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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis 

para rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica ponta grossa de tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição e cargo. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve 
ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este 
é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c) e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar 
apenas uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
11. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-

RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 
11.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

prova no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o 
término das provas. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora do seu início. 
 
 
 
 

 
 
Responsável pela Impressão: Gráfica Lex  
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TRABALHO VOLUNTÁRIO: COMO AJUDAR 
 

Cada vez mais brasileiros doam parte de seu tempo a atividades comunitárias 
 
O Brasil tem um batalhão de pessoas que doam parte de seu tempo, trabalho e talento a causas de interesse comunitário. 
De acordo com o crescimento do número de envolvidos em projetos sociais, 25 milhões de brasileiros realizaram 
trabalho voluntário entre abril e junho. Segundo os especialistas em voluntariado, o crescimento do número de 
envolvidos em projetos sociais se deve a algumas certezas recentes confirmadas por amplos setores sociais. A primeira 
é que não vale a pena esperar pela ação de um governo que, embora arrecade muito, gasta mal e deixa vazar bastante 
dinheiro pelos ralos da corrupção. Outra é que a mera doação financeira para entidades de ação social pode, na 
verdade, apenas alimentar estruturas burocráticas mais engajadas em marketing do que em atitude. A terceira é que 
pequenas atitudes individuais, quando somadas, representam grandes resultados. "Formou-se a consciência de que, para 
ajudar, basta começar com os problemas de sua região", diz Maria Lúcia Meirelles Reis, diretora do Centro de 
Voluntariado de São Paulo, entidade que presta assistência a grupos de trabalho voluntário. Ou seja, mesmo atividades 
como incentivar a coleta seletiva de lixo num bairro, participar de campanhas de doação de sangue, pintar o muro da 
escola e ajudar a cuidar de um jardim público são ações que fazem diferença. 
 
Quando o interesse é tornar-se voluntário numa atividade mais complexa, como a assistência social, cabe, antes da 
inscrição num programa, considerar algumas condições preliminares. Isso evita a repetição de um dos maiores 
problemas detectados em grupos de ação voluntária: a falta de continuidade.  
 
01 - O texto “Trabalho Voluntário: como ajudar; trata-se de uma reportagem veiculada na Revista Veja. 
Assinale a alternativa que delimita a ideia central do artigo em questão: 
a) A ideia desenvolvida é difundir o trabalho voluntário, principalmente para que as pessoas desocupadas sintam-se 
mais úteis e empreguem melhor o seu tempo. 
b) O tema central desenvolvido é o trabalho voluntário no Brasil, bem como os pontos positivos que ações como essa 
geram em uma nação.  
c) A reportagem trata de alguns assuntos específicos paralelamente: o trabalho voluntário, ações governamentais e 
doações financeiras que poderiam melhorar o futuro do mundo. 
d) Trata de informações básicas sobre o trabalho voluntário no mundo, dados e estatísticas, depoimentos que motivam 
as pessoas a se engajarem em projetos sociais. 
 
02 - O texto apresenta dados, estatísticas, informações dadas por especialistas e argumentos sobre o assunto 
desenvolvido. Qual é a finalidade do emprego desses recursos? 
a) Uma reportagem deve apresentar todos esses aspectos para que sua estrutura seja mantida fielmente. 
b) Tais recursos são exigidos pelo departamento de qualidade das reportagens da Revista Veja. 
c) Oferecer ao leitor clareza, transparência e dar credibilidade ao texto. 
d) Persuadir o leitor e tentar convencê-lo de que o Brasil é um país de destaque em projetos sociais de voluntariado. 
 
03 - Algumas palavras foram destacadas no texto, elas indicam a enumeração de uma ideia apresentada 
anteriormente. A que se referem? 
a) O crescimento do número de envolvidos em projetos sociais. 
b) Algumas certezas recentes confirmadas por amplos setores sócias. 
c) Trabalho voluntário. 
d) Atividades comunitárias e projetos sociais. 
 
04 - Ainda que cada vez mais brasileiros sejam adeptos de atividades comunitárias, o texto apresenta o maior 
problema vivido pelos grupos de ações voluntárias. Assinale a alternativa que indica esse problema:  
a) Falta de verba, ou seja, dinheiro vazando pelos ralos da corrupção. 
b) A falta de continuidade. 
c) Estruturas burocráticas mais engajadas em marketing do que em atitude. 
d) Atividades complexas demais para o despreparo da sociedade. 
 
05 - Considerando que concordância nominal é a relação entre os nomes, assinale a alternativa que completa 
corretamente as orações, com a palavra indicada pelos parênteses: 
A - A responsável pelos projetos sociais disse ____________, para os brasileiros voluntários. (obrigado) 
B - Seguem ___________ duas listas com convocações para o ingresso nesses projetos. (anexo) 
C - Dedicação é _______ nessa situação. ( bom) 
D - A disposição é ______________ para atender a demanda do trabalho voluntário. (necessário) 
E - Muitos voluntários de nosso país estão _____________ entre os melhores do mundo. (incluso) 
a) obrigada, anexos, bom, necessário, incluso.  c) obrigado, anexas, boa, necessária, inclusos. 
b) obrigado, anexo, boa, necessário, incluso.  d) obrigada, anexas, bom, necessária, inclusos. 
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06 - Luana encheu com água um recipiente em formato de esfera, cujo raio interno mede 1 dm. O volume de 
água nesse recipiente é suficiente para encher: 
Dado: π = 3 
a) 16 copinhos com capacidade para 250 ml. 
b) 15 copinhos com capacidade para 300 ml. 
c) 18 copinhos com capacidade para 200 ml. 
d) 20 copinhos com capacidade para 150 ml. 
 
07 - Laerte possui um terreno em formato retangular cuja largura mede o equivalente a 2/5 da medida de seu 
comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 360 m2. Para cercar esse terreno seriam necessários: 
a) 48 m de tela. 
b) 60 m de tela. 
c) 72 m de tela. 
d) 84 m de tela. 
 
08 - A diferença entre o quadrado de um número real positivo e a sua metade, é igual a zero. Esse número é: 
a) 1/2. 
b) 1/3. 
c) 1/4. 
d) 1/8. 
 
09 - Numa indústria, 8 máquinas trabalhando 10 horas por dia durante 5 dias, produzem 14 mil unidades de 
determinado produto. Considerando-se esse mesmo ritmo de produção, se fossem 7 máquinas, trabalhando 8 
horas por dia durante 10 dias, a produção seria de: 
a) 17800 unidades. 
b) 19600 unidades. 
c) 20200 unidades. 
d) 21400 unidades. 
 
10 - Albert comprou 3 canetas e 5 lápis por R$ 4,90. Sabe-se que cada lápis custa 1/3 do valor de cada caneta. Se 
Albert tivesse comprado um lápis e uma caneta, teria pago: 
a) R$ 0,90. 
b) R$ 1,20. 
c) R$ 1,40. 
d) R$ 1,50. 
 
11 - O Aplicativo “Adobe Acrobat Reader” se destina a visualização (“abertura”) de documentos com a seguinte 
extensão:   
a) .aar 
b) .doc 
c) .pdf 
d) .txt 
 
12 - DIMM, DDR, RAM e Cache, são termos relacionados a:  
a) Software. 
b) Internet. 
c) Memória. 
d) Dispositivos de Saída. 
 
13 - O Software utilizado para acessar a World Wide Web é a(o):   
a) Browser. 
b) Planilha. 
c) Microsoft Office. 
d) Editor. 
 
14 - O Software do Windows destinado a organizar e-mails, agendas e compromissos é o: 
a) Microsoft Outlook. 
b) Microsoft Word. 
c) Microsoft Excel. 
d) Microsoft Mail. 
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15 - Observando a seguinte tela do Windows Explorer, é INCORRETO afirmar que:  
a) A pasta WINDOWS é uma subpasta da pasta system32. 
b) O arquivo uWDF.exe está alocado na pasta system32. 
c) A pasta Data não possui subpastas. 
d) A pasta WINDOWS está alocada na unidade C. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 - Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município, assinale a alternativa correta sobre o Poder 
Legislativo e a Câmara Municipal: 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, eleitos para cada legislatura entre 
cidadãos maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. 
b) Cada legislatura terá duração de cinco anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 
c) A Câmara Municipal terá uma mesa diretora, cujo mandato será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subseqüente. 
d) As deliberações da Câmara, em qualquer hipótese, serão tomadas pela maioria de votos, presentes a maioria relativa 
de seus membros. 
 
17 - Segundo as disposições da Lei Orgânica do Município, a única hipótese que não exige a aprovação de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal é a: 
a) Concessão de serviços públicos. 
b) Denominação de nome de Rua. 
c) Alienação de bens imóveis. 
d) Outorga de títulos e honrarias. 
 
18 - Considerando o contido na Lei Orgânica do Município sobre o funcionamento da Câmara Municipal, 
assinale a alternativa correta: 
a) A sessão legislativa anual desenvolve-se de 20 de fevereiro a 30 de junho e de 15 de agosto a 15 de dezembro, 
independentemente de convocação. 
b) As sessões da Câmara sempre serão públicas, tendo em vista o princípio da publicidade dos atos do poder público. 
c) As sessões da Câmara somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, dois terços dos seus membros. 
d) As sessões solenes da Câmara poderão ser realizadas com qualquer número de vereadores. 
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19 - Segundo a Lei nº 1283/2007, a contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias será 
precedido de: 
a) Processo seletivo. 
b) Concurso público. 
c) Entrevista com o Prefeito Municipal. 
d) Apresentação de currículo e entrevista com o Secretário Municipal de Saúde. 
 
20 - Os contratados com base na Lei nº 1283/2007: 
a) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 80% 
sobre o salário. 
b) Poderão receber uma gratificação de campo de até 50% sobre o salário, que será estabelecido por lei de iniciativa do 
executivo, com aprovação na Câmara Municipal. 
c) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 50% 
sobre o salário, que será estabelecido e regrado por decreto executivo. 
d) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 100% 
sobre o salário. 
 
21 - Assinle a alternativa que apresenta o nome da “instituição e/ou orgão” que teve o fornecimento de água 
“cortado” no início do mês de fevereiro deste ano no Município de Estância: 
a) 2ª Delegacia do Serviço Militar da 19ª C S M. 
b) Batalhão da Polícia Militar. 
c) Delegacia de Atendimento a Grupos  Vulneráveis. 
d) Quartel do Corpo de Bombeiros. 
 
22 - De acordo com os dados oficiais da Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qual é a área 
territorial do município de Estância? 
a) 464,080 km². 
b) 444,080 km². 
c) 644,080 km². 
d) 664,080 km². 
 
23 - Em qual dos pontos cardeais abaixo, o município de Estância limita-se apenas com 1 (um) município? 
a) Leste. 
b) Norte. 
c) Oeste. 
d) Sul. 
 
24 - O “Boca Junior” de Estância é versão “genérica” de um famoso time argentino, sendo inclusive “rival” do 
River Plate, de Carmópolis, O Boca Junior frequenta normalmente a segunda divisão do Campeonato Sergipano 
e já disputou algumas vezes a elite campeonato estadual. O time mudou-se para o nosso município no ano 
passado, pois foi fundado em: 
a) Cristianápolis. 
b) Itabaianinha. 
c) Tomar do Geru. 
d) Umbaúba. 
 
25 - Quando ocorreu a alteração toponímica, passando a “Vila Constitucional da Estância” a chamar-se apenas 
de “Estância”? 
a) 1.808. 
b) 1.831. 
c) 1.848. 
d) 1.911.  
 
26 - As principais dificuldades para o treino em AVD’s na criança com paralisia cerebral tipo atetóide são: 
a) Tônus flutuante, persistência de assimetrias e presença de hipercinesias. 
b) Bradicinesia, falta de controle proximal e distal e hipoestesia generalizada. 
c) Espasticidade, ausência de controle distal e apraxia. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
 
 
 



NOME DO CANDIDATO:                                                                              CARGO: 
INSCRIÇÃO:                                                                                                    ASSINATURA: 
 

6

27 - É verdadeiro afirmar, no que diz respeito ao desenvolvimento motor normal da habilidade manual: 
a) A sinergia flexora presente no “reflexo de preensão” palmar atinge todos os quirodáctilos, fazendo-os se alojarem no 
interior da mão. 
b) O movimento de oposição do polegar evidenciado na “preensão com pinça digital superior”. 
c) Por volta dos oito meses, começa a instalação da preensão voluntária, coincidindo com a inibição do “reflexo de 
preensão palmar”. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28 - De acordo com a Resolução 10 do COFFITO, de 3 de julho de 1978, que trata do Código de Ética da 
profissão, são deveres do terapeuta ocupacional nas respectivas áreas de atuação: 
a) Ceder, mesmo a título gratuito, seu nome, fora do âmbito profissional, para propaganda de medicamento ou outro 
produto farmacêutico, tratamento, instrumental ou equipamento, ou publicidade de empresa industrial ou comercial, 
com atuação na industrialização ou comercialização dos mesmos. 
b) Prescrever medicamento ou praticar ato cirúrgico. 
c) Respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem estar. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Não é considerado um princípio do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90: 
a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30 - Assinale a alternativa CORRETA, sobre as diretrizes que organizam o SUS: O artigo 198 da Constituição 
Federal define o Sistema Único de Saúde – SUS, constituído por uma rede regionalizada e hierarquizada, 
integrada por ações e serviços públicos de saúde: 
a) Regionalização, com verticalidade gerencial e adstrição de clientela. 
b) Participação da comunidade. 
c) Atendimento equitativo, com prioridade aos mais necessitados. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
31 - Em relação às ações específicas que compõem a Política Nacional de Promoção da Saúde, conforme Portaria 
no 687/2006: 
a) Promoção do desenvolvimento sustentável; promoção da violência e estímulo à cultura de paz; e prática 
corporal/atividade física. 
b) Prevenção e controle do tabagismo; incentivo ao desenvolvimento tecnológico; prevenção da violência e estímulo à 
cultura de paz. 
c) Alimentação saudável; prevenção e controle do tabagismo; promoção do desenvolvimento sustentável. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
32 - A Organização Mundial de Saúde deu uma definição completa para DEFICIENCIAS, segundo a 
Classificação Internacional de doenças (CIF): 
a) São problemas nas funções ou estruturas do corpo com um desvio significativo ou uma perda. 
b) São limitações que as pessoas encontram na realização das atividades. 
c) É a sequela de uma doença adquirida. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
33 - De acordo com o código de ética; resolução do COFFITO de julho de 1978, são deveres do Terapeuta 
Ocupacional, em suas áreas de atuação: 
a) Praticar intervenção cirúrgica e ministrar medicamentos. 
b) Respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem estar. 
c) Dar atendimento, por correspondência, telefone ou jornal. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
34 - A importância do Terapeuta Ocupacional no processo de avanço, podemos dizer que: 
a) Priorizar as condições físicas do paciente. 
b) Priorizar as condições emocionais do paciente. 
c) Priorizar métodos de avaliação que não só apontem debilidades, mas também as capacidades do paciente e seus 
familiares. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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35 - No hospital geral o objetivo principal das intervenções em Terapia Ocupacional é: 
a) Maior qualidade de vida do paciente hospitalizado frente às condições, desejos e necessidades singulares do mesmo, 
tendo em vista sua relação com o ambiente, seu cotidiano, familiares e equipe. 
b) Maior qualidade de vida do paciente hospitalizado diante das necessidades assinaladas pela instituição, sua rotina e 
protocolos. 
c) A ocupação do tempo ocioso dos pacientes, principalmente nos longos períodos de internação e acolhimentos dos 
familiares. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
36 - Dois processos dão origem a Terapia Ocupacional: 
a) Por conta do pós guerra e da necessidade de reabilitação e retorno a capacidade funcional dos indivíduos. 
b) Ocupação de doentes crônicos em instituições asilares de longa permanência e na tentativa de restauração e 
reabilitação da capacidade funcional dos incapacitados físicos (e neuróticos de guerra). 
c) Ocupação dos doentes crônicos em instituições de longa permanência e da necessidade de mantê-los controlados. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
37 - Na profissão de Terapia Ocupacional tem sido definidos como objetos de estudo: 
a) As AVD’s, as AVP’s e as incapacidades. 
b) As AVD’s, o fazer humano e o cotidiano. 
c) A ação humana, o fazer humano e o cotidiano. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
38 - Quanto à funcionalidade as órteses podem ser classificadas como: 
a) Estáticas ou passivas e dinâmicas ou ativas. 
b) Funcionais, posicionamento, revestimento, descompressão. 
c) Móveis ou fixas e articuladas ou estabilizadoras. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
39 - A análise de atividade segundo Benetton (2006): 
a) Esta relacionada a uma forma de medir a eficácia das intervenções em Terapia Ocupacional, para dar legitimidade 
cientifica ao campo, nos termos de um modelo científico médico-biológico. 
b) É realizada para que o Terapeuta Ocupacional possa escolher e indicar uma atividade e ou projetar um tratamento. 
c) Deve ser localizada como técnica terapêutica, propriamente dita, sendo o seu procedimento partilhado 
dinamicamente como o paciente, e, para que, se aprenda a fazer análise de atividade é preciso que os Terapeutas 
Ocupacionais se submetam a tal processo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
40 - Considerando o código de ética da Terapia Ocupacional é correto afirmar: 
a) O Terapeuta Ocupacional deve pertencer no mínimo a uma entidade associativa da respectiva classe, de caráter 
cultural e/ou sindical, da jurisdição onde exerce sua atividade profissional. 
b) O Terapeuta Ocupacional pode receber de seu colega e/ou outro profissional, ou a ele pagar, remuneração de 
qualquer título, em razão de encaminhamento de cliente. 
c) O Terapeuta Ocupacional pode dar consulta ou prescrever tratamento por meio de correspondência, jornal, revista, 
rádio televisão ou telefone. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 




