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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões ob-

jetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 8 de Raciocínio Lógico, 7 de 

Noções de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4 

(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respos-

tas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1 

(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança 

e sigilo. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG e disponibilizados nos endereços eletrôni-

cos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, até 3 (três) dias 

úteis após a aplicação das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

 
  

http://www.matozinhos.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/


 3 

 

  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 
TEXTO 1 
 
Leia atentamente o texto, para responder as questões de 01 a 08. 
 

O grande paradoxo das redes sociais virtuais 

 

Por Vinicius Pereira Colares em 12/02/2016 na edição 889 

 

1º.§ Existe uma contradição inerente ao uso de mídias digitais. Essa afirmação 

comprova-se, principalmente, quando a ligamos ao smartphones. Ninguém usa-

ria o celular por tanto tempo se não acreditasse de verdade nos benefícios dele. 

Poupar tempo, ser mais produtivo e ter acesso à informação em qualquer lugar 

são alguns dos aspectos positivos citados, geralmente. 

 

2º. § Ao mesmo tempo, é cada vez mais comum ouvir relatos, quando estes são 

sinceros, de donos de smartphones que se sentem frustrados com o tempo em-

preendido nas redes sociais ou em outros aplicativos inúteis. Na tentativa de 



 4 

controlar sua rotina (e imagem), o indivíduo, em sua contemporaneidade, é cada 

vez mais vulnerável. 

 

3º. § Desde 2007, com o lançamento do primeiro aparelho celular com um siste-

ma operacional próprio totalmente touch-screen (o primeiro iPhone da Apple), os 

hábitos mudaram. E mudam-se os hábitos, sabe-se, mudam-se as pessoas. 

 

4º. § A psicóloga e socióloga do MIT (Massachusetts Institute of Technology), 

Sherry Turkle, analisou a possibilidade de um novo tipo de comunicação estar 

surgindo com as novas tecnologias. 

 

5º. § As amizades nesse cenário, por exemplo, mudaram. Hoje “a arte da amiza-

de”, diz Turkle, virou a arte de saber dividir a atenção de alguém constantemente 

– com o smartphone, por exemplo. Quem nunca passou por uma situação pare-

cida, de encontrar-se falando consigo mesmo, que atire a primeira pedra. 

 

6º. § É a possibilidade de repensar um ato que faz com que, normalmente, um 

indivíduo não repita um erro. Para alcançar esse tipo de reflexão, porém, é preci-

so estar sozinho. Não é uma regra, mas é sozinho que o sujeito consegue pon-

derar sua existência individual e, respectivamente, perceber a independência 

daqueles que o cercam. As relações através das redes sociais impossibilitam, de 

certa forma, que tudo isso aconteça. 

 

7º. § O termo fight over text – que significa mais ou menos “briga por mensagem 

de texto” – é extremamente ilustrativo para pensar esse aspecto. Um exemplo 

usado por Turkle: Adam teve uma discussão séria com sua namorada. Ou me-

lhor, teve uma fight over text. Em uma situação onde ele seria tomado por um 

surto de pânico, Adam resolve mandar – e esse é o exemplo que a autora dá – 

uma foto de seu próprio pé (risos?) para a namorada. Isso alivia a situação e 

tudo acaba bem. 

 

8º. § Essa possibilidade de esconder vulnerabilidades explica, de certa forma, o 

crescimento de aplicativos como o Snapchat (e suas mensagens “fantasmas”) e 

o Instagram. Nessas redes sociais, o Adam de Turkle é sempre o Adam que quer 

ser. Não é por um acaso que o Facetime, aplicativo da Apple onde os envolvidos 

conversam por vídeo, não deu tão certo quanto o esperado. 

http://www.amazon.com/gp/product/1594205558?ie=UTF8&tag=thneyoreofbo-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1594205558
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9º. § As mídias digitais e as redes sociais estão movimentando uma quantidade 

cada vez maior de pesquisas em torno de suas problemáticas. Termos como 

Fomo (Fear Of Missing Out – algo equivalente a “medo de perder algo”) estão 

tentando explicar o que está por trás do desenvolvimento de aplicativos e dispo-

sitivos. 

 

10º. § Em Stanford, por exemplo, foi criado o Persuasive Technology Lab (Labo-

ratório de Tecnologia da Persuasão). São estudados nesse centro, por exemplo, 

os mecanismos que causam essa espécie de “dependência” por parte do usuário 

das redes sociais. Os resultados desses estudos acabam gerando mais aplicati-

vos de persistent routine (rotina persistente, quase um pleonasmo ) ou behavioral 

loop (comportamento repetitivo), que integram-se à nossa rotina e, na maioria 

dos casos, não são produtivos – e sim, distrativos. 

 

11º. § O Instagram talvez venha a ser o melhor exemplo, definido como um pro-

duto habit-forming (ou criador de hábito). É comum conhecer pessoas que, ao 

acordar, assumem abrir o aplicativo antes mesmo de sair da cama. Isso se torna, 

em curto e médio prazo, o equivalente a despertar toda manhã e puxar a alavan-

ca de uma máquina de apostas em um cassino. 

 

12º. § Essa incapacidade de controlar os próprios hábitos implica geralmente na 

falta de capacidade de controlar as próprias emoções. E são esses indivíduos 

que tentam, com o uso das redes sociais, apropriar-se de uma imagem idealiza-

da e controlar (ou contrariar) os atos do próximo. 

 

13º. § Existem maneiras de tentar mudar isso. Deixar o smartphone longe da 

mesa enquanto faz uma refeição ou sair de casa sem o celular no bolso, por 

exemplo. Mas a melhor e mais valiosa dica é de Sherry Turkle: leia (ou releia) 

Walden, de Henry David Thoreau. 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/o-grande-paradoxo-das-redes-sociais-

virtuais/ [adaptado] 

 

 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/o-grande-paradoxo-das-redes-sociais-virtuais/
http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/o-grande-paradoxo-das-redes-sociais-virtuais/
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QUESTÃO 01  

 

Analise as afirmativas a seguir: 

 

I. As redes sociais causam tanto benefícios quanto malefícios. 

II. As pessoas que utilizam as redes sociais estão expostas socialmente. 

III. As redes virtuais configuram-se como uma ferramenta de construção de 

identidade pessoal. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

O texto anterior caracteriza-se: 

 

(A) como um texto jornalístico, o que o torna acessível a qualquer leitor. 

(B) como uma prescrição, por convencer os leitores sobre a dependência das 

redes sociais. 

(C) pela informalidade, característica típica dos textos da internet. 

(D) por ser uma narrativa em que o autor apresenta uma pesquisa. 
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QUESTÃO 03  

 

Considere o trecho a seguir.  

 

As amizades nesse cenário, por exemplo, mudaram. Hoje “a arte da amizade”, 

diz Turkle, virou a arte de saber dividir a atenção de alguém constantemente – 

com o smartphone, por exemplo. 

 

Substituindo o termo grifado por “afirma”, tem-se um(a)  

 

(A) adequação vocabular, porque conferiria maior clareza ao texto. 

(B) alteração sintática, pois a transitividade dos verbos é distinta. 

(C) esclarecimento do ponto de vista de Turkle, uma vez que “quem diz, diz 

algo”. 

(D) problema de sentido, já que o verbo afirmar não expressa o que disse 

Turkle. 

 

 

 

QUESTÃO 04  

 
As aspas sinalizam ironia em: 

 

(A) Hoje “a arte da amizade”, diz Turkle, virou a arte de saber dividir a atenção 

de alguém constantemente – com o smartphone, por exemplo. 

(B) O termo fight over text – que significa mais ou menos “briga por mensagem 

de texto” – é extremamente ilustrativo para pensar esse aspecto. 

(C) São estudados nesse centro, por exemplo, os mecanismos que causam 

essa espécie de “dependência” por parte do usuário das redes sociais. 

(D) Termos como Fomo (Fear Of Missing Out – algo equivalente a “medo de 

perder algo”) estão tentando explicar o que está por trás do desenvolvimento 

de aplicativos e dispositivos. 
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QUESTÃO 05  

 

Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. No primeiro parágrafo do texto, o autor posiciona-se favoravelmente ao 

uso dos smartphones.  

II. No 2º parágrafo, o autor posiciona-se desfavoravelmente ao uso dos 

smartphones. 

III. A sugestão dada pelo autor, no 13º parágrafo, é avessa ao uso dos 

smartphones. 

 

São CORRETAS as afirmativas:  

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas.  

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III.  

 

 

 

 

QUESTÃO 06  

 

A frase “que se sentem frustrados com o tempo empreendido nas redes sociais 

ou em outros aplicativos inúteis”, do ponto de vista sintático, tem valor: 

 

(A) Explicativo. 

(B) Imperativo. 

(C) Injuntivo. 

(D) Restritivo. 
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QUESTÃO 07  

 

Os resultados desses estudos acabam gerando mais aplicativos de persis-

tent routine (rotina persistente, quase um pleonasmo) ou behavioral loop 

(comportamento repetitivo), que integram-se à nossa rotina e, na maioria dos 

casos, não são produtivos – e sim, distrativos. 

 

O uso do travessão no trecho anterior tem como objetivo: 

 

(A) Indicar a fala do autor. 

(B) Realçar o sintagma. 

(C) Separar a frase intercalada. 

(D) Substituir o uso dos parênteses. 

 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

Na frase “Essa incapacidade de controlar os próprios hábitos implica geralmente 

na falta de capacidade de controlar as próprias emoções.”, o verbo implica pode-

ria ser substituído, sem alteração de sentido, por: 

 

(A) causa. 

(B) envolve. 

(C) provoca. 

(D) requer. 
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Leia o texto 2 para responder as questões de 09 a 12. 

 

TEXTO 2 

 

 
Fonte: http://www.ivancabral.com/ 

 

QUESTÃO 09  

 

Dos recursos linguísticos presentes nos quadrinhos, o que contribui de modo 

DECISIVO para o efeito de humor é: 

 

(A) A fala do personagem.  

(B) O segmento “é outra coisa”.  

(C) O texto não verbal. 

(D) O título “Rede Social”. 

 

 

 

 

http://www.ivancabral.com/
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QUESTÃO 10  

 

O efeito de humor da charge é construído a partir dos(as) 

 

(A) conhecimentos prévios dos leitores sobre fatos sociais. 

(B) conhecimentos sobre o uso das redes sociais. 

(C) expressões dos personagens. 

(D) representações preconceituosas sobre determinada classe social. 

 

 

QUESTÃO 11  

 

O advérbio “Aqui” tem referência: 

 

(A) anafórica. 

(B) catafórica. 

(C) dêitica. 

(D) elíptica. 

 

 

QUESTÃO 12  

 

O sujeito gramatical do enunciado “Rede social aqui em casa é outra coisa” é: 

 

(A) composto. 

(B) elíptico. 

(C) indeterminado. 

(D) simples. 
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QUESTÃO 13  

 

Analise os dados do gráfico a seguir: 

 
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-

redes-sociais-567026.html  

 

Com relação ao gráfico, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) O Brasil é líder global em relação ao tempo gasto em cada visita às redes 

sociais 

(B) O número de minutos gastos por visita às redes sociais varia entre 15 e 21.  

(C) O percentual de tempo gasto nas visitas às redes sociais varia entre os paí-

ses do continente americano.  

(D) Os argentinos gastam menos tempo visitando redes socais que os brasilei-

ros. 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html
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QUESTÃO 14  

 

A Folha de S. Paulo recebe várias críticas por erros cometidos em relação ao uso 

da norma padrão da Língua Portuguesa. 

 

Servidor que manter greve ficará sem reajuste, diz governo. Folha de S. Paulo, 

25 de agosto de 2012. 

 

As críticas recebidas em relação à manchete acima referem-se a um erro de: 

 

(A) Concordância verbal. 

(B) Conjugação verbal. 

(C) Ortografia. 

(D) Regência verbal. 

 

 

QUESTÃO 15  

 

Também será o último dia para conferir a peça "Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz, O 

Musical". Com direção de João Fonseca, o texto resgata a tragetória do cantor, 

que é interpretado por Emílio Dantas.  

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1564934-prepare-se-domingo-e-

a-ultima-chance-de-ver-cazuza-e-terca-insana-em-sp.shtml 

 

No texto acima, há um erro de: 

 

(A) Sintaxe. 

(B) Regência. 

(C) Ortografia. 

(D) Concordância. 

 

 
  

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1564934-prepare-se-domingo-e-a-ultima-chance-de-ver-cazuza-e-terca-insana-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/12/1564934-prepare-se-domingo-e-a-ultima-chance-de-ver-cazuza-e-terca-insana-em-sp.shtml
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16  

 

A radioatividade é um fenômeno que ocorre em núcleos de átomos instáveis que 

emitem partículas e radiações para se tornarem estáveis. A medida de tempo na 

qual a metade da quantidade do material radioativo se desintegra é denominada 

meia-vida e seu valor é sempre constante para um mesmo elemento químico 

radioativo. A expressão 𝑁 (𝑡)  =  𝑁0(0,5)
𝑡

𝑃  relaciona a quantidade inicial de 

material radioativo (𝑁0), a meia-vida desse material (𝑃) e o tempo (𝑡) decorrido 

na desintegração. No ano de 1986, um reator nuclear situado na cidade de Cher-

nobyl (norte da Ucrânia) liberou grande quantidade de material radioativo na at-

mosfera contaminando pessoas, animais e o meio-ambiente de extensa área da 

região. Supondo que o isótopo 𝑆𝑟38
90

 tenha sido o único elemento de contamina-

ção no acidente desse acidente nuclear, sabendo que sua meia-vida é de 28 

anos e que o local estará seguro quando a quantidade de 𝑆𝑟38
90

 se reduzir por 

desintegração a 
1

16
 da quantidade inicialmente presente, então, de acordo com 

essas informações, é CORRETO afirmar que a cidade de Chernobyl poderá ser 

novamente habitada no ano de: 

 

(A) 2014 

(B) 2098 

(C) 2266 

(D) 2986 
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QUESTÃO 17  

 

Dois terremotos 𝑅1 𝑒 𝑅2 , na escala Richter, são relacionados pela expressão 

𝑅1 − 𝑅2 = log
𝑀1

𝑀2
 onde 𝑀1 𝑒 𝑀2 representam a quantidade de energia liberada 

pelos terremotos sob a forma de ondas que se propagam na crosta terrestre. Se 

foram registrados os terremotos 𝑅1  = 8 𝑒 𝑅2 = 6 então, é CORRETO afirmar 

que a razão  
𝑀1

𝑀2
  é igual a:  

 

(A) 
4

3
 

(B) 
3

4
 

(C) 100 

(D) 1024 

 

 

 

 

QUESTÃO 18  

 

Se os pontos A (0,0) e B (2,1) pertencem ao gráfico de uma função quadrática f 

cujo mínimo é definido no ponto de abscissa x = 
− 1

4
 , então é CORRETO afirmar 

que o  valor de  f (1) é igual a: 

 

(A) 0,1 

(B) 0,2 

(C) 0,3 

(D) 0,5 
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QUESTÃO 19  

 

As ações de uma determinada empresa subiram 20% ao mês durante dois me-

ses consecutivos e registram queda de 20% ao mês nos dois meses seguintes.  

Nessas condições, em relação à variação sofrida por essas ações nesses quatro 

meses, é CORRETO afirmar que as ações dessa empresa 

 

(A) desvalorizaram 7,84%. 

(B) não sofreram variação. 

(C) valorizaram 4,84%. 

(D) valorizaram 8,48%. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20  

 

No primeiro semestre de todo ano, uma determinada montadora mantém sua 

produção em progressão aritmética crescente. No mês de janeiro do ano passa-

do, a produção foi de 1.800 carros e, em fevereiro do mesmo ano, a produção 

registrou 30.000 unidades. Nessas condições, é CORRETO afirmar a quantidade 

de unidades produzidas nessa montadora no mês de maio foi de: 

 

(A) 78.000 

(B) 66.000 

(C) 54.000 

(D) 42.000 
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QUESTÃO 21  

 

Na sequência numérica (x,y,6,4), os três primeiros termos estão em Progressão 

Aritmética e os três últimos termos estão em Progressão Geométrica. Nessas 

condições, É CORRETO afirmar que o valor de (x – y) é igual a:  

 

(A) 3 

(B) 6 

(C) 9 

(D) 8 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22  

 

Se o termo (𝑥, 𝑦, 𝑧) é a solução do sistema linear {

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 7
2𝑥 − 3𝑦 − 2𝑧 = 4
3𝑥 + 4𝑦 − 𝑧 =  −1

 

então, é CORRETO afirmar que o valor de (𝑥 + 𝑦 + 𝑧) é igual a: 

 

(A) -13 

(B) - 9 

(C) 11 

(D) 7 
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QUESTÃO 23  

 

Na tabela abaixo, o número da extrema direita é o resultado de operações efetu-

adas com os outros dois números e a sucessão de operações é a mesma nas 

três linhas.  

 

 

 

 

 

 

Se tais operações envolvem somente a adição e a multiplicação de números 

reais, então é CORRETO afirmar que o valor de X nessa tabela é igual a: 

 

(A) 21 

(B) 10 

(C) 18 

(D) 16 

 

 

 

  

9 7 14 

7 4 12 

8 4 X 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 24  

 
A opção “Dispositivos e Impressoras” pode ser encontrada no “Painel de Contro-

le” do Microsoft Windows 7, versão português, dentro da categoria: 

 

(A) Aparência e Personalização. 

(B) Hardware e Sons. 

(C) Rede e Internet. 

(D) Sistema e Segurança. 

 

QUESTÃO 25  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Revisão 

de Texto” da guia “Revisão” do Microsoft Word, versão português do Office 2010: 

 

I –  Verificar a ortografia e a gramática no texto do documento. 

II –  Contar palavras, caracteres, parágrafos e linhas no documento. 

III –  Sugerir outras palavras com significado semelhante ao da pala-

vra selecionada. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas.  
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QUESTÃO 26  

 

Opção disponível no grupo “Parágrafo” da guia “Página Inicial” utilizada para 

iniciar uma lista de vários níveis no Microsoft Word, versão português do Office 

2010: 

 

(A)  

(B)   

(C)   

(D)  
 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre o bloqueio de pop-ups no Microsoft Inter-

net Explorer 11, versão português: 

 

I – As opções para configuração do “Bloqueador de Pop-ups” estão disponí-

veis a partir do menu “Segurança”. 

II – Na janela “Configurações do Bloqueador de Pop-ups” é possível definir 

que o navegador deverá tocar um som quando um pop-up for bloqueado. 

III – Na janela “Configurações do Bloqueador de Pop-ups” é possível definir 

endereços de sites que terão permissão para abrir pop-ups. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas.  

(D) II e III, apenas. 
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QUESTÃO 28  

 

Opção disponível no grupo “Número” da guia “Página Inicial” utilizada para exibir 

o valor da célula com um separador de milhar no Microsoft Excel, versão portu-

guês do Office 2010: 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  
 

 

 

 

QUESTÃO 29  

 

Função do Microsoft Excel, versão português do Office 2010, que verifica se uma 

condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro ou retorna outro valor 

se for falso: 

 

(A) CONT.SE 

(B) SE 

(C) SEERRO 

(D) SOMASE 
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QUESTÃO 30  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na guia “Página 

Inicial” do Microsoft Outlook, versão português do Office 2010: 

 

I –   Permite mover ou copiar um item. 

II –   Permite responder ao remetente. 

III –   Permite encaminhar o item. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas.  
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  

 

Ao dar entrada em um serviço de Saúde Mental, uma usuária de múltiplas dro-

gas, sexo feminino, 20 anos, grávida de 08 meses, é internada involuntariamen-

te, após avaliação do profissional responsável pelo acolhimento. 

De acordo com a Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de sofrimento mental, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A internação involuntária deverá ser no prazo de 48 horas, comunicada ao 

Ministério Público Estadual. 

(B) A internação involuntária se dá a pedido do cônjuge, dos pais, dos descen-

dentes da paciente ou de seu responsável legal. 

(C) O atendimento extra-hospitalar só será indicado quando a internação, em 

qualquer de suas modalidades, mostrar-se insuficiente. 

(D) O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita da justi-

ça. 

 

 

QUESTÃO 32  

 

Em se tratando de pacientes que perderam o vínculo com o grupo familiar e se 

encontram em situação de desamparo social, com relação ao preconizado na Lei 

11.802 de 18/01/1995, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Deverá ocorrer regularização da documentação do paciente, para que seja 

tratado como cidadão. 

(B) Deve-se buscar um trabalho formal que possa garantir sua efetiva autono-

mia e inserção no processo produtivo. 

(C) O poder público municipal deverá promover a criação de lares abrigados, 

próximos ao espaço físico do hospital psiquiátrico. 

(D) O poder público providenciará a atenção integral de suas necessidades, 

visando à integração social. 
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QUESTÃO 33  

 

A criança quadriplégica com espasticidade moderada pode, com o tempo, adqui-

rir algumas reações de retificação e equilíbrio. Podemos observar essas reações 

apenas quando estão nas posições: 

 

(A) Deitada e em flexão. 

(B) Em pé e andando. 

(C) Em prono e extensão total. 

(D) Sentada e ajoelhada. 

 

QUESTÃO 34  

 

“Manuseando uma criança com paralisia cerebral e dirigindo suas respostas ati-

vas para fora dos padrões espásticos indesejáveis, isto é, para fora dos canais 

de atividade reflexa anormal, podemos esperar interromper o fluxo eferente de 

excitação para padrões hipertônicos.” 

Os princípios de tratamento, neste caso, consistem em dois fatores: 

 

(A) Inibição anterógrada e estimulação das reações de equilíbrio e retificação. 

(B) Inibição ativa e facilitação de padrões de extensão. 

(C) Inibição reflexa e facilitação de reações posturais normais mais altas. 

(D) Inibição recíproca e estimulação proprioceptiva. 

 

QUESTÃO 35  

 

“Doença degenerativa que envolve placas de desmielinização na matéria branca 

do cérebro e/ou cordão espinhal, seguida de supercrescimento de células gliais 

que criam lesões focais no Sistema Nervoso Central. De etiologia desconhecida, 

sendo seu início comum entre os 20 e 40 anos de idade.” A doença é: 

     

(A) Esclerose lateral Amiotrófica. 

(B) Esclerose Múltipla. 

(C) Esclerose Sistêmica. 

(D) Esclerose Tuberosa. 
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QUESTÃO 36  

 

As contraturas desenvolvem-se quando os membros permanecem em uma posi-

ção. O hemiplégico que apresenta contraturas geralmente as desenvolve no pa-

drão hemiplégico típico: adução e rotação interna do ombro, flexão do cotovelo, 

pronação do antebraço, flexão do pulso e dos dedos. São prejudiciais para a 

função motora e higiene do paciente. 

Devem ser evitadas utilizando as técnicas corretamente descritas em: 

 

(A) Autoadministração dos exercícios de variação ativa e posicionamento para 

manter o membro em posição anti-espástica. 

(B) Exercícios combinados com variação passiva de movimento e em posição 

funcional de padrão reflexo-inibidor. 

(C) Treino de habilidades dos membros não afetados e graduação de atividades 

que exijam menos velocidade e ou/precisão. 

(D) Variação passiva do movimento do membro pelo menos uma vez ao dia e 

posicionamento oposto à deformidade típica. 

 

 

 

QUESTÃO 37  

 

Cabe ao Terapeuta Ocupacional, nos processos de reabilitação, selecionar as 

atividades que serão utilizadas para aumentar a função física dos pacientes. 

Para alcançar este objetivo, elas devem 

 

(A) oferecer pouca ou nenhuma resistência, bem como variação passiva dos 

movimentos, realizada preferencialmente em grupo. 

(B) ser adaptáveis, permitir maior variação de movimento nas articulações pro-

ximais com estabilidade nas distais. 

(C) ser evolucionalmente adquiridas, estar dentro de sua capacidade graduável 

e ser repetitiva. 

(D) visar à estimulação proprioceptiva, melhora nos movimentos gerais e na 

coordenação. 
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QUESTÃO 38  

 

Lobosque aponta, em sua teoria, problemas no perfil do funcionário público que 

trabalha nos serviços substitutivos. Explicita também uma constante subordina-

ção dos interesses públicos aos privados. 

A opção que MELHOR descreve os pontos balizadores deste problema é: 

 

(A) A concepção de trabalho e de público, o descompasso entre o ensino ofere-

cido e o ensino necessário na formação do trabalhador de Saúde Mental, a 

forma de admissão e, finalmente, a participação na gestão e construção do 

trabalho. 

(B) A constante luta pela cidadania do sujeito doente, a problematização das 

relações entre loucura e espaço social e a avaliação real do sentido do so-

frimento mental como algo não suportável para o homem. 

(C) A construção de uma ética na clínica ampliada, a não participação e envol-

vimento na luta antimanicomial e o resgate da psicanálise como instrumento 

norteador no tratamento aos portadores de sofrimento mental. 

(D) A falta de políticas públicas efetivas, a demora na implementação da Refor-

ma Psiquiátrica e a luta particular de poucos na construção de serviços que 

devem substituir o modelo hospitalocêntrico. 

 

QUESTÃO 39  

 

A terceira idade, ou o período da aposentadoria, pode ser caracterizada como a 

grande fase da possibilidade do lazer, de realização pessoal e de investimento 

em si próprio. Considerando as atuais opções de lazer para a terceira idade, é 

CORRETO afirmar: 

 

(A) As universidades abertas à terceira idade e/ou escolas não conseguem ain-

da formalizar uma opção de lazer para o efetivo desenvolvimento pessoal e 

intelectual dos idosos. 

(B) Atividades sociais voluntárias, comunitárias e sindicais são as que melhor 

engajamento permitem aos idosos enquanto participação social. 

(C) Centros de Reabilitação são espaços de troca, onde é possível ao idoso, 

vencer a constante incapacidade para lidar com suas múltiplas perdas. 

(D) Os Centros de Convivência, de vivência, Grupo de idoso, Grupo da terceira 

idade, Clubes e similares levam os idosos a se modificar, a criar novos valo-

res, novas maneiras de pensar, de sentir e de agir. 
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QUESTÃO 40  

 

As teorias sobre a importância do ambiente e da comunidade nos quais um idoso 

psiquiatricamente prejudicado é colocado desenvolveram-se primeiro na Inglater-

ra e Europa e, mais tarde, nos Estados Unidos. 

Quando falamos em Terapia Ambiental e seus princípios básicos, podemos afir-

mar que sua base teórica está CORRETAMENTE explicitada em: 

 

(A) Baseia-se em detectar doenças e problemas advindos do ambiente, que 

prejudicam a capacidade do idoso de executar atividades necessárias ao 

seu bem-estar. 

(B) Baseia-se em uma avaliação sistêmica multidimensional, que norteará o 

planejamento de respostas funcionais adequadas e compensatórias aos es-

tímulos provenientes do ambiente. 

(C) Baseia-se no princípio de que todos os elementos do ambiente (paciente, 

equipe, setting físico e programas de tratamento) deveriam ser utilizados 

como agentes terapêuticos. 

(D) Baseia-se na avaliação global do paciente, privilegiando o modelo biopsi-

cossocial e a situação funcional do paciente, intensificando a efetividade do 

programa a ser instituído. 
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QUESTÃO 41  

 

“Dependendo da filosofia de vida, dos valores individuais e sociais, para alguns o 

envelhecimento pode ser um período vazio, sem valor, inútil, sem sentido; já para 

outros pode ser um tempo de liberdade, de desligamento de compromissos pro-

fissionais, de fazer aquilo que não se teve tempo de fazer, de aproveitar a vida.” 

Em relação ao envelhecimento e aos seus desdobramentos, está CORRETO 

afirmar: 

 

(A) Uma das causas que prejudicam o cotidiano do idoso é a falta de prepara-

ção para esta fase da vida, perda de status e consequente desvalorização 

social, tornando a aposentadoria um período indesejável, carregado de té-

dio, marginalização e de preocupação econômica para muitos. 

(B) O lazer nem sempre representa um valor. Entretanto possui relações objeti-

vas com problemas oriundos do trabalho, da família e da política. 

(C) A aposentadoria não é o evento mais importante na vida das pessoas, em-

bora estimule a consciência do envelhecimento. Nem sempre é responsável 

pela diminuição no convívio social e pela inexistência de planos para esta 

fase da vida. 

(D) Considerando que envelhecer e adoecer acontecem de forma simultânea, 

podemos inferir que isto ocorre em função da diminuição da visão e audição, 

do descompasso cardíaco e de limitações articulares que reduzem o escopo 

de atividades e seu empenho nas mesmas. 
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QUESTÃO 42  

 
Nos processos terapêuticos, a relação que se estabelece entre o paciente e o 

terapeuta se reveste de fundamental importância. 

Ao resultado da influência do doente sobre os sentimentos do profissional, Freud 

chamou de contratransferência. 

O Terapeuta Ocupacional, quando submetido a uma situação de contratransfe-

rência, deverá considerar os seguintes aspectos: 

 

1- O conhecimento da contratransferência se impõe, porque quanto mais o 

paciente se percebe desprovido de competência e de valores pessoais, 

mais tendência terá em deslocar suas responsabilidades para a pessoa 

do terapeuta. 

2- Profissionais que desconhecem o fenômeno da contratransferência ne-

cessitam submeter-se à psicoterapia ou a qualquer outro modo de trei-

namento ou supervisão que lhe ensine a lidar com seus próprios senti-

mentos. 

3- A contratransferência tem componentes conscientes baseados em confli-

tos dos quais o terapeuta tem conhecimento e expressa a gama de emo-

ções humanas. 

4- As reações de contratransferência são menos intensas no trabalho psico-

terapêutico com adolescentes, e o terapeuta deve ser capaz de percebê-

las como parte do processo. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

(A) 2 e 4. 

(B) 3 e 4. 

(C) 1 e 2. 

(D) 1 e 3. 
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QUESTÃO 43  

 
A.D. foi trazida à emergência de um hospital público por sua família, agitada e 

gritando, queixando-se de severa dor facial no lado esquerdo. Na semana anteri-

or, após saber do casamento do seu ex-marido, tornou-se progressivamente 

agitada, apresentando insônia e anorexia. Mudou-se para a casa da mãe com os 

dois filhos, e naquele dia surgiu a dor facial. 

Ao ser atendida pelo psiquiatra de plantão, A.D. estava alternadamente muda e 

murmurando ininteligivelmente em espanhol e inglês. Recebeu pequenas doses 

de medicamento antipsicótico, sem resposta. Foi internada em uma ala psiquiá-

trica para avaliação adicional. 

Na ala, A.D. permaneceu agitada e tinha surtos de comportamentos bizarros. Por 

exemplo, agarrava as bolsas e tentava arrancar correntes douradas do pescoço 

de visitantes. Também comeu as flores de plástico de um vaso no posto de en-

fermagem. 

Triste, amedrontada e descontrolada, relatou ideias de referência e alucinações 

auditivas de comando com a voz da filha dizendo-lhe para matar-se. Recebeu 

amplas doses de outro medicamento antipsicótico. Observa-se diminuição na 

agitação, mas persistência de comportamento bizarro. 

A equipe solicita a vinda da família, e na presença de A.D., de sua mãe e dos 

dois filhos escuta os envolvidos. A.D. é de origem espanhola e no momento está 

desempregada. Agora está claro que, ao saber do casamento do ex-marido, fica-

ra apavorada ante a ideia de ele não mais sustentá-la e aos dois filhos. O ex-

marido é então convocado e afirma sua intenção de continuar contribuindo nas 

despesas e pagar a pensão dos filhos. 

Observou-se que, após este encontro, A.D. apresenta melhora expressiva no 

estado geral e seus episódios de agitação cessaram. Optou-se por diminuição 

gradativa da medicação e não houve recorrência dos sintomas. Retornando ao 

seu nível anterior de funcionamento, recebeu alta após oito dias de hospitaliza-

ção. 

Após leitura atenta do caso exposto, podemos afirmar: 

 

I. O relato desta síndrome nos sujeita a pensar sobre a adequação de se 

dar um diagnóstico patológico a uma expressão específica à cultura para 

o sofrimento mental. 
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II. A administração de medicamento antipsicótico, neste caso, foi apropria-

da, já que reconheceram se tratar de um transtorno psicótico habitual. 

III. Podemos afirmar que, se esta mulher tivesse recebido o apoio social ne-

cessário de sua família, ela teria apresentado uma rápida recuperação, 

sem jamais necessitar de cuidados médicos. 

IV. A equipe discutiu o caso, apoiando um diagnóstico do DSM-IV de Trans-

torno Distímico de Início Tardio. 

 

Sobre o caso clínico, são VERDADEIRAS apenas as afirmativas: 

 

(A) I e III. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 

 

 

QUESTÃO 44  

 

Um homem de 85 anos é atendido por uma terapeuta ocupacional em um Centro 

de Idosos para avaliação de necessidades relacionadas à saúde para ele e sua 

esposa confinada ao leito. 

Aparentemente saudável, sem evidência de prejuízo no pensamento ou na me-

mória, o paciente cuida de sua esposa e foi persuadido com relutância a buscar 

ajuda, já que suas forças e energias diminuíram com a idade e a condição de 

saúde da esposa deteriorou. 

A filha comparece ao serviço e relata que o pai é advogado, estando casado há 

60 anos. A esposa é a única pessoa por quem ele sempre expressou sentimen-

tos de carinho, e também a única pessoa em quem confiou. Nunca revela nada 

de qualquer coisa de si mesmo a outros, acreditando que iriam tirar proveito dele. 

Recusa ajuda, pois suspeita dos motivos de quem oferece. Quando atende ao 

telefone, nunca revela sua identidade sem primeiro questionar sobre a natureza 

do assunto. Durante toda a sua vida, exibiu suspeitas exageradas até de seus 

clientes, temendo ser processado por erro na causa contratada. 

Está sempre envolvido em um “trabalho útil” durante suas horas de vigília e afir-

ma que, nestes 10 anos de aposentadoria, nunca teve tempo para divertir-se. 

Passa muitas horas monitorando suas finanças e já mudou várias vezes de ban-
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co. Não consegue perceber que precisa de ajuda neste momento, bem como de 

adaptações para seu cotidiano vir a ser mais saudável. 

 

Após leitura atenta do caso apresentado, podemos afirmar: 

 

I. Trata-se de um típico Transtorno de Personalidade Paranoide, sendo ne-

cessária a intervenção de um psiquiatra no caso. 

II. Ao terapeuta Ocupacional cabe apenas avaliar as atividades realizadas 

por este homem no seu cotidiano, tais como locomoção, comunicação, 

destreza manual e tarefas domésticas, buscando adaptá-las. 

III. O cotidiano não é rotina, não é a simples repetição mecânica de ações 

que levam um fazer por fazer. O cotidiano é onde exercemos nossa prá-

tica transformadora, o contexto que vivemos. A intervenção terapêutica 

maior deve ser centrada no cotidiano relatado pelo paciente. 

IV. O aspecto de incapacidade de relaxar (jamais tem tempo para recrea-

ção), experimentar experiências prazerosas em suas atividades, é o pon-

to fundamental deste caso. 

V. Este paciente apresenta aspectos esquizoides severos, suficientes para 

apoiar a indicação do diagnóstico de Transtorno da Personalidade Esqui-

zoide (DSM-IV). 

 

Com base nas informações, são VERDADEIRAS apenas as proposições: 

 

(A) II e III. 

(B) I e III. 

(C) IV e V. 

(D) I e IV. 
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QUESTÃO 45  

 

Na atualidade, é indiscutível a importância do trabalho dos terapeutas ocupacio-

nais nos CRST (Centros de Referência em Saúde do Trabalhador) e sua atuação 

provoca grande impacto na saúde da classe trabalhadora. 

Podemos afirmar que são funções específicas das ações terapêuticas ocupacio-

nais: 

 

1- Promover oficinas de exercícios laborais e relaxamento. 

2- Estabelecer vigilância aos ambientes de trabalho. 

3- Implementar atividades de lazer e bem-estar. 

4- Fomentar ações educativas e de formação. 

5- Inserir os trabalhadores em novos postos de trabalho. 

6- Capacitar outros profissionais (da saúde ou não). 

7- Fornecer assistência aos trabalhadores já adoecidos. 

 

São CORRETAS apenas: 

 

(A) 1, 3, 5 e 7. 

(B) 2, 4, 5 e 6. 

(C) 2, 4, 6 e 7. 

(D) 3, 4, 5 e 6. 

 

QUESTÃO 46  

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu titulo VIII, capítulo II, seção II 

Art. 198, “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionaliza-

da e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes...”. Dentre as diretrizes a que se refere o artigo citado encon-

tram-se, EXCETO: 

 

(A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais. 

(B) Descentralização, com direção única, em cada esfera de governo. 

(C) Participação da comunidade. 

(D) Vedada a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições 

privadas sem fins lucrativos. 
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QUESTÃO 47  

 

Segundo a lei orgânica 8.080/90, capítulo IV – Da competência e das atribuições, 

em sua seção II – Da Competência, à direção nacional do SUS compete definir e 

coordenar os seguintes sistemas, EXCETO de 

 

(A) rede de laboratórios de saúde pública. 
(B) redes integradas de assistência de alta complexidade. 
(C) redes integradas de assistência de baixa complexidade. 
(D) vigilância epidemiológica. 
 
 

QUESTÃO 48  

 
Segundo a Portaria nº 648, de 28/03/06, a Atenção Básica tem como fundamen-

tos, EXCETO: 

 

(A) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado. 

(B) Desestimular a participação popular e o controle social. 

(C) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos. 

(D) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualida-

de e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do 

sistema de saúde. 

 
 

QUESTÃO 49  

 
De acordo com a Portaria 399, de 22/02/2006, a regulação dos prestadores de 

serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da 

assistência pactuado na CIB, observado o Termo de Compromisso de Gestão do 

Pacto e os seguintes princípios, EXCETO da 

 

(A) centralização, desmunicipalização e comando misto. 
(B) consideração da complexidade da rede de serviços locais. 
(C) consideração da efetiva capacidade de regulação. 
(D) primazia do interesse e da satisfação do usuário do SUS. 
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QUESTÃO 50  

 

Com a implementação da Política Nacional de Humanização, o SUS pretende 

consolidar quatro marcas específicas, sendo uma delas: 

 

(A) A redução das filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso e 
atendimento acolhedor e resolutivo baseado no critério da classificação de 
risco. 

(B) As unidades de saúde garantirão a informatização de todo componente da 
rede pública, permitindo a verticalização das informações do sistema de 
saúde. 

(C) As unidades de saúde garantirão parcialmente as informações ao usuário 
e o acompanhamento de pessoas de alguma rede social determinada pelo 
sistema. 

(D) As unidades de saúde não devem garantir gestão participativa aos seus 
trabalhadores e usuários. 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
EDITAL 001/2016 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21   31   41  

02   12   22   32   42  

03   13   23   33   43  

04   14   24   34   44  

05   15   25   35   45  

06   16   26   36   46  

07   17   27   37   47  

08   18   28   38   48  

09   19   29   39   49  

10   20   30   40   50  
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