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Conhecimentos Gerais (Bal. Barra do Sul) 

 

1 – Qual o nome da rodovia que liga o município de 

Balneário Barra do Sul a BR-280? 
 

(A) Aci Ferreira de Oliveira 
 

(B) Paulo Afonso Vieira 
 

(C) Luiz Henrique da Silveira 
 

(D) Aci de Oliveira Filho 

 

 

2 – No dia 09/01/2021, Balneário Barra do Sul 

comemorou quantos anos de emancipação política? 
 

(A) 27 anos 
 

(B) 28 anos 
 

(C) 29 anos 
 

(D) 30 anos  

 

 

3 – A Lei Municipal nº 60/94, dispões sobre a criação 

da Bandeira do Município de Balneário Barra do Sul. 

Na parte superior da bandeira, ocupando 25% de sua 

largura, na forma horizontal, existe uma faixa 

vermelha, que simboliza: 
 

(A) A fartura, a luz divina e a riqueza do município. 
 

(B) O mar, os rios e as lagoas. 
 

(C) As riquezas do Balneário. 
 

(D) A vitalidade do Balneário.
 

 

 

4 – Balneário Barra do Sul é conhecido pelos aspectos 

naturais preservados, ainda nativos - mata Atlântica, 

restingas, dunas, lagoa e também as ilhas: 
 

(A) Dos Remédios, Feia, Araras e Islobo 
 

(B) Dos Remédios, Feia, Araras, Instriptinga e Islobo. 
 

(C) Dos Remédios, Feia, Araras, Instriptinga e Picama. 
 

(D) Dos Remédios, Feia, Araras, Bispo e Picama. 

 

 

Português 
 

5 – Tendo em vista as regras de concordância, 

assinale a opção em que a forma verbal está errada: 
 

(A) Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas 

prejudiciais à saúde do homem. 
 

(B) Podem provocar sérias lesões hepáticas, os 

defensivos agrícolas à base de DDT. 
 

(C) Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação 

mais rigorosa sobre os agrotóxicos. 
 

(D) Persistem por muito tempo no meio ambiente os 

efeitos nocivos dos inseticidas clorados. 

 

 

6 - Analise as informações abaixo. 
 

I. Apresentações teatrais e de dança utilizam, 

exclusivamente, a linguagem não verbal. 

II. As esculturas são uma forma artística de 

comunicação não verbal. 

III. As revistas e os jornais são exemplos de meios 

que utilizam a linguagem verbal e não verbal. 
 

Segundo as informações acima, está(ão) correta(s): 
 

(A) I e II. 
 

(B) I e III. 
 

(C) I, II e III.  
 

(D) II e III. 

 

 

7 - Todas as alternativas apresentam uma conjunção 

coordenativa adversativa, exceto: 
 

(A) Demoramos para chegar na praia, pois estava muito 

trânsito. 
 

(B) Não queria ir para a faculdade, mas gostou do curso 

e do lugar. 
 

(C) Ele trabalha muito, porém nunca guarda dinheiro. 
 

(D) Carla estava de mau humor, no entanto, apresentou 

muito bem o trabalho. 

 

 

 

Matemática 
 

08 - Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 

horas por dia, digitaram 3/5 de um determinado livro 

em 15 dias. Então, 2 desses digitadores foram 

deslocados para um outro serviço, e os restantes 

passaram a trabalhar apenas 5 horas por dia na 

digitação desse livro. Mantendo-se a mesma 

produtividade, para completar a digitação do 

referido livro, após o deslocamento dos 2 digitadores, 

a equipe remanescente terá de trabalhar ainda: 
 

(A) 18 dias 
 

(B) 16 dias  
 

(C) 15 dias 
 

(D) 14 dias 
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09 - Convertendo a fração  em uma fração 

centesimal, qual o resultado em porcentagem? 
 

(A) 10% 
 

(B) 20% 
 

(C) 30%   
 

(D) 40% 

 
 
10 - Se você multiplicar um número real x por ele 

mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o 

quíntuplo do número x. Qual é esse número? 
 

(A) -7 ou 2 
 

(B) 7 ou 2 
 

(C) 7 ou -2 
 

(D) -7 ou -2 

 

 

Conhecimentos Específicos 
 

11 - Na atuação junto às pessoas com deficiência o 

terapeuta ocupacional intervém sobre as 

incapacidades decorrentes da deficiência e sua 

relação com o ambiente e sobre as desvantagens ou 

conseqüências sociais da deficiência. Para isso é 

necessário abordar ____________, ____________ 

(seja o domicílio, sejam espaços de trabalho, de 

estudo, de lazer ou outros) e 

__________________________.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas acima: 
 

(A) a família, o ambiente e a rede de relações sociais do 

cliente. 
 

(B) o indivíduo, o ambiente e as relações sociais. 
 

(C) a família, o ambiente e o convívio social. 
 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12 - O terapeuta ocupacional pode desempenhar 

atividades em serviços públicos e particulares, tais 

como:  
 

(A) postos de saúde, ambulatórios, hospitais gerais e 

especializados. 
 

(B) centros de reabilitação, centros de convivência e 

serviços de saúde mental. 
 

(C) escolas especiais, clínicas, consultórios e 

atendimento domiciliar. 
 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 

13 - Quanto a aspectos relacionados à história e 

conceitos da Terapia Ocupacional, marque a opção 

correta.  
 

(A) Para Chamone, não existem relações constantes 

entre os elementos da terapia ocupacional, que são 

quatro: o paciente, o material, as ferramentas e os 

objetos concretos.  
 

(B) A utilização do trabalho (laborterapia) como forma 

de tratamento, iniciou-se no Brasil em 1852 com a 

fundação do Hospital de Reabilitação para Sequelados 

Físicos.  
 

(C) O Renascimento do Tratamento Moral e a Primeira 

Guerra Mundial suscitaram o início formal da Terapia 

Ocupacional.  
 

(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

14 - Acerca da profissão de terapia ocupacional, 

assinale a opção INCORRETA.  
 

(A) A finalidade primordial da Terapia Ocupacional é 

possibilitar a participação das pessoas nas atividades da 

vida cotidiana.  
 

(B) A prática da Terapia Ocupacional está centrada na 

possibilidade dos indivíduos de modificar sua pessoa, a 

ocupação e o ambiente para ampliar sua participação 

ocupacional.  
 

(C) Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde 

centrada no usuário a qual compete a promoção da saúde 

e bem-estar através da ocupação.  
 

(D) Os terapeutas ocupacionais não devem possuir 

conhecimento sobre as ciências sociais e do 

comportamento. 

 

15 - A terapia de integração sensorial (IS) é uma 

abordagem de tratamento criada pela terapeuta 

ocupacional Jean Ayres na década de 1950. Já nessa 

época, chamava a atenção para transtornos sutis no 

processamento sensorial que pareciam interferir na 

capacidade de aprendizagem da criança. Sobre essa 

abordagem, analise as afirmações a seguir e assinale 

a alternativa CORRETA.  
 

I. É voltada para o tratamento de crianças que 

apresentam problemas de aprendizagem, 

comportamento e movimento.  
 

II. A medida que a criança tem oportunidade para 

receber estímulos sensoriais e lidar com os desafios 

do ambiente, suas respostas adaptativas se tornam 

mais complexas e criativas.  
 

III. A teoria de IS considera os “sentidos ocultos”, 

com o proprioceptivo e o vestibular, que além dos 

cinco sentidos amplamente conhecidos nos informam 

sobre velocidade, movimento, posição do corpo no 

espaço e modulação da força.  
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IV. Para se levantar a hipótese de que um indivíduo 

com qualquer tipo de diagnóstico clínico (ex: 

paralisia cerebral, autismo, etc) apresente um quadro 

de transtorno do processamento sensorial, é 

indispensável que esses sentidos ocultos estejam 

envolvidos.  
 

(A) Apenas I e II estão corretas.  
 

(B) Apenas III e IV estão corretas.  
 

(C) Apenas I e II e III estão corretas.  
 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

 

16 - O TDC, Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação é um atraso no desenvolvimento motor, 

que pode aparecer sem relação com distúrbios 

neurológicos ou traumas. Este transtorno pode se 

manifestar em crianças na pré-escola e para o devido 

cuidado é importante a sua identificação precoce. 

Assinale a alternativa CORRETA.  

 

(A) Os instrumentos de avaliação do TDC são precisos, 

o que facilita a atuação dos profissionais envolvidos pois 

não deixam margem para interpretações equivocadas.  

 

(B) As intervenções devem minimizar as consequências 

do TDC, como: baixa autoestima, dificuldade em 

envolver-se em brincadeiras, dificuldades psicomotoras 

e emocionais que afetem o desenvolvimento escolar.  

 

(C) Nesse caso em específico, a adaptação do ambiente 

escolar pode causar desorganização da rotina da criança, 

agravando seu quadro.  

 

(D) A integração sensorial é uma ação estratégica 

fundamental que deve ser empregada em todas as 

crianças que apresentem TDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


