D) Presidente da Câmara de Vereadores. 
(E) Chefe do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura. 
 
12. Para efeito de aposentadoria computar-se-á 
integralmente o tempo de serviço efetivamente realizado 
em outra instituição, EXCETO aquele prestado  
(A) em autarquia. 
(B) no período ativo das Forças Armadas. 
(C) a instituição de caráter privado que tiver sido 
transformada em estabelecimento de serviço público. 
(D) enquanto esteve em tratamento de saúde. 
(E) como função gratificada antes da realização do 
concurso público. 
 
13. No caso de Extinção de um cargo ou de declarada a 
sua desnecessidade, o funcionário estável  
(A) terá direito à aposentadoria. 
(B) ficará em disponibilidade remunerada. 
(C) será dispensado. 
(D) será imediatamente transferido para outro setor. 
(E) ficará em quadro em extinção com vencimentos 
estagnados. 
 
14. NÃO se concederá licença, sem vencimento ou 
remuneração e sem contagem de tempo para 
aposentadoria ou promoção, para tratamento de 
assuntos particulares ao funcionário nomeado, removido 
ou transferido,  
(A) pelo prazo de 18 meses. 
(B) que já gozou desse tipo de licença. 
(C) antes de assumir o exercício. 
(D) após o estágio probatório. 
(E) faltando menos de 5 anos para a aposentadoria. 

15. Após cada _______ de efetivo exercício, ao funcionário 
que a requerer, conceder-se-á licença especial de 
________ com todos os direitos e vantagens do seu cargo 
efetivo. 
As lacunas são corretamente preenchidas com 
(A) 7 anos  e 6 meses. 
(B) 8 anos e 1 ano. 
(C) 9 anos e 6 meses. 
(D) 10 anos e 6 meses. 
(E) 10 anos e 1 ano. 
 
16. A divisão regional brasileira é realizada de duas formas: 
através das 5 regiões do IBGE ou a partir de 3 grandes 
regiões geo-econômicas. Segundo a divisão do IBGE, a 
região que apresenta o maior número de estados é a  
(A) Amazônica. 
(B) Norte. 
(C) Nordeste. 
(D) Centro Oeste. 
(E) Centro Sul. 
 
Utilize a letra da música abaixo para resolver as duas 
próximas questões: 

TOCA TOCANTINS 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
Os meios não são os fins 
Por que vão te matar? 
Por que te transformar 
Em águas assassinas 
E nelas afogar a vida? 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
É lá o teu destino aqui não é teu lugar 
Que viva o açaizeiro 
A arara e o tamuatá 
Não matem o mato inteiro 
Não morra o rio Guamá 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar... 

  Nilson Chaves e Jamil Damous 
17. A música refere-se mais implicitamente 
(A) ao desmatamento da Amazônia. 
(B) ao aumento da temperatura terrestre. 
(C) à hidrelétrica de Tucuruí. 
(D) às enchentes dos nossos rios. 
(E) à influência do mar sobre o rio Tocantins. 
 
18. No trecho “Por que te transformar em águas assassinas 
e nelas afogar a vida?”, é apontado um problema que 
poderia ser minimizado pela  
(A) política de resgate nas águas do rio Tocantins. 
(B) construção de eclusas. 
(C) redução do desmatamento da região. 
(D) vigilância constante ao longo do rio Tocantins. 
(E) recuperação da flora e fauna destruídas. 
 
19. Ao norte, o município de Moju tem fronteiras com os 
municípios de  






(A) Abaetetuba e Barcarena. 
(B) Acará e Tailândia. 
(C) Breu Branco e Baião. 
(D) Acará e Mocajuba. 
(E) Igarapé Miri e Tomé Açu. 
 
20. Quatorze comunidades do Município de Moju situam-
se no Território Quilombola denominado de 
(A) Afro Moju. 
(B) Moju dos Palmares. 
(C) Divino Espírito Santo. 
(D) Jenipabu. 
(E) Jambuaçu. 
 
21. A artrite reumatóide é conceituada pela Sociedade 
Brasileira de Reumatologia como doença 
(A) imune de etiologia conhecida, caracterizada por 
poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e 
à destruição das articulações. 
(B) auto-imune de etiologia conhecida, caracterizada por 
poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e 
à destruição das articulações. 
(C) auto-imune de etiologia desconhecida, caracterizada 
por poliartrite periférica, simétrica, que leva à 
deformidade e à destruição das articulações. 
(D) auto-imune de etiologia desconhecida, caracterizada 
por monoartrite central, simétrica, que leva à deformidade 
e à destruição das articulações. 
 (E) auto-imune de etiologia desconhecida, caracterizada 
por poliartrite central, assimétrica, que leva à 
deformidade e à destruição das articulações. 
  
22. Um princípio norteador do programa de proteção 
articular é 
(A) auxiliar posições que favoreçam deformidades ou 
pressão excessiva sobre a articulação. 
(B) manter a força e a amplitude de movimento articular. 
(C) facilitar atividades que mantenham uma mesma 
posição por tempo prolongado. 
(D) sempre iniciar uma atividade que não possa ser 
interrompida imediatamente se o paciente não tiver 
condição para completá-la. 
(E) usar articulações mais fracas e menores na execução 
das tarefas. 
 
23. A terapia funcional centrada na família é um modelo 
clínico de intervenção para crianças com incapacidade de 
desenvolvimento que apresenta como abordagem 
(A) promover o desempenho funcional durante a 
intervenção. 
(B) promover oportunidades para limitar o desempenho 
de uma tarefa. 
(C) intervir para manter as restrições e manter o 
desempenho da tarefa. 
(D) envolver a família de maneira limitada na 
identificação de tarefas funcionais. 
(E) incluir a escola apenas nas atividades acadêmicas.  
 
24. Sobre a paralisia cerebral, é correto afirmar: 

(A) Na paralisia cerebral espástica o tonus é aumentado 
devido lesão do sistema piramidal. 
(B) A forma hemiplégica é classificada pela apresentação de 
déficit motor comprometendo predominantemente os 
membros inferiores.  
(C) A forma distônica é bastante freqüente e é caracterizada 
por movimentos involuntários amplos. 
(D) A paralisia cerebral atáxica é caracterizada pela marcha 
estável e base diminuida. 
(E) A paralisia cerebral mista é decorrente de lesões de 
pequena extensão. 
 
25. A avaliação terapêutica ocupacional da pessoa idosa 
deve ser 
(A) unidimensional. 
(B) apenas no nível reabilitador. 
(C) sem aprofundamento dos valores socioculturais do 
idoso. 
(D) com atividades planejadas num continuum de maior 
para menor complexidade. 
(E) atenta para a dinamicidade do processo saúde/doença 
do idoso. 
 
26. Sobre os dispositivos que auxiliam a mobilidade 
funcional, é correto afirmar que 
(A) a bengala é indicada para o usuário que apresenta 
comprometimento bilateral do membro inferior. 
(B) as muletas são indicadas quando é permitida descarga 
de peso corporalnas extremidades. 
(C) os andadores são menos estáveis que as bengalas. 
(D) as cadeiras de rodas podem ser de propulsão manual 
ou motorizada. 
(E) o carrinho arrastador tipo skate não é indicado para 
crianças. 
 
27. Na prescrição de uma cadeira de rodas, as medidas 
básicas verificadas são: 
(A) altura do encosto, que é a altura medida do assento até 
a borda do ângulo superior da escápula. 
(B) altura do encosto, que é a altura medida do assento até 
a borda do ângulo inferior da escápula. 
(C) largura do assento que é a menor largura do quadril 
verificada com a pessoa sentada. 
(D) profundidade do assento que é a medida realizada entre 
a região sacral até a região poplítea com o joelho estendido.  
(E) altura do apoio de pés, que deve localizar-se, no 
máximo a 5 cm de altura do chão. 
 
28. Em relação à istrofia reflexa simpática, é correto afirmar 
que 
(A) é uma condição de hipoatividade simpática. 
(B) causa hipoestesia. 
(C) só apresenta estágio clínico agudo. 
(D) não causa dor. 
(E) também é denominada síndrome complexa de dor regio-
nal. 
 
29. Para pacientes com seqüela de AVE, é correto  afirmar 
que 






(A) o uso de apoio de cabeça em alumínio é para 
pacientes com AVE que apresentam controle cervical. 
(B) o assento anatômico pode ser indicado quando existe 
a tendência por parte do paciente de AVE de escorregar. 
(C) a almofada lombar pode auxiliar o paciente de AVE 
manter o tronco mais flexionado. 
(D) o cinto pélvico não pode ser usado como acessório. 
(E) o objetivo do assento lateral de tronco é manter o 
tronco assimétrico. 
 
30. Quanto à função das órteses, é correto afirmar que 
a(s) órtese(s) 
(A) estáticas têm como função ampliar a atividade de 
uma articulação. 
(B) dinâmica  neutraliza a progressão de força por meio 
de estiramento brusco e inconstante. 
(C) dinâmica facilita a manutenção da força da muscu-
latura. 
(D) dinâmica  permite que os músculos normais man-
tenham-se passivos. 
(E) estática não auxilia  na prevenção do aparecimento 
de deformidades. 
 
31. É correto afirmar que a órtese 
(A) para abdução do polegar com barra dorsal de punho 
é indicada no pós operatório da cirurgia de Green. 
(B) para abdução do polegar com barra dorsal articulada, 
tipo dobradiça, de punho com bloqueio à flexão e 
extensão livre é usada nos três primeiros meses de pós 
operatório diuturnamante. 
(C) para abdução do polegar com barra dorsal articulada 
, tipo dobradiça, de punho com bloqueio à extensão e 
flexão livre é indicada para pacientes que apresentam 
padrão postural em pronação deantebraço. 
(D) para abdução do polegar é indicada frequentemente 
para portadores de afecção do sistema nervoso 
periférico. 
(E) dorsal para  posicionamneto de punho com dedos 
livres não devem ser utilizadaspara pacientes com lesão 
medular.  
 
32. Na constituição da profissão da Terapia ocupacional, 
é correto afirmar que 
(A) a terapia ocupacional se funda  apenas na ocupação 
terapêutica. 
(B) seu público alvo são unicamente pessoas com 
disfunções neurológicas, com disfunções motoras e com 
condições pediátricas. 
(C) em uma abordagem de correção o programa de 
tratamento do terapeuta ocupacional não busca melhorar 
os componentes de desempenho. 
(D) a ruptura do paradigma da aplicação da ocupação 
como tratamento usado até então nos estudos médicos.  
(E) não podem atuar em centros de terapia intensiva e 
instituições de ensino superior. 
 
33. Quanto à patologia denominada esclerose lateral 
amiotrófica, é correto afirmar que 
(A) a etiologia é conhecida. 

(B) o tempo de sobrevivência após o diagnóstico é muito 
longo. 
(C) os sintomas iniciais estão relacionados à dificuldade 
para realizar alguma atividade funcional. 
(D) o estabelecimento da patologia é rápido. 
(E) a fraqueza muscular acomete, em geral, as 
extremidades superiores primeiro e posteriormente as 
inferiores. 
 
34. Sobre as articulações, é correto afirmar: 
(A) As anfiartroses são articulações que não permitem 
movimento. 
(B) As sinartroses são articulações ligeiramente móvel. 
(C) Sínfise são articulações nas quais os ossos estão 
conectados por ligamentos entre si. 
(D) Sindesmose são articulações nas quais os ossos são 
ligados por um disco fibrocartilaginoso. 
(E) Diartrose são articulações revestidas por uma cápsula 
fibrosa. 
 
35. Em relação às características de um músculo, é correto 
afirmar que  
(A) um músculo fusiforme tem a forma de leque e é plano. 
(B) o músculo triangular se parece com uma pena comum. 
(C) um músculo rombóide tem quatro lados. 
(D) o músculo com fibras oblíquas podem ser apenas bipe-
nados. 
(E) o músculo unipenado tem como exemplo o músculo do 
grande peitoral.    
 
36. No que diz respeito ao financiamento do SUS, os 
mecanismos  
(A) financeiros articulados à normatização constituem a 
base da regulação da descentralização da gestão do 
sistema pelo gestor federal. 
(B) financeiros constituem a base da regulação da 
centralização da gestão do sistema pelo gestor federal. 
(C) financeiros articulados à normatização constituem a 
base da regulação da descentralização da gestão do 
sistema pelo gestor estadual. 
(D) de normatização constituem a base da regulação da 
centralização da gestão do sistema pelo gestor federal. 
(E) financeiros articulados à normatização constituem a 
base da regulação da descentralização da gestão do 
sistema pelo gestor municipal. 
 
37. No que se refere à regulamentação do SUS, é correto 
afirmar que:  
(A) A lei 8.142/90 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação à saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. 
(B) A lei 1.323/94 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação à saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. 
(C) A lei 8.142/90 dispõe sobre as condições para a 
proteção e recuperação à saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 






(D) A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação à saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
(E) A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a 
promoção, recuperação à saúde e o funcionamento dos 
serviços correspondentes.  
 
38. Quanto à participação da comunidade no Sistema 
Único de Saúde, é correto afirmar que  
(A) a capacidade da sociedade de criar, construir e 
implementar as várias formas de participação guarda 
relação direta com o grau de consciência política, de 
organização e de mobilização da própria sociedade. 
(B) os conselhos e conferências de saúde, como 
representações no SUS, incluem somente trabalhadores 
de saúde e prestadores de serviços. 
(C) os conselhos de saúde, como representações no 
SUS, incluem somente trabalhadores de saúde. 
(D) as conferências de saúde, como representações no 
SUS, incluem somente trabalhadores de saúde e 
prestadores de serviços. 
(E) os conselhos e conferências de saúde, como repre-
sentações no SUS, incluem somente prestadores de 
serviços e governo (gestores).  
 
39. No que diz respeito às Normas Operacionais, é 
correto afirmar que 
(A) são considerados instrumentos de regulação da cen-
tralização. 
(B) são considerados instrumentos de regulação da distri-
buição das verbas destinadas à saúde.  
(C) configuram espaços de negociação e de pactuação 
de interesses na área da saúde, fortalecendo os atores e 
promovendo a incorporação de novos centros de poder 
político.  
(D) são considerados instrumentos de regulação da cen-
tralização e da distribuição das verbas destinadas à 
saúde.  
(E) configuram espaços de negociação e de regulação de 
interesses na área da saúde, fortalecendo os atores e 
impedindo a incorporação de novos atores nos centros 
de poder político.  
 
40. Quanto aos desafios para a consolidação do Sistema 
Único de Saúde, é necessária (o) 
(A) uma mudança significativa no papel do Estado 
somente na esfera federal, compatibilizando a afirmação 
da saúde como direito de cidadania nacional com 
respeito à diversidade local e regional. 
(B) resolver os problemas estruturais do sistema de 
saúde, destacando as desigualdades sociais, 
compatibilizando a afirmação da saúde como direito de 
cidadania nacional com respeito à diversidade somente 
local.  
(C) resolver os problemas estruturais do sistema de 
saúde, destacando as desigualdades em saúde, 
compatibilizando a afirmação da saúde como direito de 

cidadania nacional com respeito somente à diversidade 
regional.  
(D) resolver os problemas históricos do sistema de saúde, 
destacando as desigualdades em sociais, compatibilizando 
a afirmação da saúde como direito de cidadania nacional 
com respeito à diversidade local e regional.  
(E) resolver os problemas histórico-estruturais do sistema 
de saúde, destacando as desigualdades em saúde, 
compatibilizando a afirmação da saúde como direito de 
cidadania nacional com respeito à diversidade local e 
regional.  
  
 
 
 
 







