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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise a notícia jornalística a seguir, 
veiculada no início do mês de abril deste ano, 
e marque a alternativa que contém o termo que 
preenche corretamente a lacuna.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na 
madrugada desta quinta-feira, por seis votos a cinco, 
o pedido de _____________ do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitado pela defesa para 
tentar evitar que ele fosse preso até que o processo 
chegasse ao fim em todas as instâncias da Justiça. 
A votação, iniciada na tarde de quarta-feira, durou 
dez horas e meia”. (BBC Brasil, 04/04/18, com 
adaptações).

a) Anulação do processo.
b) Delação premiada.
c) Habeas corpus.
d) Suspeição do juiz.
________________________________________

02. Considere a seguinte análise sobre 
um conflito que afeta atualmente as relações 
internacionais e assinale a alternativa que indica o 
país de que se trata.

“Um levante pacífico contra o presidente, que teve 
início há sete anos, transformou-se em uma guerra 
civil que já deixou mais de quatrocentos mil mortos, 
devastou cidades e envolveu outros países. Calcula-
se que mais de cinco milhões já tenham deixado 
o país - o maior êxodo da história recente. Em 
abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou que o seu país havia 
iniciado uma série de ataques aéreos na região, em 
coordenação com a França e o Reino Unido”. (BBC 
Brasil, 14/04/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Iraque.
c) Rússia.
d) Síria.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
cultural do mundo contemporâneo e assinale a 
alternativa que melhor corresponde ao gênero 
musical descrito.

“É cada vez mais frequente que músicos produzam 
sua arte a partir da digitalização, amostragem 
e reordenação de sons. Essa nova modalidade 
de composição segue, em geral, os seguintes 
princípios: cada música final é usada como matéria 
prima para composições futuras; há uma inteligência 

coletiva que se alimenta do estoque musical 
existente; por fim, cada trecho da música possui 
uma história de composição que segue o mesmo 
padrão. Com isto, pode-se encontrar nesse estilo 
musical os princípios do movimento social da 
cibercultura: interconexão, comunidade virtual e 
inteligência coletiva”. (Portal Imaginarium, 15/04/18, 
com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Jazz Clássico.
c) Rock Progressivo.
d) Música Eletrônica.
________________________________________

04. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assegurar a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária é dever:

a) da sociedade em geral, excetuando-se o poder 
público.
b) reservado apenas aos pais ou cuidadores, com 
auxílio do Estado.
c) exclusivo do poder público, sendo vedada a 
participação da família. 
d) da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

________________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 05 a 10.

Confira a seguir os principais trechos da conversa 
com o filósofo, em que ele diz o que pensa sobre 
temas como propósito, obsessão pela carreira e 
equilíbrio entre lazer e trabalho:

EXAME.com – O excesso de trabalho está roubando 
cada vez mais tempo do lazer e da convivência 
familiar. Num mercado tão competitivo, ainda é 
possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar 
a felicidade em outros âmbitos da vida?

Mário Sérgio Cortella – É evidente que você precisa 
se dedicar à carreira, mas não pode deixar que 
apenas um aspecto da vida obscureça todos os 
demais. É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência. E esse equilíbrio é 
igual ao necessário para andar de bicicleta: você 
precisa estar sempre em movimento para não cair.
Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos sem 
se perder neles. Você pode ter uma alimentação 
equilibrada mas, de vez em quando, mergulhar com 
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alegria numa garrafa de vinho, num churrasco. Mas 
não vai fazer isso todo dia, toda hora. Da mesma 
forma, quando as pessoas fazem cursinho pré-
vestibular, elas não têm fim de semana, não têm 
balada, não têm nada. Mas ninguém vai passar o 
resto da vida fazendo cursinho, senão enlouquece.
Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada. É preciso cautela, 
porque isso vai torná-la infeliz. Há momentos na 
vida em que você vai se dedicar mais aos filhos 
do que à sua carreira. Em outros, você precisará 
trabalhar por 12, 13 horas por dia e ficará menos 
tempo com a família. O importante é não se perder 
nos extremos, mas saber transitar entre eles.

EXAME.com – Não vivemos numa cultura que 
incentiva os extremos?

Mário Sérgio Cortella – Sem dúvida. Existe a ideia 
de que sucesso significa trabalho contínuo, que 
você deve esquecer os outros aspectos da vida. 
Nossa cultura incentiva isso, suga as pessoas, vai 
exaurindo suas forças, transformando cansaço em 
estresse. O cansaço resulta de um esforço intenso. 
O estresse é quando você já não tem compreensão 
do que está fazendo.
No entanto, o que é imposto pela cultura não é 
obrigatório. É preciso andar na contramão dessa 
ideia e tentar buscar o equilíbrio entre as diversas 
faces da vida. Não é fácil, mas também não é 
impossível.

(Texto adaptado. GASPARINI, Claudia. Cortella 
diz qual é o segredo para acordar feliz na 2ª feira. 
EXAME. 13/3/2018.  Disponível em: https://exame.
abril.com.br/carreira/cortella-diz-qual-e-o-segredo-
para-acordar-feliz-na-2a-feira/)

05. A partir das características, linguísticas e 
estruturais, assinale a alternativa que classifica 
corretamente o gênero do texto acima.

a) Notícia.
b) Reportagem.
c) Entrevista.
d) Artigo de opinião.
________________________________________

06. A partir das afirmações de Mário Sérgio 
Cortella, analise as seguintes assertivas:

I. Manter o foco em um único aspecto da vida deve 
ser incentivado.
II. A cultura dos extremos é algo obrigatório, todos 
devem segui-la.
III. Transitar entre os extremos é uma forma de 
encontrar o equilíbrio.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III apenas.
b) I e II apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
________________________________________

07. “É preciso cautela, porque ISSO vai torná-la 
infeliz.”

Assinale a alternativa que contém a afirmação a 
que o pronome demonstrativo destacado se refere 
no texto.

a) “Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada.”
b) “Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos 
sem se perder neles.”
c) “Há momentos na vida em que você vai se dedicar 
mais aos filhos do que à sua carreira.”
d) “Ninguém vai passar o resto da vida fazendo 
cursinho, senão enlouquece.”
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há linguagem 
figurada.

a) “E esse equilíbrio é igual ao necessário para 
andar de bicicleta.”
b) “Em outros, você precisará trabalhar por 12, 13 
horas por dia e ficará menos tempo com a família.”
c) “Você pode ter uma alimentação equilibrada mas, 
de vez em quando, mergulhar com alegria numa 
garrafa de vinho, num churrasco.”
d) “O cansaço resulta de um esforço intenso.”
________________________________________

09. “Da mesma forma, quando as pessoas 
fazem cursinho pré-vestibular, elas não têm fim de 
semana, não têm balada, não têm nada.”

A respeito do trecho acima, analise as assertivas:

I. O verbo “ter” recebe acento porque seu sujeito é 
“as pessoas”.
II. A vírgula após “semana” e “balada”, separam 
orações coordenadas assindéticas.
III. “Da mesma forma” estabelece uma noção de 
conformidade com o que foi dito anteriormente no 
texto. 

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) I, II, III estão corretas.
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10. ““É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência.”
 Assinale a alternativa que substitui 
corretamente a expressão “um equilíbrio” por um 
pronome oblíquo.

a) É preciso buscar-lo.
b) É preciso buscá-lo.
c) É preciso buscar-lhe.
d) É preciso buscá-o.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Um professor aplica um capital a juros 
simples com taxa de 5% ao mês, durante dez 
meses. No fim desse intervalo de tempo o juro 
produzido foi de R$ 800,00. O valor do capital inicial 
aplicado foi de:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.500,00
d) R$ 1.600,00
________________________________________

12. Marcos comprou uma piscina que possui 6,0 
m de comprimento, 4,0 m de largura e 1,5 m de 
profundidade. Para que a piscina contenha 28.800 
litros de água, esta deve atingir uma altura de:

a) 40 cm
b) 100 cm
c) 120 cm
d) 135 cm
________________________________________

13. Dadas    as     funções  f(x) = 3x² - 16 e       
h(x) = 9x² - 4x, se x satisfaz a igualdade   f(x) = h(x), 
então 3x é igual a:

a) 9
b) 27
c) 81
d) 243
________________________________________

14. Um carro percorre uma determinada distância 
viajando com velocidade constante por 4 horas. O 
tempo que ele gastaria para percorrer a metade 
daquela distância com velocidade constante igual a 
80% da anterior é igual a:

a) 1,4 h
b) 2,5 h
c) 3,4 h
d) 5,0 h

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Assinale a alternativa INCORRETA, com 
base na Lei Orgânica do Município de Francisco 
Beltrão - PR.

a) Compete ao Presidente da Câmara, entre outras 
atribuições, declarar vago o cargo de Prefeito, Vice-
Prefeito e vereadores, em casos previstos em lei.
b) O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo 
o anteprojeto da sua proposta orçamentária para 
ser compatibilizada com a do orçamento geral do 
Município, cujo montante de recursos não poderá 
ser superior a 5% (cinco por cento) da receita geral 
do Município, excluídas as operações de crédito.
c) Em caso de vacância do cargo, o Prefeito será 
substituído pelo Presidente da Câmara, até a 
cessação do impedimento ou término do Mandato.
d) Nos serviços públicos prestados pelo Município, 
por concessionário ou por permissionário e na 
renovação de contratos, será exigido relatório 
de impacto ambiental (RIMA) para avaliar suas 
repercussões no meio ambiente.
________________________________________

16. As deliberações da Câmara de Vereadores 
que visem à alteração do Código Tributário, à 
alteração do nome do Município ou à rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as 
contas anuais prestadas pelo Prefeito, dependerão, 
respectivamente, do voto de:

a) 2/3 (dois terços), maioria absoluta e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
b) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
c) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e maioria 
absoluta dos membros da Câmara.
d) 2/3 (dois terços), 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
________________________________________

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, NÃO é 
dever do servidor:

a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestadamente ilegais.
b) Promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo.
d) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.
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18. Conforme o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Francisco Beltrão, a penalidade 
aplicável ao servidor que proceder de forma 
desidiosa é a de:

a) Demissão.
b) Advertência.
c) Suspensão.
d) Repreensão.
________________________________________
 
19. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e é 
regulamentado pela Lei nº8.080/90. De acordo com 
lei citada, em seu artigo 4º, a definição do SUS é:

a) Conjunto de ações e serviços de cunho 
assistencialista, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público.
b) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público.
c) Conjunto de serviços de saúde e bem-estar 
social, prestado tanto pela iniciativa privada quanto 
por instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público.
d) Conjunto de ações e serviços hospitalares, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais mantidas pelo 
Poder Público. 
________________________________________

20. Apostando na inclusão de trabalhadores, 
usuários e gestores na produção e gestão do cuidado 
e dos processos de trabalho, a Política Nacional de 
Humanização-Humaniza SUS, foi fundada em 2003 
como política transversal ao SUS. Com base nas 
diretrizes da Política Nacional de Humanização é 
CORRETO afirmar:

a) Gestores e trabalhadores devem fazer um 
atendimento responsável e resolutivo, a fim 
de solucionar os problemas de saúde trazidos 
pelo paciente, não havendo a necessidade de 
encaminhá-lo a serviços externos.
b) O processo de gestão, análise de problemas e 
tomadas de decisão, devem ser limitados a poucas 
pessoas, com objetivo de serem mais dinâmicos, 
assertivos e definidos rapidamente. 
c) A participação dos trabalhadores nos espaços 
coletivos de gestão deve ser assegurada.
d) Prevalece o direito da equipe de saúde em não 
informar a real situação de saúde do paciente, caso 
seja ruim e a equipe entenda que saber da realidade 
pode agravar a condição do paciente.

21. Em meio a revoluções políticas na idade 
contemporânea, nas quais o liberalismo econômico 
era projeto político, assim como a democracia frente 
ao declínio da aristocracia e o racionalismo tido 
como pensamento hegemônico, surgiu a Terapia 
Ocupacional. Quais os dois marcos históricos que se 
relacionam com a eclosão da Terapia Ocupacional?

a) Revolução Francesa e Primeira Guerra Mundial.
b) Renascimento do Tratamento Moral e Segunda 
Guerra Mundial.
c) Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra 
Mundial.
d) Primeira Guerra Mundial e criação da Associação 
Americana de Terapia Ocupacional.
________________________________________

22. A discussão da natureza humana é milenar, 
Jean Jacques Rousseau acreditava que o homem 
é bom em sua essência e que se corrompe com o 
passar de sua vida, vindo a buscar seus interesses 
próprios. A respeito do Código de Ética e Deontologia 
da Terapia Ocupacional é INCORRETO afirmar:

a) É proibido ao terapeuta, deixar de atender 
convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional a que pertence ou do Conselho 
Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
b) É proibido ao terapeuta, prescrever tratamento 
terapêutico ocupacional sem realização de consulta 
prévia diretamente com o paciente, exceto em caso 
de indubitável urgência.
c) É proibido ao terapeuta, cobrar honorários de 
paciente em instituição que se destina à prestação 
de serviços públicos, ou receber remuneração 
como complemento de salários ou de honorários.
d) É proibido ao terapeuta, atender a paciente que 
saiba estar em tratamento com colega, quando 
procurado espontaneamente pelo paciente.
________________________________________

23. A Política Nacional de Saúde Mental tem 
evoluído em termos de legislação, ampliação 
do acesso, qualificação do cuidado e gestão da 
política. A Lei 10.126/01 dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais. De acordo com essa lei é CORRETO 
afirmar:

a) É direito do portador de transtorno mental livre 
acesso aos meios de comunicação disponíveis.
b) Internação involuntária é aquela determinada 
pela justiça.
c) Não há necessidade de autorização médica para 
o internamento quando ocorre de forma voluntária.
d) A internação involuntária pode ser finalizada caso 
o paciente manifeste seu desejo de forma escrita.
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24. Nos últimos anos, a busca por serviços 
especializados e os avanços tecnológicos ampliaram 
a sobrevida de pacientes com Acidente Vascular 
Encefálico (AVE), tornando a reabilitação presente 
desde a fase de hospitalização. Considerando 
a intervenção precoce da terapia ocupacional 
com o paciente agudo hospitalizado com AVE, é 
INCORRETO afirmar:

a) A comunicação e a troca de informações entre a 
equipe contribui consideravelmente para um trabalho 
efetivo e interdisciplinar.
b) Questões como processamento sensorial, 
aspectos motores, habilidades cognitivo-perceptuais 
e estado de alerta devem ser minuciosamente 
avaliados, pois comprometerão substancialmente o 
tratamento.
c) Normalmente, as avaliações no hospital são feitas 
no início do programa de reabilitação (avaliação 
inicial), no decorrer do tratamento (intermediária) 
e ao final do programa e podem lançar mão de 
protocolos específicos para direcionar condutas, 
como a Medida de Independência Funcional (MIF), 
que avalia o tônus muscular do paciente.  
d) Na avaliação do paciente agudo, as prioridades 
do paciente e família devem ser consideradas, assim 
como suas expectativas diante do tratamento.
_________________________________________

25. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional 
com crianças que sofreram amputações adquiridas 
na infância, é INCORRETO afirmar:
 
a) A criança que sofreu amputação sofre não apenas 
a amputação física, mas também total desequilíbrio 
da integridade física, psíquica e social.
b) Crianças que sofreram amputações não têm 
sensação de membro fantasma devido à pouca 
idade.  
c) Quando a amputação ocorre no membro 
dominante, é necessário o treino para transferência 
de lateralidade.
d) A amputação sofrida altera o esquema corporal da 
criança, sua autoestima, autoconfiança e seu contato 
social.
_________________________________________

26. Para uma abordagem em reabilitação ser 
considerada como territorial e/ou comunitária com 
pessoas que sofreram Acidente Vascular Encefálico 
(AVE), não basta apenas identificá-la como sendo 
aquela que se faz fora dos serviços especializados, 
ou que se concentra em determinado bairro, ou 
mesmo no domicílio. Qual alternativa define esse 
tipo de abordagem?

a) A abordagem de cunho territorial e comunitário 
reconhece que a deficiência é uma experiência 
pessoal, na qual o foco principal é a redução dos 
déficits motores.
b) O que define essa abordagem é o foco da ação, 
não apenas o sujeito e suas limitações funcionais, 
mas o sujeito inserido em seu contexto sociocultural 
mais amplo.
c) Nessa abordagem, a reabilitação funcional é 
desconsiderada, pois o foco está na possibilidade 
da inserção do sujeito em sua dimensão cidadã.
d) O fundamento da abordagem considera que a 
melhora na independência funcional desencadeia 
naturalmente a melhora da autonomia pessoal e o 
retorno aos papéis sociais antes desempenhados.
________________________________________

27. “O  modelo de intervenção precoce 
na infância pensado como um conjunto de 
práticas destinadas a promover condições de 
desenvolvimento tem sido adotado na investigação 
e intervenção em situações adversas na infância, 
especificamente quando nos voltamos para os 
riscos ambientais” (MACHADO, 2012). 
Considerando os contextos naturais da criança 
como ambientes de proteção ao desenvolvimento 
e garantia de seus direitos, a creche configura-
se como um desses contextos, atendendo tanto 
crianças quanto suas famílias (JURDI et al, 2017).

Neste  raciocínio, assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o papel do terapeuta 
ocupacional na educação:

a) O trabalho do terapeuta ocupacional na educação 
volta-se para o cotidiano escolar, as relações que 
ali acontecem, a importância do ambiente na 
constituição do sujeito e como se dá a integração 
da creche ao território que está inserida.
b) Ao transcender a atenção às pessoas com 
deficiência e ampliar seu público de atuação 
na escola para além da educação especial, 
os terapeutas ocupacionais voltam-se para a 
comunidade, para grupos de indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social, destacando 
questões voltadas para a cidadania e direitos.
c) Na escola, é preciso concentrar a intervenção 
no estudante e na melhora de seu desempenho 
pedagógico.
d) O trabalho do terapeuta ocupacional tem 
como proposta a desconstrução do imaginário 
supersticioso em relação à diversidade, seja de 
raça, gênero, classe social, deficiência ou qualquer 
outro no contexto educacional.
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28. O Terapeuta Ocupacional ainda é pouco 
reconhecido, seja por falta de interesse da 
população ou falta de informação. Fato é que 
este desconhecimento ocorre inclusive entre os 
profissionais de saúde. Sobre o papel do terapeuta 
ocupacional na equipe interdisciplinar é CORRETO 
afirmar:

a) Seu objetivo é o tratamento pelo trabalho, 
combate à ociosidade e objeto transicional. 
b) Sua função é de avaliar o paciente, indicando 
suas habilidades sociais, o desempenho de papéis 
na vida cotidiana, fornecer informações claras 
sobre os efeitos que a enfermidade está causando 
nas suas tarefas funcionais. 
c) Seu público alvo são apenas pacientes 
refratários, nos quais o uso de medicamentos não 
surte efeitos.
d) O encaminhamento ao terapeuta ocupacional 
deve ser feito por um médico no momento da 
consulta, na qual o terapeuta deve estar presente.
________________________________________

29. O número de trabalhadores afastados por 
LER/DORT tem aumentado. Tais trabalhadores têm 
enfrentado dificuldade de retorno às atividades, seja 
por suas limitações funcionais ou por obstáculos 
no trabalho. A reabilitação profissional do INSS 
busca melhorar a eficiência do retorno, para isso 
se utiliza da análise da atividade. Com base nesse 
assunto assinale a alternativa CORRETA.

a) Após perícia do médico do INSS o trabalhador 
diagnosticado com incapacidade permanente deve 
ser encaminhado para o Programa de Reabilitação 
do INSS.
b) A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) leva 
em consideração os trabalhadores, individual 
e coletivamente, na construção de saúde, 
competências e, ao mesmo tempo, a relação entre 
as condições, a atividade e os resultados.
c) Quanto maior o tempo de afastamento, maior 
a probabilidade de retorno e permanência no 
trabalho.
d) A compressão da atividade do trabalho tem por 
objetivo adequar o trabalhador às necessidades da 
empresa e evitar aposentadorias desnecessárias.
________________________________________

30. A Terapia Ocupacional social atua com 
base no que surge da sociedade marcada pela 
desigualdade e pela presença crescente de 
grandes contingentes da população submetidos 
à marginalização, dissolução de vínculos e 
vulnerabilização das redes sociais. Portanto, a 
prática do terapeuta ocupacional com grupos de 
adolescentes em situação de risco social deve:

a) Fortalecer as potencialidades de transformação 
da situação em que se encontra o adolescente, 
proporcionando experimentação e singularização 
desse ser, validando seu potencial expressivo, e 
de apropriação da sua capacidade transformadora.
b) Propor estratégias para que o adolescente se 
submeta à condição social em que se encontra.
c) Favorecer espaços para que um ato dê vazão à 
rebeldia e agressividade para com os outros.
d) Fazer com que o sujeito perceba-se em sua 
impotência de transformação e capacidade de 
aceitar os limites que se impõem sobre ele.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.


