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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água 
de 22 municípios de SC

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotó-
xicos em amostras de água do abastecimento público 
de 22 municípios do estado. Foram achadas até subs-
tâncias banidas na União Europeia. O estudo contem-
plou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água 
coletada na saída de suas estações de tratamento, em 
todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer 
inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem 
à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, por-
taria que define os padrões de potabilidade da água. 
Sendo assim, a Companhia reitera que a água distri-
buída nos municípios do Sistema Casan está completa-
mente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março 
e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela 
professora Sonia Corina Hess, professora da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou 
que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que 
mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica 
na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites 
seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias 
banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 muni-
cípios, foram encontrados resíduos de mais de um 
agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais cha-
mou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, 
cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No 
município, foram encontrados resíduos de dois agro-
tóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 
por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-
na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>. Acesso em: 03 set.2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:

a. Check-square resíduos de agrotóxicos foram identificados na 
água servida à população em cerca de 25% dos 
municípios catarinenses pesquisados.

b. SQUARE em 22 dos municípios de Santa Catarina incluí-
dos na pesquisa, foram encontradas, na água 
consumida pela população, substâncias tóxicas 
banidas pela União Europeia.

c. SQUARE de acordo com a pesquisa realizada a pedido do 
MPSC, a população de Santa Catarina sabe que 
a água que consome contém resíduos tóxicos 
proibidos pela União Européia.

d. SQUARE a Casan não reconhece os resultados da pes-
quisa relativamente à água extraída do manan-
cial subterrâneo de Coronel Freitas.

e. SQUARE em todos os municípios onde se fez a pesquisa, 
o abastecimento público de água à população 
é feito pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Na frase “Ela explicou que as amostras foram 
coletadas pelo MPSC, que mandou os resulta-
dos para que ela fizesse a análise”, o vocábulo 

“que” tem a mesma função sintática nos dois 
segmentos destacados.

b. SQUARE Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que 
‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser 
perigoso’ […]”, o adjetivo “perigoso” concorda 
no masculino e no singular com o substantivo 

“substância”.
c. Check-square Na primeira frase do terceiro parágrafo, cons-

tata-se ausência de concordância verbal e de 
concordância nominal na expressão “foi feita”.

d. SQUARE Na frase “Foram achadas até substâncias bani-
das na União Europeia”, o verbo concorda no 
plural com um sujeito indeterminado.

e. SQUARE Na frase “[…] nenhuma amostra de água cole-
tada na saída de suas estações de tratamento, 
em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta 
qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo 

“apresenta” é do tipo composto, pois é formado 
por mais de três palavras.
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3. Assinale a alternativa correta quanto à concordân-
cia verbal e nominal.

a. SQUARE Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conhe-
ceram; eu também conheci uns sobrinhos 
meus, a maioria eram da mesma idade e alguns 
até mais velhos.

b. SQUARE Soube-se depois que, enquanto os parlamen-
tares buscavam superar algumas arestas sobre 
a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, 
no Palácio da Alvorada, representantes do 
governo para definir estratégias que pudessem 
fazer membros da base desistir de impor a 
liberação de emendas parlamentares.

c. SQUARE Um dos ganhos das policlínicas é o acesso faci-
litado a exames de média complexidade, que 
antes era necessário encaminhamentos para 
hospitais e grandes centros urbanos.

d. Check-square Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a 
mudança na política de concessão de aval pelo 
Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto com-
prometimento das receitas estaduais com des-
pesas correntes, especialmente as de pessoal, 
estão entre os fatores que levaram à queda de 
investimentos em Santa Catarina.

e. SQUARE Penetrei em uma festa de aniversário de uma 
riquinha, pagamos de amigos dela, viramos 
segurança na porta e depois curti a festa até o 
final.

4. Assinale a frase correta quanto ao emprego do(s) 
pronome(s) destacado(s), considerando a norma da 
língua escrita padrão.

a. SQUARE Fiquei emocionada quando ele disse-me: 
– Eu lhe estimo demais.

b. SQUARE Antes que perguntem-me, quero dizer-lhes 
que descartei todas a propostas que apresenta-
ram-me antes da audiência realizada hoje.

c. Check-square Dirijo-me inicialmente a Vossa Excelência para 
elogiar o seu discurso.

d. SQUARE Ao fazer uso da palavra, primeiramente agrade-
ci-o pela colaboração prestada e depois beijei-

-lhe na testa.
e. SQUARE Pesquisas recentes nos mostram o pioneirismo 

da imunoterapia, onde os medicamentos usam 
do sistema imunológico para destruir células 
cancerígenas.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um 
sentido pejorativo, soando como algo espú-
rio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, 
transformando o Congresso Nacional em um 
balcão de negócios”, o sujeito do verbo assu-
mir é distinto do sujeito dos verbos soando, 
fazendo e transformando.

b. SQUARE Na frase “A expressão nepotismo surgiu como 
forma de se referir aos privilégios que o líder 
da igreja católica, o Papa, no período conhe-
cido como Renascimento, concedia aos seus 
familiares, especialmente sobrinhos e parentes 
próximos, que eram nomeados para ocupar 
cargos dentro da igreja romana” é composta de 
2 orações.

c. SQUARE Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais 
parecido com uma confraternização, já que 
demora a ficar pronto e normalmente tem 
grandes peças sendo assadas”, o sujeito é dife-
rente para cada um dos verbos.

d. Check-square Na frase “A Primeira República foi marcada pelo 
controle político exercido sobre o governo 
federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela 
elite rural mineira, na conhecida ‘política do 
café com leite’”, existem três agentes da passiva, 
a saber: pelo controle político; pela oligarquia 
cafeeira paulista; pela elite rural mineira.

e. SQUARE Na frase “Mesmo em um momento de baixo 
crescimento, as indústrias de papel e celulose 
conquistam competitividade internacional e 
realizam investimentos em florestas e em novas 
unidades para elevar a produção em Santa 
Catarina”, a expressão “competitividade interna-
cional” exerce a função de adjunto adverbial do 
verbo “conquistar”.
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9. Em um microcomputador encontram-se dois dis-
positivos responsáveis pela memória do computador. 
Um é volátil e os dados nele contidos são perdidos 
ao desligar o computador, porém é de acesso rápido; 
o outro é não volátil e é onde os arquivos são salvos 
para serem manipulados novamente após desligar e 
ligar novamente o computador.

Assinale a alternativa que contém a denominação 
desses dois dispositivos, respectivamente.

a. SQUARE USB e disco rígido
b. Check-square Memória RAM e disco rígido
c. SQUARE Memória RAM e memória ROM
d. SQUARE Memória ROM e memória RAM
e. SQUARE Memória CACHE e memória RAM

10. Ao navegar pela internet, suponha que você aci-
dentalmente fechou uma aba do navegador Google 
Chrome.

Assinale a alternativa que contém as teclas de atalho 
que, quando pressionadas, restauram a última aba 
fechada do navegador.

a. SQUARE Ctrl + R
b. SQUARE Ctrl + T
c. SQUARE Ctrl + Shift + R
d. Check-square Ctrl + Shift + T
e. SQUARE Ctrl + Shift + Y

Conhecimentos de Informática 5 questões

6. Assinale a alternativa que retornará o mesmo resul-
tado da aplicação da fórmula do MS Excel do Office 
365 em português =SOMARPRODUTO(A1:A2;B1:B2).

a. SQUARE =(A1+B1+A2+B2)
b. SQUARE =(A1*A2)+(B1*B2)
c. Check-square =(A1*B1)+(A2*B2)
d. SQUARE =(A1+A2)*(B1+B2)
e. SQUARE =(A1*B1*A2*B2)

7. Qual a função do recurso do MS Word do  
Office 365 Business em português represen-
tado pelo ícone ao lado?

a. Check-square Alterar a cor da fonte.
b. SQUARE Transformar o texto em sobrescrito.
c. SQUARE Transformar as letras todas em maiúsculas.
d. SQUARE Destacar o texto, realçando-o com uma cor 

brilhante.
e. SQUARE Sublinhar o texto com uma linha da cor esco-

lhida pelo usuário.

8. Ao selecionar palavras, sentenças ou parágrafos 
inteiros utilizando o MS Word do Office 365 Business 
em português, o MS Word exibe uma pequena barra 
de ferramentas sensível ao contexto.

Identifique os itens que representam opções válidas 
dessa barra de ferramentas.

1. Aumentar ou diminuir o tamanho da fonte.
2. Modificar a fonte.
3. Realçar o texto com uma cor escolhida pelo 

usuário.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE É correto apenas o item 1.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 1 e 2.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1 e 3.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 2 e 3.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2 e 3.
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13. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
o processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar e punir infrações cometidas por servidores 
e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Administração Pública cuja punição seja de suspensão 
superior a:

a. SQUARE 10 dias ou advertência.
b. SQUARE 15 dias ou advertência.
c. SQUARE 15 dias ou demissão.
d. SQUARE 30 dias ou advertência.
e. Check-square 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 
em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração 
máxima de:

a. SQUARE 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
b. Check-square 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
c. SQUARE 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
d. SQUARE 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
e. SQUARE 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

15. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
somente será permitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de quantas horas por jornada?

a. Check-square 2
b. SQUARE 3
c. SQUARE 4
d. SQUARE 5
e. SQUARE 6

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até     dias da data da nomeação, 
mediante assinatura do respectivo termo, no qual 
deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos 
deveres, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 90
b. SQUARE 60
c. SQUARE 45
d. SQUARE 40
e. Check-square 30

12. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reversão é:

a. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

b. Check-square o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

c. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

d. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.
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18. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
tipo de avaliação que se aplica à área ocupacional das 
atividades pessoais da vida diária e atividades instru-
mentais da vida diária.

a. SQUARE Avaliação do Lazer
b. Check-square Avaliação Funcional
c. SQUARE Avaliação do Trabalho
d. SQUARE Avaliação da Participação
e. SQUARE Investigação do Significado Ocupacional

19. A definição “É uma sequência de episódios rela-
cionados ao desempenho de uma tarefa que ocorre 
durante uma ocasião específica, durante um período 
limitado, por uma razão particular”, proposta por 
Hagedorn (2007), refere-se ao termo:

a. SQUARE Tarefa.
b. SQUARE Função.
c. SQUARE Ocupação.
d. SQUARE Movimento.
e. Check-square Atividade.

20. Assinale a alternativa correta.

a. Check-square A hipotonia caracteriza-se por tônus muscular 
diminuído e é uma alteração típica das lesões 
do sistema nervoso periférico.

b. SQUARE A hipertonia plástica, também conhecida como 
espasticidade, decorre de lesão do sistema cen-
tral e constitui uma das características típicas 
da Doença de Parkinson.

c. SQUARE A hipertonia espástica é caracterizada pelo 
aumento dos reflexos de estiramento tônicos, é 
dependente da velocidade, e está presente em 
lesões do sistema nervoso periférico.

d. SQUARE Na hemiplegia após acidente vascular ence-
fálico frequentemente verifica-se uma fase de 
hipertonia transitória, seguida de hipotonia 
permanente.

e. SQUARE A hipotonia é verificada frequentemente na 
síndrome de Down, na distrofia muscular, na 
fase tardia da síndrome de Rett e na distrofia 
miotônica de Steinert.

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Considerando-se a escola psicanalítica, os temas 
“Sonhos e símbolos, arquétipos e inconsciente coletivo” 
constituem a ideia central da obra de:

a. Check-square Jung.
b. SQUARE Adler.
c. SQUARE Freud.
d. SQUARE Winnicott.
e. SQUARE Melanie Klein.

17. Analise as afirmativas abaixo referentes aos aspec-
tos históricos da Saúde Mental.

1. A assistência psiquiátrica no Brasil desde seus 
primórdios até a década de 1980 foi marcada 
pela segregação e a estigmatização da pessoa 
com doença mental.

2. O movimento da reforma psiquiátrica iniciou 
na década de 1970 nos Estados Unidos e em 
alguns países da Europa.

3. A Reabilitação Psicossocial surgiu no Brasil 
pelo final da década de 60 como um processo 
que oferece aos indivíduos com transtorno 
mental a oportunidade de atingir o seu 
potencial de funcionamento na comunidade.

4. A desinstitucionalização, desospitalização e 
o convívio da pessoa com doença mental na 
comunidade são ideias centrais da reforma 
psiquiátrica.

5. A partir da reforma psiquiátrica, o referencial 
da reabilitação psicossocial passou a embasar 
as políticas públicas de saúde mental no Brasil.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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23. Analise as afirmativas abaixo considerando os 
componentes para as funções executivas descritas por 
Lezak (1995).

1. São necessárias funções executivas intactas 
para o desempenho de tarefas e papéis ocupa-
cionais não estruturados, além de várias tarefas.

2. Os quatro componentes essenciais para as 
funções executivas são: volição, planejamento, 
memória e motricidade voluntária.

3. O comportamento de volição é ditado ao se 
determinar o que uma pessoa precisa, ou 
deseja, e a seguir formular um objetivo ou 
intenção para a ação.

4. Planejamento é a identificação e sequencia-
mento de etapas para se aproximar do obje-
tivo ou ponto final.

5. O desempenho eficiente independe da capaci-
dade do indivíduo de monitorar e se autocor-
rigir enquanto controla a intensidade, a velo-
cidade e as estratégias empregadas durante a 
tarefa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

24. Assinale a alternativa que está em desacordo 
com os Princípios de Proteção Articular.

a. SQUARE Equilibrar a atividade com o repouso.
b. SQUARE Respeitar a dor como sinal para interromper a 

atividade.
c. SQUARE Empregar cada articulação em seu plano anatô-

mico e/ou funcional mais estável.
d. Check-square Estimular o uso de posições de deformidade 

quando estas garantem efetividade na execu-
ção da ação.

e. SQUARE Evitar iniciar uma atividade que não possa ser 
imediatamente interrompida, se isso se mostrar 
além da capacidade.

21. Considerando o exame da amplitude de movi-
mentos funcionais ativos para os membros superiores, 
relacione os movimentos descritos na coluna 1 com a 
respectiva instrução a ser dada ao paciente descrita na 
coluna 2.

Coluna 1 Movimentos

1. Flexão do ombro (plano sagital)
2. Abdução do ombro (plano frontal)
3. Rotação externa
4. Rotação interna

Coluna 2 Instrução

( ) Toque a concavidade das costas (lordose lom-
bar) com sua mão.

( ) Movimente seus braços para fora, ao lado do 
corpo; agora por sobre a cabeça.

( ) Levante juntos os dois braços até a frente e, 
após, até o teto.

( ) Toque a parte posterior da cabeça (a nuca) 
com sua mão.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 2 • 3 • 1 • 4
b. SQUARE 3 • 1 • 2 • 4
c. SQUARE 3 • 2 • 4 • 1
d. SQUARE 3 • 4 • 1 • 2
e. Check-square 4 • 2 • 1 • 3

22. Levando em conta a descrição de Trombly e 
Podolski (2008), assinale a alternativa que contempla 
a amplitude de movimento fisiológica para os movi-
mentos de: flexão-extensão do cotovelo / supinação 
do antebraço / flexão do punho / extensão do punho, 
respectivamente:

a. SQUARE (0-100°) / (0-120°) / (0-90°) / (0-90°)
b. SQUARE (0-120°) / (0-60°) / (0-70°) / (0-90°)
c. Check-square (0-150°) / (0-80°) / (0-80°) / (0-70°)
d. SQUARE (0-180°) / (0-90°) / (0-90°) / (0,100°)
e. SQUARE (0-180°) / (0-100°) / (0-60°) / (0-60°)
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27. Assinale a alternativa correta, considerando a 
medição básica de cadeira de rodas para um usuário 
que tem condições de realizar a propulsão da cadeira.

a. SQUARE A altura do encosto deve ser medida da base 
do assento até o topo do ombro.

b. SQUARE A medida final da largura do assento é a 
medida de maior largura do quadril, verificada 
com o usuário sentado e acréscimo de 5 cm de 
cada lado da coxa.

c. Check-square A altura do apoio de braços é obtida com o 
usuário estabilizado na postura sentada, medin-
do-se do assento da cadeira até o cotovelo em 
flexão de 90°, sem elevar ou deprimir o ombro.

d. SQUARE A profundidade do assento é obtida pela 
medida da região sacral até a fossa poplítea, 
garantindo o contato entre a borda do assento 
e a fossa poplítea.

e. SQUARE A altura do apoio dos pés deve-se localizar, no 
mínimo, a 5 cm de altura do chão para evitar 
colisão em meios-fios, independentemente do 
quanto o joelho permaneça elevado.

28. A Bayley Scale of Infant Development (BSID-II) é 
considerada o protocolo padrão-ouro pela literatura 
científica na avaliação do desenvolvimento infantil.

Sobre esse instrumento, assinale a alternativa correta.

a. Check-square O instrumento é constituído por três escalas: 
Mental, Motora e Comportamental.

b. SQUARE Tem como objetivo principal medir o desenvol-
vimento motor e cognitivo de bebês na faixa 
etária entre zero e 18 meses de idade.

c. SQUARE Permite a avaliação apurada do desenvolvi-
mento motor e sensorial de crianças entre zero 
e três anos de idade, porém é bastante limitada 
na avaliação cognitiva.

d. SQUARE O valor desse teste está em diagnosticar atrasos 
no desenvolvimento e principalmente apurar 
um prognóstico quanto ao desenvolvimento 
infantil.

e. SQUARE A maior vantagem desse instrumento é a faci-
lidade de aplicação aliada ao fato de não exigir 
treinamento prévio do examinador.

25. Analise as afirmativas abaixo a respeito da utiliza-
ção da órtese estática seriada.

1. Sua utilização está indicada por períodos de 
tempo curtos, seguidos de algumas horas 
sem as órteses para favorecer que o tecido se 
acomode ao stress aplicado.

2. Serve para mobilizar uma ou mais articulações 
e tem como objetivo o aumento progressivo 
de amplitude de movimento.

3. A modelagem da órtese deve ser feita com o 
tecido em sua capacidade máxima de alonga-
mento, de forma que a força resultante de sua 
aplicação favoreça o crescimento tecidual.

4. Existe indicação da colocação dessa órtese 
após a sessão de terapia, de forma a manter a 
amplitude de movimento atingida e também 
durante o sono.

5. Quando a acomodação tecidual é alcançada, 
uma nova órtese é fabricada, ou aquela já 
existente é aquecida e remodelada, de forma 
a manter um novo padrão de alongamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

26. Assinale a alternativa que aponta corretamente 
os princípios da política de humanização do Sistema 
Único de Saúde Brasileiro.

a. SQUARE Articulação público-privada na gestão dos ser-
viços, controle social e seletividade.

b. SQUARE Centralidade da esfera pública na política, inter-
setorialidade e hierarquização dos serviços.

c. SQUARE Descentralização político-administrativa, pro-
teção social integral e garantia do cuidado e 
assistência em saúde.

d. Check-square Inseparabilidade entre atenção e gestão dos 
processos de produção de saúde, transversali-
dade e autonomia e protagonismo dos sujeitos.

e. SQUARE Democratização da gestão e dos serviços, uni-
versalidade e fortalecimento da atenção básica 
municipal.
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30. Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA).

a. SQUARE É uma síndrome genética autossômica reces-
siva com prejuízos comportamentais envol-
vendo dificuldade de interação social, déficit 
de comunicação social, padrões repetidos e 
interesses restritos.

b. SQUARE O TEA engloba diferentes condições como 
autismo, transtorno de Asperger, transtorno 
desintegrativo da infância, transtorno global ou 
invasivo do desenvolvimento e esquizofrenia 
infantil.

c. SQUARE Estimativas apontam que 40% das pessoas 
com TEA apresentam deficiência intelectual, de 
moderada a severa, enquanto os outros 60% 
apresentam quociente de inteligência acima do 
esperado para idade.

d. Check-square Atualmente a gravidade do TEA é classificada 
em nível 1, 2 ou 3, de acordo com a quantidade 
de suporte requerido pelo sujeito; quanto 
maior o número, maior o suporte necessário.

e. SQUARE Atualmente se reconhece que os sintomas do 
TEA podem iniciar em qualquer momento da 
vida, seja na infância, adolescência ou mesmo 
na idade adulta e sempre causam prejuízo sig-
nificativo nas áreas afetiva, social, da linguagem, 
profissional, entre outras.

29. Analise as afirmativas abaixo tratando da Esquizo-
frenia em indivíduos adultos.

1. A esquizofrenia é um distúrbio do pen-
samento formal em que o indivíduo não 
exibe um padrão organizado e coerente de 
pensamento.

2. Distúrbios de conteúdo do pensamento, 
processo do pensamento, percepção, 
afeto, volição e sensação de si próprio são 
característicos nessa condição.

3. Alucinações, delírios, comportamentos 
bizarros e alteração formal do pensamento 
são considerados sintomas negativos dessa 
condição.

4. Apatia, embotamento afetivo, diminuição da 
concentração, pobreza nas expressões faciais 
e da fala são considerados sintomas positivos 
dessa condição.

5. O tratamento medicamentoso da esquizofre-
nia é realizado principalmente com o uso de 
neurolépticos (também chamados antipsicóti-
cos) e intervenções psicossociais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

G R A D E  D E  R E S P O S TA S



Campus Universitário • UFSC 
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000 
http://www.fepese.org.br


