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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 

 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 

 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 

 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 

 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 

     Boa Prova! 
 
 



 

Filhos de estimação 
Li em algum lugar que uma entidade protetora de animais está oferecendo cães e gatos abandonados a pessoas de bom 
coração que queiram adotá-los. Os animais passaram por veterinário, estão ótimos de saúde, não oferecem perigo. Por que 
foram atirados à rua? Quem sabe porque as pessoas enjoam dos bichos quando eles crescem. Ou porque bicho dá trabalho. 
Não sei, porém, se vocês repararam que os cachorros e gatos vagabundos estão diminuindo nas ruas. Era comum antes topar 
com dezenas de vira-latas perambulando pelas calçadas, cheiriscando muros e latas de lixo. Agora pouca gente usa lata para 
guardar lixo. O próprio lixo emagreceu, não tem mais a atração da fartura de desperdício de tempos atrás. Inflação, custo de 
vida, essas coisas. A captura municipal se aprimorou. A campanha de prevenção da raiva alertou os donos dos bichos. E os 
automóveis não perdoam cachorro e gato distraídos. 
Para substituir esses animaizinhos desvalidos surgem novos bandos de crianças desgarradas em São Paulo. Se antes uma 
criança pedindo esmola chamava nossa atenção, hoje nós a olhamos com naturalidade e indiferença. Dar ou recusar uma 
nota, uma moeda, tornou-se um gesto maquinal. 
Suponho que o destino destes guris está selado: eles acabarão na cadeia. Ou nos encostarão na parede a qualquer momento, o 
revólver em nosso peito. 
É possível que amanhã, com outro governo, o Brasil não seja um grande exportador de armas, mas passe a ser conhecido no 
mundo como um país de brio que deu às crianças esquálidas e tristes não direi diploma de doutor, isso seria um enorme 
milagre inútil. Mas uma oportunidade de trabalho, ao menos isso, com um pagamento que lhe permita, depois de aprender 
uma profissão prática, ganhar a vida com o coração limpo e honestidade. Podemos sonhar acordados. 

(DIAFÉRIA, Lourenço, In: Jornal da Tarde)  
 

01 - De acordo com o texto é correto afirmar que:  
a) Aponta um grave problema social de São Paulo e Brasil que o governo quer resolvê-lo. 
b) O cronista não tem esperança de que as crianças possam aprender uma profissão e ganhar a vida. 
c) Novos bandos de crianças desgarradas surgem e as pessoas ficam sensibilizadas com a gravidade dos problemas tratados. 
d) O cronista a partir da reprodução de fatos ele expõe sua opinião sobre eles, argumenta para desenvolver seu pensamento. 
 
02 - Considere as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - A ironia é utilizada pelo cronista para sugerir que ele e muitas pessoas não estão sensibilizados com a gravidade dos 
fatos. 
II – O fim a que se destina o texto é de envolver o leitor e convencê-lo de algumas idéias fundamentais. 
III – A palavra filhos se refere a elementos humanos, está empregada com referência às crianças desgarradas. 
a) apenas I e II estão corretas 
b) apenas II e III estão corretas 
c) apenas I e III estão corretas 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
03 - Complete as lacunas com as palavras corretas:  
Os homens_______________ as crianças por animais de estimações com _______________ regalias e ______________. 
a) substituíram – bastantes – privilégios 
b) substitui – bastantes – previlégios 
c) substituíram – bastante – privilégios 
d) substitui – bastante – privilégios 

 
04 - Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:  
a) Esquecemos das crianças esquálidas e tristes. 
b) Vamos assistir as crianças para que tenham o coração limpo e honesto. 
c) As pessoas preferem mais um animal de estimação do que crianças. 
d) Queremos aos nossos animais como à nossos amigos. 
 
05 - Acentuação gráfica das palavras saúde, desperdício e prática segue a mesma regra de: 
a) distraídos – possível – ótimos 
b) inútil – automóveis – adotá-los 
c) distraídos – veterinário – esquálidas 
d) próprio – inútil – revólver 
 
06 - Sabendo que a soma do dobro de um número com outro número é 8, e que a soma desses dois números é 16. Para que 
isso seja possível quais são esses números? 
a) 8 e 8 
b) -24 e 8 
c) -8 e 24 
d) 16 e 0 



 

07 - Se você multiplicar um número real negativo por ele mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o quíntuplo do 
número. Esse número é: 
a) 2 
b) – 2 
c) – 7 
d) 7 

 
08 - Demonstre seus conhecimentos sobre conjuntos numéricos e relacione as sentenças em verdadeiras ( V ) e falsas ( F ) e 
assinale a  alternativa correta. 
(   ) Todo número natural é número inteiro. 
(   ) Todo número inteiro é número natural. 
(   ) Todo número racional é número inteiro. 
(   ) Todo número real é número racional. 
(   ) Existe número real que é racional. 
(   ) Existe número real que é irracional. 
A seqüência correta é: 
a) V. V. V. V. V. F 
b) V. F. F. F. V. V 
c) V. F. V. F. V. F 
d) F. V. V. F. F. V 

 
09 - Toda vez que se empresta ou que se toma emprestado certa quantia, devemos ressarcir o outro com juros. Qual os 
juros produzidos por um capital de R$ 2.000,00, aplicado a taxa de 12% ao mês, em 6 meses, sabendo que o sistema 
aplicado é juros simples? 
a) 1.200,00 
b) 1.400,00 
c) 1.500,00 
d) 1.440,00  
 
10 - Uma excursão turística dura seis dias, numa viagem de seis horas diárias, andando a uma velocidade de 80 km/h. Se 
fosse permitido a velocidade média de 96 km/h e a excursão durasse os mesmos seis dias, quantas horas por dia os turistas 
viajariam? 
a) 5 horas 
b) 4 horas  
c) 7 horas 
d) 3 horas 
 
11 - É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme estipulado pela Constituição Federal: 
a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos finais de semana. 
b) remuneração do trabalho noturno igual à do diurno. 
c) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
d) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
 
12 - Segundo dispõe a Constituição Federal é correto afirmar: 
a) a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos não se estende a empregos e funções que abrange sociedades de 
economia mista e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 
b) as pessoas jurídicas de direito público não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 
c) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 
d) os servidores públicos titulares de cargos efetivos serão aposentados compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
13 - Sobre a Lei Complementar 239/1998 e suas alterações (Regime jurídico único dos Funcionários Públicos do Município 
de Maringá) é correto afirmar: 
a) os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal, Direta, Indireta e Fundacional, não serão organizados em 
carreiras. 
b) somente serão designados para o exercício de função gratificada os funcionários integrantes dos Quadros de Pessoal Efetivo do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
c) os cargos de provimento em comissão serão exercidos, obrigatoriamente, por funcionários detentores de cargos efetivos. 
d) serão instituídas funções gratificadas destinadas a atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, 
secretariado e outros similares, para cujo desempenho seja permitida a criação de cargo em comissão. 



 

14 - Sobre a Lei Complementar 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá) e suas alterações é 
correto afirmar: 
a) o servidor em estágio probatório poderá ser nomeado para exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 
b) na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório será cumprido unicamente em relação ao primeiro cargo para o qual o 
servidor for nomeado. 
c) o servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licenças para doação de sangue, casamento, falecimento e 
alistamento eleitoral. 
d) será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo em função de 
acidente em serviço e doença profissional. 
 
15 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28/12/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS), contará em cada esfera do governo com 
as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. A conferência de Saúde deverá reunir-se: 
a) Anualmente, contando com a participação de vários membros da sociedade; 
b) Semestralmente com a presença de Secretários de Saúde  e dos Conselhos; 
c) A cada 04 anos com a representação de vários  segmentos sociais, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 
por esta ou pelo Conselho de Saúde; 
d) A cada 02 anos contando com a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências. 

 
16 - De acordo com a Política Nacional de Promoção de Saúde, na base do processo de criação do SUS encontram-se os 
pressupostos abaixo, exceto: 
a) A necessidade de criar políticas públicas para promover a saúde; 
b) A regionalização das políticas públicas de saúde, de acordo com as características próprias de cada região brasileira; 
c) O imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de saúde; 
d) A impossibilidade do setor sanitário responder sozinho a transformação dos determinantes e condicionantes para garantir 
opções saudáveis para a população. 

 
17 - O consumo de drogas sempre causa efeitos. São efeitos imediatos positivos dos opiáceos: 
a) Eliminar a ansiedade e a depressão; 
b) Cólicas abdominais e confusão mental; 
c) Convulsão e paragem respiratória por inibição dos centros respiratórios; 
d) Anorexia, impotência e frigidez sexual. 

 
18 - Os transtornos alimentares têm sido foco da atenção dos profissionais da área da saúde pelo aumento da incidência na 
população adolescente e jovem.  A etiologia tem sido apresentada como sendo determinada por: 
a) Significativo grau de mortalidade e morbidade; 
b) Fatores biológicos, psicológicos e sócio-culturais; 
c) Acometer na maioria, mulheres em idade fértil, escolar e produtiva; 
d) Acometer adolescentes na idade escolar e produtiva. 
 
19 - J. S., 16 anos, sexo feminino encontra-se em acompanhamento de Terapia Ocupacional. Apresenta a seguinte 
sintomatologia: teme engordar, envolve-se regularmente na auto-indução de vômitos ou no uso indevido de laxantes, 
diuréticos ou enemas. A sintomatologia descrita anteriormente é característico de um quadro de: 
a) Anorexia nervosa, tipo restritivo; 
b) Anorexia nervosa, tipo purgativo/compulsivo; 
c) Bulimia, tipo purgativa; 
d) Bulimia, tipo sem purgação. 

 
20 - A política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas tem priorizado ações 
de caráter terapêutico, reabilitativo e de humanização em suas diversas unidades assistenciais. Assinale a alternativa que 
descreve os principais objetivos terapêuticos ocupacionais na área da dependência química, ressaltamos, exceto: 
a) Resgatar o nível de adaptação funcional do cliente, estimulando comportamentos e atitudes socialmente aceitáveis e 
valorizados; 
b) Possibilitar a expressão simbólica e subjetiva, a qual se estabelece pelo real processo de comunicação terapeuta-paciente-
atividade; 
c) Promover  compreensão a respeito da problemática relacionada ao abuso de substância química, através de uma aprendizagem 
centrada na realidade do usuário; 
d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
21 - De acordo com Donald Winicott, o adolescente ao praticar um ato infracional (na postura de delinqüente) está: 
a) Fazendo um pedido de ajuda, denunciando alguma falta com o ato infracional e por isso agride o outro, ao social, a família e a 
si próprio; 
b) Usa o ato infracional como uma maneira de transgredir regras, a fim de mostrar que ele é onipotente; 
c) Pratica o ato a fim de preencher um vazio causado pela falta de drogas; 
d) Nenhuma das alternativas acima estão corretas. 

 



 

22 - É preciso superar a concepção de Terapia Ocupacional como profissional exclusivamente da saúde, seu paradigma de 
fundação que vincula exclusivamente a Terapia Ocupacional à mediação saúde-doença. Uma nova questão da 
configuração social, ressaltada por Castel, tem definido um outro tipo de demanda. Podemos identificar dois tipos de 
grupos, sendo um deles aqueles que sofrem processo de exclusão, envolvendo, exceto: 
a) Os que povoaram e continuam povoando os espaços fechados e isolados da comunidade como manicômios e hospitais 
psiquiátricos; 
b) Crianças e adolescentes institucionalizados; 
c) Idosos asilados e destituídos de direitos; 
d) População rural que migrou para a cidade construindo favelas. 
 
23 - A. S.Z., 19 anos sofreu um Traumatismo Raquimedular a nível de  C8. Cabe ao Terapeuta Ocupacional:  
a) Como a mão se mantém em garra, deve-se trabalhar desde a fase de choque, fletindo a articulação metacarpofalangiana, 
deixando o polegar mais em oponência; 
b) Trabalhar muito o tronco para garantir independência; 
c) Promover o uso de muletas para a marcha; 
d) Promover o fortalecimento de tronco pois ajuda nos  movimentos, diminuindo o cansaço  e melhora da respiração. 
 
24 - A Política Nacional de  Humanização , instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, foi formulada  a partir da 
sistematização de experiências do chamado “SUS que dá certo”. Entendemos a humanização do SUS como: 
a) Fomento da autonomia e protagonismo dos gestores; 
b) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; 
c) Manutenção de vínculos solidários e de participação bipartite no processo coletivo; 
d) Manutenção do grau de co-responsabilidade dos gestores. 

 
25 - De acordo com Saraceno, para promover a reabilitação psicossocial de pessoas com transtornos mentais, deve-se: 
a) O espaço de moradia deve ser dissociado do projeto terapêutico; 
b) Ampliar os espaços de convivência como condição para a aquisição de novas habilidades; 
c) Levar em consideração as ações interativas como a soma das abordagens terapêuticas; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
26 - Joaquim, 10 anos, vem apresentando alteração de comportamento. Em seis meses foi desligado de duas escolas. A 
queixa é que Joaquim não respeita os limites, provoca as demais crianças de sua idade, torna-se  agressivo e não se 
concentra. Nessa situação o terapeuta ocupacional deve:  
a) Favorecer a inserção de Joaquim no atendimento em grupo a fim de avaliar e abordar as dificuldades de interação; 
b) Conhecer a realidade de Joaquim , identificando suas potencialidades e dificuldades; 
c) Orientar a família durante todo o processo terapêutico; 
d) As três alternativas anteriores estão corretas. 

 
27 - As diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde foram definidas pela Constituição Federal de 1988. Assinale 
abaixo uma diretriz definida: 
a) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade; 
b) Universalidade de acesso, integralidade e igualdade na assistência à saúde; 
c) Utilização da epidemiologia e dos aspectos da região para o estabelecimento  de prioridades; 
d) Participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas. 

 
28 - Sebastiana é portadora de lesão medular nível neurológico C8 com indicação para reconstrução da pinça da chave. 
Assinale a órtese indicada para esse caso: 
a) órtese para dedo em pescoço de cisne; 
b) órtese dorsal de posicionamento de punho; 
c) órtese para abdução do polegar; 
d) órtese de posicionamento de punho para redução do desvio ulnar. 
 
29 - João cessou o uso prolongado de álcool, porém apresentou manifestações clínicas  durante 06 meses. Essas 
características referem-se à Síndrome: 
a) de amnestésica; 
b) de dependência; 
c) de Guilian Barré; 
d) de abstinência. 
 
30 - Sérgio, 18 anos passou a apresentar sintomas de esquizofrenia, que o levaram a dificuldades de comunicação e 
relacionamento interpessoal, dificuldade de entrar em contato com a realidade. Sobre a esquizofrenia, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) As pessoas com esquizofrenia apresentam dificuldades de iniicar atividades dirigidas; 
b) As alucinações mais comuns encontradas na esquizofrenia são de conteúdo olfativo; 
c) As alucinações táteis podem tomara forma de queimação; 
d) A pessoa não apresenta um padrão organizado do pensamento. 


