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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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1



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2021  
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Ergonomia         refere-se         ao         estudo         da         adaptação         do
trabalho         ao         homem,         sendo         o         trabalho         entendido         de
forma         ampla,         abrangendo         não         apenas         aquelas
máquinas         e         equipamentos         utilizados         para         transformar
os         materiais,         como         toda         a         situação         em         que         ocorre         o
relacionamento         entre         o         homem         e         seu         trabalho.         A
ergonomia         vai         além         do         ambiente         físico,         abrangendo
também         os         aspectos         organizacionais         de         como         esse
trabalho         é         programado         e         controlado         para         produzir         os
resultados         desejados         (LIDA,         1990).

Nessa         perspectiva,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Na         ergonomia,         a         atuação         terapêutica         volta-se         para
a         análise         de         sistemas         no         qual         o         Terapeuta
Ocupacional         (TO)         preocupa-se         com         o
funcionamento         global         da         empresa         e         com         sua
equipe         de         trabalho,         partindo         de         aspectos         mais
gerais,         como         a         distribuição         de         tarefas         entre         o
homem         e         a         máquina,         mecanização         de         tarefas,
confiabilidade,         segurança         e         outros.

(B) O         Terapeuta         Ocupacional         (TO)         pode         ampliar         a
abordagem,         estendendo         a         análise         dos         postos         de
trabalho         no         estudo         do         sistema         onde         atua         o
trabalhador,         focando         a         tarefa,         a         postura,         os
movimentos         do         trabalhador         e         das         suas         exigências
físicas         e         psicológicas,         de         forma         que
homem-máquina         devem         formar         um         conjunto         coeso
e         harmônico.

(C) O         Terapeuta         Ocupacional         (TO)         pode         aprofundar         a
análise         de         sistemas         até         chegar         ao         nível         de         cada
um         dos         postos         de         trabalho.

(D) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

Questão 02

A         Psicologia         apresenta         abordagens         centrais         e
importantíssimas:         Psicanálise,         Humanismo,
Behaviorismo         ou         Psicologia         comportamental,         Terapia
cognitivo-comportamental.         Cada         uma         delas
representa         uma         teoria         própria,         com         seus         modos         de
compreender         o         homem         e         a         sociedade.         Assim,         cada
uma         delas         foi         construída         por         teóricos         diferentes         e         se
baseia         em         técnicas         particulares.         As         psicoterapias
podem         ser         vistas         como         tentativas         de         construir
experiências         que         permitirão         às         pessoas         enfrentar         a
vida         de         uma         forma         mais         satisfatória         e         produtiva.
Nessa         linha         de         entendimento,         tem-se         que:

Os         terapeutas         centrados         no         cliente         utilizam         a

seguinte         técnica:

(A) Solução         de         problemas         já         vivenciados         e         bem
conhecidos.

(B) Reflexão         sobre         sentimentos.
(C) Desenho         de         uma         imagem         que         revela         a         maior

perturbação         para         o         paciente.
(D) Orientação         vigiada         para         constantes         debates.

Questão 03

Uma         órtese         é         um         aparelho         externo         (vestido)         pelo
paciente         para         a         restrição         ou         promoção         do         movimento,
ou         para         a         redução         da         carga         para         um         segmento
corporal.         Na         "Avaliação         e         tratamento         ortótico",         o
terapeuta         ocupacional,         não         deve         traçar         o         seguinte
objetivo.         Relacionar         as         principais         partes         do         sapato         às
necessidades         de         indivíduos         usuários         de         órteses         para
os         membros         inferiores:

(A) Identificar         as         principais         características         das         órteses
para         tornozelo-pé         e         joelho-tornozelo-pé,         avaliadas
durante         o         procedimento         de         inspeção.

(B) Reconhecer         o         papel         do         terapeuta         no         tratamento
de         pacientes         usuários         de         órteses         para         os
membros         inferiores         e         coluna.

(C) Descrever         os         princípios         componentes         das         órteses
para         pé,         tornozelo-         pé,         joelho,         tornozelo-pé,
quadril-joelho-tornozelo-pé,         e         coluna.

(D) Prescrever         um         sapato         adequado         às         necessidades
de         indivíduos         usuários         de         órteses         para         os
membros         inferiores.

Questão 04

Julgue         as         informações         seguintes         com         o         código         (C)
certo         ou         (E)         errado.

I.A         demanda         da         Terapia         Ocupacional         (TO)         na
atuação         da         área         ergonômica         é         justificada         pela
crescente         consciência         das         relações         entre         os         fatores
ocupacionais         e         o         adoecimento,         sobretudo         pelo
advento         dos         distúrbios         osteomusculares         relacionados
ao         trabalho         (DORT),         inicialmente         denominados         de
lesões         por         esforços         repetitivos         (LER),         além         da
necessidade         de         as         empresas         investirem         em
programas         preventivos         como         forma         de         se
precaverem         de         possíveis         indenizações         trabalhistas
por         parte         dos         lesionados.
II.A         análise         do         ambiente         de         trabalho         pelo         terapeuta
deve         estar         associada         a         uma         participação         da         pessoa
que         irá         exercer         sua         ocupação         no         ambiente         de
trabalho,         podendo         chamar         de         ergonomia         participativa.
Esta         prática         maximiza         as         chances         de         que         as
motivações,         preferenciais         e         crenças         do         funcionário
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sejam         consideradas         e         incorporadas         a         qualquer
solução         ergonômica.
III.Desconsiderar         os         elementos         que         justificam         a
ergonomia         participativa         pode         acarretar         em         falta         de
cooperação         e         talvez         em         fracasso         da         intervenção         ou
adaptação.
IV.O         processo         de         recuperação         do         paciente         acometido
por         LER         envolve         aspectos         tanto         de         ordem         médica
como         de         outros         profissionais,         embora         a         variedade         do
tratamento         seja         restrita         e         específica,         depende         do
estágio         em         que         se         encontra         a         doença.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) I.C,         II.C,         III.C,         IV.E.
(B) I.C,         II.C,         III.C,         IV.C.
(C) I.C,         II.E,         III.E,         IV.C.
(D) I.E,         II.C,         III.E,         IV.E.

Questão 05

O         SUS         não         é         apenas         assistência         médico-hospitalar;
também         desenvolve,         nas         cidades,         no         interior,         nas
fronteiras,         portos         e         aeroportos,         outras         ações
importantes         como         a         prevenção,         a         vacinação         e         o
controle         das         doenças.
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_
saude_brasil_3ed.pdf)

Sobre         as         atribuições         do         SUS,         marque         a         alternativa
CORRETA.

(A) Regula         o         registro         de         medicamentos,         insumos         e
equipamentos,         controla         a         qualidade         dos         alimentos
e         sua         manipulação.         Normaliza         serviços         e         define
padrões         para         garantir         maior         proteção         à         saúde.

(B) Faz         vigilância         permanente         nas         condições
sanitárias,         no         saneamento,         nos         ambientes,         na
segurança         do         trabalho,         na         higiene         dos
estabelecimentos         e         serviços.

(C) Normaliza         serviços         e         define         padrões         para         garantir
maior         proteção         à         saúde.

(D) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

Questão 06

Indiscutivelmente,         a         interdisciplinaridade         é         um
elemento         de         extrema         importância         para         a         gerontologia
e         geriatria:         assim         como         para         os         demais         clientes         que
necessitem         de         atendimento         na         saúde.         Sendo         que,
esta         interdisciplinaridade         profissional         tem
seguramente         objetivos         de         estabelecer         vínculos         entre
as         ciências         e         a         melhor         qualidade         de         vida         aos         clientes,
neste         caso         a         terceira         idade;         colocando         como         busca

do         equilíbrio         entre         os         profissionais         e         clientes,         entre         os
estudos         e         pesquisas         científicas         no         saber
especializado         e         a         reflexão.

Sobre         o         contexto         enunciado,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) A         atividade         interdisciplinar         não         pode         e         nem         deve
ser         vista         como         solução         em         passe         de         mágica         para
todos         os         problemas         que         serão         enfrentados         pelos
profissionais         que         estarão         fazendo         parte         desta
equipe,         assim         como         também         na         gerontologia         e
geriatria,         mas         devendo         ser         vista         como         mais         uma
oportunidade         e         fonte         que         estarão         sendo         fornecidas
na         construção         e         desenvolvimento         para
esclarecimentos         dos         possíveis         problemas,
principalmente         na         possibilidade         de         melhores
soluções         de         um         ou         vários         problemas         que         afligem
os         indivíduos         e         profissionais         em         suas         respectivas
ações.

(B) Vale         lembrar         que,         numa         equipe         interdisciplinar,         a
busca         da         cooperação         entre         as         informações,
conhecimentos         e         os         conteúdos,         de         modo         que         se
possa         precisar         respostas         e         chegar         a         um         consenso,
configurando         um         caminho         claro         e         preciso         com
objetivos         específicos         em         busca         de         benefícios         para
promover         maior         qualidade         de         vida         aos         indivíduos
idosos.

(C) A         equipe         interdisciplinar         direciona         para         todos         os
profissionais         que         participarão         da         reconstrução         dos
objetivos         históricos         da         gerontologia         e         geriatria,
levando         este         atendimento         na         construção         e
reconstrução         de         formas         adequadas         para         o
desenvolvimento         e         a         intervenção.

(D) Na         gerontologia         e         geriatria,         interdisciplinaridade         é
fator         prescindível         na         prática         do         atendimento         do
idoso         e         para         com         o         idoso.

Questão 07

Os         doze         pares         de         nervos         cranianos,         conectados         ao
encéfalo,         são         numerados         no         sentido         ântero         -
posterior,         de         acordo         com         suas         ligações         ao         encéfalo.
(MOORE,         Keith         L.         Anatomia         orientada         para         a         clínica.
Editora         Guanabara         Koogan.         Rio         de         Janeiro.         Cap.9.)
Sobre         o         enunciado,         marque         a         afirmação
INCORRETA.

(A) NC         VIII         é         tipo         motor,         supre         o         músculo         reto         lateral
que         abduz         o         olho.

(B) NC         I         é         o         nervo         do         olfato.
(C) NC         X         é         o         nervo         vago,         tipo         misto:         motor         e         sensitivo;

ele         atravessa         e         inerva         estruturas         no         pescoço,         tórax
e         abdome.
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(D) NC         IX         é         o         nervo         glossofaríngeo.

Questão 08

A         Portaria         nº         155,         de         20         de         março         de         2020         -
Comissão         Nacional         de         Teleconsultoria         -         Dispõe         sobre
a         criação         da         Comissão         Nacional         de         Teleconsultoria
do         Sistema         COFFITO/CREFITOS         em         Fisioterapia         e
Terapia         Ocupacional         para         o         enfrentamento         da         crise
provocada         pela         Pandemia         do         COVID-19.         43)
tps://www.coffito.gov.br/nsite/?p=15843#more-15843)

Marque         a         alternativa         cujo         Artigo         apresenta
incoerência         com         o         que         dispõe         a         Portaria         enunciada.

(A) Artigo         6º.         -         A         presente         portaria         será         submetida         ao
referendo         do         Plenário         do         COFFITO         na         primeira
oportunidade         que         seja         possível         a         realização         de
reunião         plenária.

(B) Artigo         3º.         Instituir         a         Comissão         Nacional         de
Teleconsultoria         constituindo         órgão         permanente         do
Conselho         Federal         de         Fisioterapia         e         Terapia
Ocupacional         com         a         função         de         reunir         profissionais
especialistas         para         dar         suporte         presencial         dentro
dos         hospitais         de         campanha         do         Covid-19         aos
profissionais         envolvidos         no         enfrentamento         da
pandemia,         na         forma         do         que         está         estabelecido         no
artigo         2º         desta         Portaria.

(C) Artigo         2°.         A         Teleconsultoria,         para         fins         desta
normativa         consiste         na         comunicação         registrada         e
realizada         entre         profissionais         fundamentada         em
evidencias         clinico-cientificas         e,         em         especial,
protocolos         que         serão         disponibilizados         pelo
Ministério         da         Saúde,         com         o         fim         de         esclarecer
dúvidas         sobre         procedimentos         clínicos,         condutas         e
ações         fisioterapêuticas         e         terapêuticas
ocupacionais         de         saúde         e         questões         relativas         ao
processo         de         trabalho         no         enfrentamento         da         crise
instaurada         pela         pandemia         do         COVID-19.

(D) Artigo         1º.         Estabelecer         plano         de         resposta         para         o
enfretamento         da         emergência         de         saúde         pública
decorrente         do         novo         coronavírus         no         âmbito         do
Sistema         COFFITO/CREFITOs,         com         a         instituição
da         Teleconsultoria         para         apoio         aos         profissionais
fisioterapeutas         e         terapeutas         ocupacionais         que
estarão         diretamente         envolvidos         nos         serviços         de
saúde         durante         a         pandemia         do         COVID-19.

Questão 09

Raízes         nervosas         são         os         feixes         de         fibras         nervosas
emparelhados         que         se         estendem         a         partir         da         medula
espinhal         por         meio         de         aberturas         no         lado         de         cada
vértebra.         Os         nervos         que         se         estendem         a         partir         de         cada
área         da         medula         espinhal         estão         ligados         a         partes

específicas         do         corpo.         (http://www.cristianomenezes.
com.br/2014/01/radiculopatia/)

Se         uma         lesão         de         raiz         nervosa         for         suspeitada,         o
terapeuta         tem         que         avaliar         os         aspectos         clínicos
importantes         ao         exame         neurológico:

I.Disfunção         sensitiva.
II.Disfunção         motora.
III.Disfunção         reflexa.
IV.Disfunção         por         superposição.

Estão         CORRETAS:

(A) I,         III         e         IV         apenas.
(B) II         e         IV         apenas.
(C) II,         III         e         IV         apenas.
(D) I,         II         e         III         apenas.

Questão 10

Analise         as         assertivas:

I.A         Lei         nº         8.080,         de         19         de         setembro         de         1990,         dispõe
sobre         as         condições         para         a         promoção,         proteção         e
recuperação         da         saúde,         a         organização         e         o
funcionamento         dos         serviços         correspondentes         e         dá
outras         providências.
II.Na         "Disposição         Preliminar"         a         Lei         nº         8.080         institui:
"Esta         lei         regula,         em         todo         o         território         nacional,         as
ações         e         serviços         de         saúde,         executados         isolada         ou
conjuntamente,         em         caráter         permanente         ou         eventual,
por         pessoas         naturais         ou         jurídicas         de         direito         Público
ou         privado".
III.A         Lei         nº         8.142,         de         28         de         dezembro         de         1990,         dispõe
sobre         a         participação         da         comunidade         na         gestão         do
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         e         sobre         as
transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras
providências.
IV.Em         conformidade         com         a         Lei         nº         8.142,         os         recursos
do         Fundo         Nacional         de         Saúde         (FNS)         serão         alocados
unicamente         como:         "Cobertura         das         ações         e         serviços
de         saúde         a         serem         implementados         pela         União".

Estão         CORRETAS:

(A) II         e         IV         apenas.
(B) I,         II         e         IV         apenas.
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(C) III         e         IV         apenas.
(D) I,         II         e         III         apenas.

Questão 11

Em         alguns         músculos,         a         maioria         das         fibras         corre
paralela         ao         longo         eixo         do         músculo,         e         umas         poucas
correm         por         todo         o         seu         comprimento.         Os         músculos
com         suas         fibras         dispostas         em         paralelo,         ou         quase,
podem         deslocar         um         peso         por         uma         grande         distância.
Em         outros         músculos,         as         fibras         são         oblíquas         em         seu
longo         eixo.         Por         causa         de         sua         semelhança         com         as
penas,         eles         são         chamados         músculos         penados.
(MOORE,         Keith         L.         Anatomia         orientada         para         a         clínica.
Editora         Guanabara         Koogan.         Rio         de         Janeiro.p.19         -
Arquitetura         dos         músculos         esqueléticos.)

Sobre         o         contexto         enunciado,         marque         a         explicação
INCORRETA.

(A) Músculos         estriados         têm         idênticas         características
dos         bipenados         (penados),         porque         suas         fibras
originam-se         de         uma         ampla         superfície         parecendo
uma         pena         incompleta.

(B) Músculos         multipenados,         quando         septos         se
estendem         dentro         das         inserções         dos         músculos,
dividindo-as         em         várias         punções         peniformes.

(C) Músculos         circunpenados,         quando         as         fibras
convergem         para         um         tendão         que         se         estende         em
sua         substância.

(D) Músculos         unipenados         (hemipenados),         quando         as
suas         fibras         têm         uma         origem         linear         ou         estreita,
parecendo         uma         meia         pena.

Questão 12

"As         Atividades         de         Vida         Diária         (AVD)         são         as         tarefas         de
desempenho         ocupacional         que         o         indivíduo         realiza
diariamente.         Não         se         resume         somente         aos         auto         -
cuidados         de         vestir-se,         alimentar-se,         arrumar-se,
tomar         banho,         e         pentear-se,         mas         engloba         também         as
habilidades         de         usar         telefone,         escrever,         manipular
livros,         dentre         outras,         além         da         capacidade         de         virar-se
na         cama,         sentar-se,         mover-se         e         transferir-se         de         um
lugar         para         outro".         (Trombly,         1989).         (Por:         Rosa         Maia         -
Terapeuta         Ocupacional.)

Marque         a         alternativa         com         informação         incoerente         com
a         "Corrente         Humanista".

(A) O         trabalho         é         utilizado         como         atividade,         favorecendo
o         relacionamento         interpessoal         e         de
autoaprendizagem,         ordenando         pensamento         e
comportamento.

(B) A         saúde         está         associada         aos         bons         hábitos,         à
capacidade         de         trabalhar,         de         agir         no         mundo.

(C) O         trabalho         é         utilizado         como         mera         atividade         técnica
para         afastar         o         homem         dos         princípios
antropocêntricos.

(D) O         principal         foco         desse         modelo         é         o         homem         e         sua
capacidade,         a         essência         humana.

Questão 13

A         Terapia         Ocupacional         como         ciência         interdisciplinar         e
método         de         tratamento         sistematizado         nasceu         na         2ª
metade         do         século         XVIII.         (...)         Define-se         a         "Terapia
Ocupacional"         (TO)         como         um         campo         amplo         e         bastante
necessário,         envolvendo:

I.O         Campo         de         conhecimento         e         intervenção         em         saúde.
II.O         Campo         da         Educação         onde         se         pode         incluir         a
esfera         social.
III.O         Campo         que         reúne         tecnologia         orientadas         para         a
emancipação         e         autonomia         das         pessoas,         abrangendo
motivos         atrelados         a         diversas         problemáticas,         tais
como:         físicas,         sensoriais,         mentais,         psicológicas         e/ou
sociais,         dimensionando-se         pelo         uso         da         atividade,         que
se         define         como         sendo:         elemento         centralizador         e
orientador,         na         construção         complexa         e         contextualizada
do         processo         terapêutico.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Estão         corretas         II         e         III         apenas.
(B) Estão         corretas         I         e         II         apenas.
(C) Todas         estão         corretas.
(D) Estão         corretas         I         e         III         apenas.

Questão 14

A         neurose         é         inteiramente         uma         manobra         encobridora.
Por         trás         da         doença,         está         a         tentativa         patológica         e
ambiciosa         de         o         paciente         ver         a         si         mesmo         como         algo
extraordinário.         Os         sintomas         são         um         monte         de         lixo         no
qual         o         paciente         se         esconde.         A         superioridade         fictícia
do         paciente,         data         da         época         em         que         ele         foi         mimado.
Enquanto         vemos         claramente         o         que         ele         faz,         ele,         sem
perceber,         está         ocupado         em         erigir         seus         obstáculos,
como         um         criminoso         empedernido,         ele         está         tentando
assegurar         um         álibi...         Sempre         termina         em         'o         que         eu
não         teria         realizado         se         não         tivesse         sido         impedido
pelos         sintomas'.         A         nossa         tarefa         é         tornar         conceitual         o
que         nele         estava         não-conceitualizado.
(Ansbacher         e         Ansbacher,         1964,         p.198-199)         -         (In.
Teorias         da         Personalidade.         Cap.4.         p.125/136.)
Analise:         "Essa         necessidade         caracteriza-se         por         um
desejo         indiscriminado         de         agradar         os         outros         e         cumprir
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suas         expectativas.         O         mais         importante         para         a         pessoa
é         que         os         outros         tenham         opinião         a         seu         respeito,         e         ela
é         extremamente         sensível         a         qualquer         sinal         de         rejeição
ou         frieza".

De         acordo         com         a         classificação         feita         por         Horney
(1942)         sobre         "As         necessidades         neuróticas",         os
elementos         textuais         caracterizam         a         "Necessidade
Neurótica         de________________".

(A) Afeição         e         aprovação.
(B) Poder.
(C) Isolamento.
(D) Auto         suficiência         e         independência.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

"Indústria         precisa         descobrir         o         full         commerce"

Terceirização         total         do         e-commerce         permite         que
grandes         marcas         tenham         agilidade         para         criar
plataformas         parrudas         de         venda         direta         ao         consumidor.

inflação         -         indústria         -         tecnologia
29.mar.2021         às         7h00

Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,         em
situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos         para
acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas.

Sua         afirmação         é         confirmada         por         dados.         De         acordo
com         o         relatório         elaborado         pela         Ebit|Nielsen,         o
e-commerce         brasileiro         cresceu         47%         apenas         no
primeiro         semestre         do         ano         passado.         As         vendas
saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro         semestre         de
2019,         para         R$         38,8         bilhões         no         mesmo         período         de
2020.         Nos         anos         anteriores,         o         crescimento         anual         não
passava         de         12%.         E         a         tendência         de         crescimento         não
para         por         aí.         A         consultoria         prevê         que         as         vendas         online
devam         aumentar         mais         26%         em         2021,         atingindo
faturamento         de         nada         menos         do         que         R$         110         bilhões
no         ano.

"Com         a         pandemia         e         o         fechamento         das         lojas,         muitas
empresas         tiveram         de         dar         mais         atenção         ao         comércio

eletrônico,         que         se         tornou         estratégico",         diz         Fregonesi.
"Outras,         que         ainda         não         estavam         no         online,
precisaram         criar         presença         com         urgência",         afirma.
Entre         essas         empresas,         estão         muitas         indústrias         que
perceberam         a         necessidade         -         e         a         oportunidade         -         de
vender         diretamente         para         seus         consumidores,         o
chamado         D2C         (do         inglês         direct         to         consumer).

O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para         seus
clientes.         "Vender         online         para         o         consumidor         final
definitivamente         não         é         o         'core'         da         indústria",         afirma         o
especialista.

Para         resolver         a         questão,         o         setor         tinha         basicamente
três         opções.         Desenvolver         tudo         internamente         (e         arcar
com         os         custos         de         toda         uma         infraestrutura         dedicada),
terceirizar         partes         da         operação         (e         se         desdobrar         para
gerenciar         todos         os         contratos         e         etapas         com         diferentes
fornecedores)         ou         fazer         a         terceirização         total         da
operação.

É         nessa         terceira         alternativa         que         entra         o         serviço
prestado         pela         Synapcom.         "A         indústria         precisa
descobrir         o         full         commerce",         afirma         Fregonesi.         Full
commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e         entregar
a         melhor         experiência         para         seu         consumidor.         "Nós
criamos         projetos         customizados         de         ponta         a         ponta         e
fazemos         todo         o         gerenciamento         do         e-commerce         da
marca,         que         nos         remunera         de         acordo         com         as         vendas",
explica.

https://estudio.folha.uol.com.br/synapcom/2021/03/industria-precisa-descobrir-o-ful

l-commerce.shtml Acessado em 30/03/2021

Questão 15

A         partir         dos         seus         conhecimentos         linguísticos         e         de         sua
análise         do         texto         jornalístico,         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um
único         parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de
um         comércio         eletrônico."         O         termo         destacado
exerce         a         função         sintática         de         sujeito         da         oração         e
está         na         voz         passiva.

(B) Eduardo         Fregonesi         é         enunciador         e         autor         do         texto
jornalístico.

TERAPEUTA OCUPACIONAL (4) 6



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2021  
 

 

(C) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo"         (quarto         parágrafo)         -         esse         trecho         não
possui         recursos         coesivos,         apenas         de         coerência
textual.

(D) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer."         O         enunciado         que         abre         o         corpo         de
texto         é         iniciado         por         uma         locução         adverbial,         recurso
muito         comum         da         linguagem         jornalística.

Questão 16

Sobre         as         estratégias         de         intertextualidade         para         a
citação         da         fala         de         terceiros,         é         CORRETO         afirmar
sobre         o         texto         jornalístico         que:

(A) O         terceiro         parágrafo         apresenta         polifonia         por         meio
do         discurso         direto         livre,         uma         vez         que         há
intercalação         das         citações         diretas         das         falas         de
Eduardo         com         a         fala         do         jornalista         que         está
narrando         a         matéria         jornalística.

(B) O         segundo         parágrafo         não         apresenta         polifonia
porque         suspende         a         citação         indireta         da         fala         de
Eduardo         Fregonesi         para         referir-se         a         dados
estatísticos.

(C) O         primeiro         parágrafo         apresenta         a         polifonia         por
meio         de         discurso         indireto,         trazendo         a         fala         de
Eduardo         Fregonesi         parafraseada         e         sem         uso         de
aspas.

(D) O         título         apresenta         um         enunciador         indefinido         devido
ao         uso         das         aspas         que         denotam         citação         direta,
embora         não         haja         referência         ao         seu         autor.

Questão 17

A         partir         da         reportagem         sobre         tecnologia,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         representa         o         tema         central         do
texto:

(A) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e
entregar         a         melhor         experiência         para         seu
consumidor."         (sexto         parágrafo)

(B) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas."
(primeiro         parágrafo)

(C) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para
seus         clientes."         (quarto         parágrafo)

(D) "De         acordo         com         o         relatório         elaborado         pela
Ebit|Nielsen,         o         e-commerce         brasileiro         cresceu         47%
apenas         no         primeiro         semestre         do         ano         passado.         As
vendas         saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro
semestre         de         2019,         para         R$         38,8         bilhões         no
mesmo         período         de         2020."         (segundo         parágrafo)

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

"São         Miguel         do         Oeste         é         um         município         com         grande
potencial         turístico         pela         sua         diversidade         cultural,
empreendedorismo,         qualidade         de         vida,         além         das
belezas         naturais."         (www.saomiguel.sc.gov.br)
O         turismo         deste         município         tem,         entre         outras         opções,
as         visitas         a         propriedades         rurais         como         a         que         produz         o
Mel         do         Oeste         e         o         Sítio         Santos         Cherobin,
especializada         na         produção         orgânica         de         pitaya         e
limão.         Este         tipo         de         turismo         é         conhecido
nacionalmente         como:

(A) Agroturismo.
(B) Turismo         Rural.
(C) Turismo         de         roça.
(D) Hortiturismo.

Questão 19

Ao         município         de         São         Miguel         do         Oeste         compete,
segundo         sua         Lei         Orgânica,         prover         a         tudo         quanto         diga
respeito         ao         seu         peculiar         interesse         e         ao         bem-estar         de
sua         população.         Entre         as         atribuições         inerentes         à         esta
competência         NÃO         se         inclui:

(A) Suplementar         a         legislação         federal         e         a         estadual,         no
que         lhe         couber.

(B) Criar,         organizar         e         suprimir         Distritos,         observada         a
legislação         específica.

(C) Manter,         com         exclusiva         responsabilidade         técnica         e
financeira,         programas         de         educação         pré         -         escolar         e
de         ensino         fundamental.

(D) Elaborar         o         plano         diretor         de         desenvolvimento
integrado.

Questão 20

"Em         reunião         ampliada         nesta         quarta-feira,         17,         o
Centro         de         Operações         de         Emergência         em         Saúde
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(Coes)         descartou         lockdown         neste         momento         em         Santa
Catarina."
A         notícia         divulgada         no         site         do         governo         do         estado         de
Santa         Catarina         traz         um         termo         muito         ouvido         nos
últimos         tempos,         em         todo         o         mundo.         Qual         é         o
significado         da         palavra         inglesa         LOCKDOWN,         que         hoje
reflete         uma         necessidade         imposta         em         muitos         lugares
como         forma         de         conter         a         proliferação         do         coronavírus?

(A) Confinamento.
(B) Abertura.
(C) Flexibilização.
(D) Contingência.
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