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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 de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
 
 






 3

07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

31 - Sobre a Lei nº 8.142, marque a alternativa INCORRETA: 
a) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 
b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) poderão ser alocados como: investimentos previstos no Plano 
Qüinqüenal do Ministério de Saúde. 
c) Seu artigo 1º, § 1º, por exemplo, estabelece que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos. 
d) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são Instâncias Colegiadas com que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
poderá contar, em cada esfera de Governo sem prejuízo das funções do Poder Legislativo. 
 
32 - O cap. 1 do Estatuto do Idoso relaciona os seguintes direitos fundamentais: “O envelhecimento é um direito 
personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos da Lei e da legislação em vigor”. Apoiando-se no 
direito de que o idoso possui seus déficits e de acordo com os pressupostos da Terapia Ocupacional, assinale a 
alternativa que especifica quais modificações, na casa, poderão ser realizadas:  
a) Lavar-se e banhar-se; tapete antiderrapante; barras laterais; muleta canadense; localização das roupas. 
b) Tapete antiderrapante; rampa de acesso; calendário à vista; vestir-se e despir-se; acessibilidade aos diferentes 
ambientes. 
c) Acesso ao telefone em todos os aposentos; tapete antiderrapante; mobília com pontas arredondadas; calendário à 
vista; iluminação com luz branca. 
d) Tapete antiderrapante; telefone auditivo; muleta canadense; calendário ao alcance; balcão acessível para trabalhar na 
cadeira de rodas. 
 
33 - A respeito do TCE, podemos afirmar: 
I - Lesão focal: contusão e lacerações do cérebro. Ocorrem quando o cérebro se impacta com o crânio e se 
arrasta sobre estruturas ósseas irregulares nesses locais. 
II - Lesão difusa: o tronco cerebral é mais estável do que o cérebro, que gira em torno do tronco cerebral 
durante o impacto. Resulta em coma. 
III - Possíveis deficiências que um paciente pode apresentar na lesão difusa são: velocidade de processamento 
mental diminuída, reduzida capacidade para funções cognitivas de alto nível, impulsividade e irritabilidade. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
b) Todas as afirmativas estão corretas 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas 
d) Somente a afirmativa I está correta 
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34 - Assinale abaixo, a alternativa INCORRETA, o conteúdo dispõe sobre as competências da direção nacional 
do Sistema Único de Saúde (SUS): 
a) Participar na formulação e na implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente. 
b) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em 
sua organização administrativa. 
d) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 
 
35 - Considerando-se a História Nacional das Doenças (HND) que dá subsídios à descrição das muitas doenças, 
temos como base para o entendimento da realidade, e com isto, operacionalizar a prevenção. Observando esta 
afirmação, é correto afirmar: 
a) A evolução de qualquer doença se torna conclusiva através e somente da HND. 
b) Pela HND chegamos a três etapas de prevenção: primária, secundária e terciária. 
c) A HND é parte da estrutura epidemiológica. 
d) É possível prevenir uma doença pela HND, mesmo sem se conhecer o agente etiológico. 
 
36 - A Terapia Ocupacional possui muitos recursos para oferecer à criança portadora de disfunção músculo-
esquelética, pois é muito freqüente elas precisarem de auxílio para adquirir e desenvolver a independência 
adequada à idade nas atividades de vida diária (AVDs). Sabendo disso, qual alternativa abaixo esta 
INCORRETA sobre a intervenção terapêutica ocupacional nessa disfunção: 
a) O exercício ativo, além de promover a amplitude de movimento, fortalece os músculos e melhora a coordenação.    
b) Os objetivos da terapia ocupacional para as crianças com distúrbios músculos-esqueléticos incluem certos itens como 
ganhar, manter e recuperar a movimentação articular; aumentar a força muscular; e aumentar a capacidade de se engajar 
nas atividades e tarefas ligadas ao autocuidado, brincadeira e escola. 
c) A avaliação desse tipo de disfunção inclui a amplitude de movimento ativa e passiva, força e sensibilidade. 
d) A imobilização, o equipamento de posicionamento, as cadeiras de rodas e o equipamento de adaptação são utilizados, 
quando necessário, para proteger as articulações, manter a postura e promover a mobilidade e a função. 
 
37 - Assinale a alternativa INCORRETA com relação à Lei nº 8.142: 
a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) poderão ser alocados como: investimentos previstos no Plano 
Qüinqüenal do Ministério de Saúde. 
b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 
c) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são Instâncias Colegiadas com que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
poderá contar, em cada esfera de Governo sem prejuízo das funções do Poder Legislativo. 
d) Seu artigo 1º, § 1º, por exemplo, estabelece que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos. 
 
38 - A malformação da medula espinhal caracterizada por uma lesão cística coberta pelas meninges, contendo 
somente líquido, sem tecido nervoso. Corresponde a 10% das patologias espinhais abertas e pouca vez está 
associada com hidrocefalia ou outra anormalidade do sistema nervoso central.  
Esta descrição é de: 
a) Diastematomielia 
b) Mielomeningocele  
c) Meningocele 
d) Lipomeningocele 
 
39 - Nas avaliações das funções motoras utilizamos os seguintes recursos: 
a) Goniômetro e dinamômetro 
b) Estensiômetro e dinamômetro 
c) Avaliação Jebsen e dinamômetro 
d) Fita métrica e dinamômetro 
 
40 - A reação de Landau inicia-se normalmente aos: 
a) 6 meses de idade. 
b) 4 meses de idade. 
c) 8 meses de idade. 
d) 7 meses de idade. 
 
41 - Na artrite reumatóide os sintomas são:  
a) Rigidez matinal, hipotrofia da musculatura da mão e função manual inalterada. 
b) Aumento da força, hipotrofia da região tenar e perda da função. 
c) Calor, rubor nas articulações e dor poliarticular assimétrica. 
d) Dor poliarticular simétrica, inflamação e rigidez matinal.    
 
42 - Geralmente a prática da Terapia Ocupacional se dá junto à equipe interdisciplinar. Dentre algumas 
profissões que melhor se encaixam, podemos citar: 
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a) Fisiatras, motoristas e recepcionistas. 
b) Anestesiologistas, bibliotecárias e atendentes de enfermagem. 
c) Cardiologistas, geriatrias, ortopedistas e neurologistas. 
d) Médicos, engenheiros e arquitetos. 
 
43 - A O Terapeuta Ocupacional que atua no hospital tem um tipo de inserção que depende da sua categorização 
dentro da hierarquização dos serviços do SUS, e o profissional que nela trabalhar deverá: 
a) conhecer uma variedade de diagnósticos e procedimentos terapêuticos, técnicas e métodos de intervenção em terapia 
ocupacional, recursos sociais, de saúde e de educação da comunidade. 
b) conhecer diagnósticos e procedimentos somente. 
c) somente discutir temas significativos que surgem no período de internação como a questão da fragilidade da vida e da 
eminência da morte, a dor, a perda da qualidade de vida decorrente da ruptura do cotidiano, entre outros. 
d) saber exclusivamente e somente encaminhar o paciente para outros serviços de que os necessite. 
 
44 - Qual órgão no corpo humano poder ficar comprometido pela osteodistrofia, assinale a alternativa correta: 
a) Do coração 
b) Do hipotálamo 
c) Dos rins 
d) Do fígado 
 
45 - Alguns pacientes paraplégicos desenvolvem deformidades que diminuem a maleabilidade das articulações. 
Entre elas podemos citar: 
a) Edema dos membros inferiores. 
b) Alterações da glicemia e do colesterol. 
c) Osteoporose. 
d) Ossificações heterotópicas. 
 
46 - A profissão de Terapeuta Ocupacional foi regulamentada através do Decreto-lei nº: 
a) 692/69 
b) 388/69 
c) 389/69 
d) 6316/75 
 
47 - O paciente com comprometimento neurológico apresenta ataxia em sua marcha que é caracterizada por: 
a) passos largos e instáveis com tendência de desvio para o lado da lesão. 
b) pequenos passos e muita rigidez articular em tornozelos e joelhos. 
c) passos fortes e ausência de flexão dos joelhos. 
d) passos variantes com a ultrapassagem do lugar-alvo. 
 
48 - Entre os locais de prática de Terapeuta Ocupacional, destacamos:  
a) Agências de viagens e concessionárias de automóveis. 
b) Fábricas, clubes e danceterias. 
c) Faculdades, ambulatórios, hospitais e clínicas. 
d) Residências, bares e lanchonetes. 
 
49 - A mão através de sua refinada sensibilidade é fundamental para a auto-expressão, preensão, identificação, e 
avaliação dos objetos e para a nossa proteção. Usando os monofilamentos de Weinstein-Semmes, testamos o tipo 
de sensibilidade denominado: 
a) discriminação vibratória. 
b) estereognosia. 
c) percepção do toque leve. 
d) discriminação de dois pontos.  
 
50 - O modelo de terapia ocupacional materialista histórico baseia-se na seguinte premissa: 
a) processo configurado no encadeamento de etapas distintas, no conhecimento da patologia e nas possibilidades de 
prognóstico. 
b) busca de uma relação terapêutica apoiada no perfil de um paciente, nas investigações de níveis de funções e no 
comportamento. 
c) construção de um saber-fazer inserido nas práticas, nas relações e nas experiências do cotidiano. 
d) abordagem na sintomatologia, na diferenciação entre o normal e o patológico e nas influências 
psicocomportamentais. 
 
 
 







