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Considere o texto abaixo:1 
 
1.“O ser humano evoluiu, tornou se bípede, mas continuou caminhando.  
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um  
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios  
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o  
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,  
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.” 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasmo. 
B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar  
textualmente o discurso do interlocutor. 
C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as 
vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados. 
D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no 
passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas 
para separar orações adjetivas restritivas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e 
acentuação: 
 
A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os 
problemas da cidade. 
B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas 
dançavam na rua. 
C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de 
elevar o IPTU. 
D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto 
do governo. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas. 
 
A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 
B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso. 
C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento. 
D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia. 
 
QUESTÃO 04 
 
Complete a frase: Não encontrei a revista ___ você se referiu, razão ___ não a comprei 

                                                 
1 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso  
em 11 de março de 2011. 
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A) a que, por que. 
B) à que, porquê. 
C) à que, por quê 
D) a que, porque. 
 
QUESTÃO 05 
Reflita sobre o uso da crase no trecho seguinte: 
“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase 
neste caso, pois: 
 
A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”. 
B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”. 
C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”. 
D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”. 
 
QUESTÃO 06 
Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a 
expressão destacada é  
 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
 
QUESTÃO 07 
Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, 
NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
 
A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo. 
D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
QUESTÃO 08 
Indique a alternativa correta 
 
a) Preferia brincar do que trabalhar 
b) Preferia brincar à trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia mais brincar que trabalhar. 
 
QUESTÃO 09 
Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência 
e honradez eu lhe falei. 
 
a) cujo. 
b) De cuja. 
c) Cujo a. 
d) De cujos a 
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QUESTÃO 10 
Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir 
____ tão delicado assunto. 
 
(A) aos, de que, o. 
(B) aos, de que, ao. 
(C) os, que, à. 
(D) os, de que, a 
 
MONITOR DE OFICINA TERAPÊUTICA - CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 11 

O desenvolvimento cognitivo da criança abrange três tipos de desenvolvimento. 

Assinale os itens e marque a resposta correta. 

I. A sensação; 

II. A sensibilidade; 

III. A percepção; 

IV. A imaginação; 

V. A personalidade. 

Estão corretos os itens: 

A) I, II e III; 

B) I, II, e IV; 

C) I, III e IV; 

D) I, III e V; 

 

QUESTÃO 12 

A linguagem em si, seja ela da criança ou do adulto, tem como finalidade principal: 

A) falar; 

B) comunicar-se socialmente; 

C) escutar outras pessoas; 

D) compreender outras pessoas; 

 

QUESTÃO 13 

Todas as alternativas abaixo são tipos de linguagem, exceto: 

A) a corporal; 
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C) a escrita; 

D) a cognitiva. 

 

QUESTÃO 14 

Muitos estudos sobre o desenvolvimento do adolescente mostram que eles tem duas 

visões sobre o próprio corpo, são eles: 

A) o real e o simbólico; 

B) o real e o imaginário; 

C) o real e o idealizado; 

D) o idealizado e o imaginário; 

 

QUESTÃO 15 

É certo que o adolescente é muito inconstante é rebelde e muitas vezes não sabe o que 

quer. Isso tudo é uma característica de: 

A) incoerência, pois não há motivo para esses comportamentos; 

B) injusto, pois os pais não são obrigados a aguentar esses comportamentos; 

C) controle da fase em que eles estão passando; 

D) ajuste em busca de sua identidade; 

 

QUESTÃO 16  

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo sobre o jogo. 

( ) O jogo realizado com crianças não pode ter regras; 

( ) O jogo em si é uma perda de tempo; 

( ) O jogo possui implicações em todas as etapas da vida psicológica da criança. 

 

A ordem correta dos itens é: 

A) V V V 

B) V F V 

C) V V F 

D) F F V 

 

QUESTÃO 17 

Aponte a única alternativa incorreta sobre as influências dos brinquedos nas crianças: 






 
 

Gerência de Recursos Humanos  
 

Praça Barão do Rio Branco, 12 – Pilar 

35.400-000 – Ouro Preto – Minas Gerais 

Telefone: (31) 3559-3231 – 3559-3235 (Fax) A) Os brinquedos dão prazer à criança; 

B) Os brinquedos libertam as crianças de frustrações; 

C) Os brinquedos canalizam as energias das crianças; 

D) Os brinquedos repudiam o comportamento das crianças; 

 

 

QUESTÃO 18 

Todas as alternativas abaixo são traços que o jovem incorpora para se sentir aceito e 

seguro diante de seus colegas, exceto  

A) tipos de roupa; 

B) educação; 

C) piercings; 

D) cortes de cabelo; 

 

QUESTÃO 19 

Para se interar ao grupo, as vezes, muitos jovens adotam regras coletivas sem questioná-

los, que podem levar a atitudes negativas contra outros jovens denominado: 

A) rejeição; 

B) passividade; 

C) bullying; 

D) sentimento de negação; 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a única alternativa em que aparece um ambiente menos propício à 

aprendizagem da criança. 

A) Uma pequena biblioteca organizada pela criança; 

B) Livrarias; 

C) Salas com materiais para escrever; 

D) Sala de estar com TV. 

 

 







