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NOME:  

ASSINATURA:  

 

TEMPO 

• A prova terá duração de 3h (três horas); 

• O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e 

trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

• Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;  

• O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de 

rasura ou erro no preenchimento;  

• Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 

questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de 

resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;  

• Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O 

candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

• O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova 

(caderno de questões e/ou folha de respostas); 

• O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 

se acompanhado de um fiscal;  

• Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de 

detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

• Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas 

devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se 

retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 

candidatos.  

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022. 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Zé         Alegria

Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores         viviam         tristes
e         isolados.

Eles         estendiam         suas         roupas         surradas         no         varal         e
alimentavam         seus         magros         cães         com         o         pouco         que
sobrava         das         refeições.

Todos         que         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do         Sinhozinho
João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,         sendo         dono         de
muitas         terras,         exigia         que         todos         trabalhassem         duro,
pagando         muito         pouco         por         isso.

Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,         cujo         apelido         era
Zé         Alegria.

Era         um         jovem         agricultor         em         busca         de         trabalho.

Recebeu,         como         todos,         uma         velha         casa         onde         iria         morar
enquanto         trabalhasse         ali.

O         jovem         vendo         aquela         casa         suja         e         largada,         resolveu
dar-lhe         vida         nova.

Pegou         uma         parte         de         suas         economias,         foi         até         a         cidade         e
comprou         algumas         latas         de         tinta.

Chegando         em         casa,         cuidou         da         limpeza         e,         em         suas         horas
vagas,         lixou         e         pintou         as         paredes         com         cores         alegres         e
brilhantes,         além         de         colocar         flores         nos         vasos.

Aquela         casa         limpa         e         arrumada         chamava         a         atenção         de
todos         que         passavam.

O         jovem         sempre         trabalhava         alegre         e         feliz         na         fazenda,         era
por         isso         que         tinha         esse         apelido.

Os         outros         trabalhadores         lhe         perguntavam:

-         Como         você         consegue         trabalhar         feliz         e         sempre         cantando
com         o         pouco         dinheiro         que         ganhamos?

O         jovem         olhou         bem         para         os         amigos         e         disse:

-         Bem,         esse         trabalho,         hoje         é         tudo         que         eu         tenho.

Ao         invés         de         blasfemar         e         reclamar,         prefiro         agradecer         por
ele.

Quando         aceitei         este         trabalho,         sabia         de         suas         limitações.

Não         é         justo         que         agora         que         estou         aqui,         fique         reclamando.

Farei         com         capricho         e         amor         aquilo         que         aceitei         fazer.

Os         outros         olharam         admirados.         "Como         ele         podia         pensar
assim?"

Afinal,         acreditavam         ser         vítimas         das         circunstâncias
abandonados         pelo         destino...

O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,         chamou         a
atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a         observar         à
distância         os         passos         dele.

Um         dia         Sinhozinho         pensou:

-         Alguém         que         cuida         com         tanto         cuidado         e         carinho         da         casa
que         emprestei,         cuidará         com         o         mesmo         capricho         da         minha
fazenda.

Ele         é         o         único         aqui         que         pensa         como         eu.

Estou         velho         e         preciso         de         alguém         que         me         ajude         na
administração         da         fazenda.

Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar         um
café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um         emprego         de
administrador         da         fazenda.

O         rapaz         prontamente         aceitou.

Seus         amigos         agricultores         novamente         foram
perguntar-lhe:

-         O         que         faz         algumas         pessoas         serem         bem-sucedidas         e
outras         não?

E         ouviram,         com         atenção,         a         resposta:

-         Em         minhas         andanças,         meus         amigos,         eu         aprendi         muito
e         o         principal         é         que:

A         vida         é         como         um         navio,         e         nós         é         que         somos         o         capitão,
não         somos         vítimas         do         destino.         Existe         em         nós         o
livre-arbítrio,         e         com         ele         a         capacidade         de         realizar         e         dar
vida         nova         a         tudo         que         nos         cerca.         E         isso         depende         de         cada
um"

Questão 01
A         frase:         "O         jovem         sempre         trabalhava         ALEGRE         e         FELIZ
na         fazenda,         era         por         isso         que         tinha         esse         apelido",
apresenta         os         vocábulos         ALEGRE         e         FELIZ         que         podem
ser         considerados         sinônimos.

Todos         os         pares         de         palavras         abaixo         são         sinônimos,
EXCETO:

(A) Ojeriza         -         antipatia.

(B) Subserviente         -         bajulador.

(C) Estagnar         -         estratificar.

(D) Pudor         -         pejo.

(E) Esguio         -         corpulento.

Questão 02
No         trecho:         "O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,
chamou         a         atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a
observar         à         distância         os         passos         dele",         em         relação         ao
fenômeno         linguístico         da         crase,         pode-se         afirmar         que:

(A) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         possessivos         no
singular,         desde         que         antecedam         um         substantivo
(pronome         adjetivo),         é         obrigatório.

(B) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         obrigatório,
porque         o         verbo         "observar"         exige         a         preposição.

(C) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina
que         sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

(D) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo         quando
se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina.
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(E) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         relativo         QUE,
desde         que         antecedam         um         verbo         transitivo         direto,         é
facultativo.

Questão 03
Em:         "Todos         QUE         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do
Sinhozinho         João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,
sendo         dono         de         muitas         terras,         exigia         QUE         todos
trabalhassem         duro,         pagando         muito         pouco         por         isso",         os
termos         em         destaque         são         classificados,         respectivamente,
como:

(A) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Conjunção
Subordinativa         Integrante.

(B) Pronome         Relativo,         Pronome         Relativo.

(C) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Pronome
Relativo.

(D) Pronome         Relativo,         Conjunção         Subordinativa
Integrante.

(E) Pronome         Relativo,         Conjunção         Coordenativa
Explicativa.

Questão 04
No         trecho:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após
tomar         um         café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Intercalar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(B) Separar         Orações         Coordenadas.

(C) Intercalar         expressões         explicativas.

(D) Isolar         o         Aposto.

(E) Isolar         o         Vocativo.

Questão 05
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à         comunicação,
tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         trecho:         "A
VIDA         É         COMO         UM         NAVIO".

(A) Prosopopeia.

(B) Comparação.

(C) Paradoxo.

(D) Metáfora.

(E) Metonímia.

Questão 06
No         trecho:         "Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,
CUJO         APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA"                  a         oração         "CUJO
APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA",         é         classificada
sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(B) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(C) Oração         Coordenada         Assindética         Explicativa.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(E) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Questão 07
Em:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar
um         café         bem         fresquinho,         OFERECEU         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         a         forma         verbal
"OFERECEU         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal),         como         sendo:

(A) Transitiva         direta.

(B) Transitiva         direta         e         indireta.

(C) Verbo         de         Ligação.

(D) Transitiva         indireta.

(E) Intransitiva.

Questão 08
Assinale         a         frase         que         NÃO         apresenta         uma         lição         para         o
texto         "Zé         Alegria":

(A) Toda         pessoa         é         capaz         de         efetuar         mudanças
significativas         no         mundo         que         nos         cerca.

(B) Sempre         haverá         alguém         observando         suas         atitudes,         e
delas         vai         depender         o         seu         futuro.

(C) Eu         posso,         através         das         minhas         atitudes,         influenciar         o
lugar         onde         eu         estou,         ao         invés         de         me         deixar
influenciar         por         ele.

(D) Tudo         o         que         um         sonho         precisa         para         ser         realizado         é
alguém         que         acredite         que         ele         possa         ser         realizado.

(E) Eu         devo         assumir         a         responsabilidade         e         controle         das
minhas         ações,         ao         invés         de         ficar         procurando
"culpados"         pela         minha         situação.

Questão 09
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         primeira         oração         do
período:         "Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores
viviam         tristes         e         isolados"?

(A) Simples.

(B) Oculto.

(C) Indeterminado.

(D) Inexistente.

(E) Composto.

Questão 10
O         pronome         em         destaque         no         trecho:         "Os         outros
trabalhadores         LHE         perguntavam",         está         exercendo         a
função         sintática         de:

(A) Adjunto         Adverbial.

(B) Complemento         Nominal.
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(C) Vocativo.

(D) Objeto         Indireto.

(E) Objeto         Direto.

Conhecimento Específico

Questão 11
A         política         Nacional         de         Atenção         Básica         é         o         conjunto         de
ações         de         saúde         individuais,         familiares         e         coletivas.         São
desenvolvidas         por         meio         de         práticas         de         cuidado         integrado
e         gestão         qualificada,         realizada         com         equipe
multiprofissional         e         dirigida         à         população         em         território
definido,         sobre         as         quais         as         equipes         assumem
responsabilidade         sanitária.         Assinale         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Redução         de         danos,         diagnóstico         e         tratamento.

(B) Promoção,         reabilitação         e         prevenção.

(C) Tratamento,         cuidados         paliativos         e         vigilância         em
saúde.

(D) Reabilitação,         proteção         e         redução         de         danos.

(E) Vigilância         em         saúde,         tratamento         e         habilitação.

Questão 12
As         estruturas         aplicadas         de         referência         (EAR)         biomecânica
e         neurodesenvolvimental         possuem         alguns         princípios
opostos         que         tornam         incompatível         o         uso         concomitante
das         técnicas         na         abordagem         do         paciente.

Sobre         as         duas         abordagens,         registre         (B)         para         a         EAR
Biomecânica         e         (N)         para         a         EAR         Neurodesenvolvimental:

(__)Trabalhar         de         proximal         para         distal.

(__)Ficar         de         pé         e         caminhar         o         mais         rápido         possível.

(__)Enfatizar         o         tratamento         da         parte         afetada.

(__)Enfatizar         integração         sensorial         e         propriocepção.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) N,         N,         B,         B.

(B) B,         B,         N,         N.

(C) N,         B,         B,         B.

(D) B,         N,         B,         N.

(E) N,         B,         B,         N.

Questão 13
No         Brasil,         os         avanços         decorrentes         da         Reforma
Psiquiátrica         transformaram         o         modelo         assistencial         focado
no         hospital         para         uma         atenção         voltada         para         a
comunidade.         Sobre         a         Reabilitação         Psicossocial         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) Pressupõem         o         fortalecimento         de         redes         sociais         e         a
ampliação         da         rede         de         serviços         articulados,         além         da

redução         do         número         de         leitos         psiquiátricos
hospitalares.

(B) A         família         do         paciente         é         parte         da         comunidade         e         é
essencial         que         o         terapeuta         ocupacional         busque         a
parceria         e         o         co-envolvimento         dos         familiares         no
tratamento,         deixando         de         serem         cúmplices         para         se
tornarem         protagonistas.

(C) É         entendida         como         um         processo,         e         não         apenas         uma
técnica,         que         oferece         ao         indivíduo         incapacitado         em
virtude         de         um         transtorno         mental         a         oportunidade         de
atingir         seu         potencial         de         funcionamento         independente
na         comunidade.

(D) Requer         um         resgate         da         cidadania         e         dos         direitos         civis         e
políticos         do         indivíduo         portador         de         transtorno         mental,
como         por         exemplo,         com         a         promulgação         da         nova
constituição         em         1988         e         a         implantação         do         SUS.

(E) Está         diretamente         associada         com         os         princípios         que
orientam         o         SUS,         como         a         descentralização         das         ações,
igualdade         entre         todos         os         usuários         e         participação         de
todos         os         seguimentos         da         população         visando         o
controle         social.

Questão 14
"Um         conjunto         de         atividades         que         se         destina,         através         das
ações         de         vigilância         epidemiológica         e         vigilância         sanitária,
à         promoção         e         proteção         da         saúde         dos         trabalhadores,
assim         como         visa         à         recuperação         e         reabilitação         da         saúde
dos         trabalhadores         submetidos         aos         riscos         e         agravos
advindos         das         condições         de         trabalho."

Tendo         como         base         a         Lei         nº         8.080,         de         19         de         setembro         de
1990,         o         trecho         acima         refere-se         à:

(A) Saúde         do         Trabalhador.

(B) Ouvidoria.

(C) Seguridade         Social.

(D) Humanização.

(E) Serviço         de         Convivência         e         Fortalecimento         de         Vínculos
dos         Trabalhadores.

Questão 15
Compete         ao         Ministério         da         Saúde         a         gestão         das         ações         de
Atenção         Básica         no         âmbito         da         União,         sendo
responsabilidades         da         União.         Assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Planejar,         apoiar,         monitorar         e         avaliar         as         ações         da
Atenção         Básica         nos         territórios.

(B) Rever         periodicamente         as         diretrizes         da         PNAB         e
garantir         recursos         federais         para         compor         o
financiamento         da         Atenção         Básica.

(C) Reorientação         do         modelo         de         atenção         e         gestão.

(D) Desenvolver,         disponibilizar         e         implantar         os         Sistemas
de         Informação         da         Atenção         Básica.

(E) Garantir         infraestrutura         adequada,         boas         condições
para         funcionamento         das         unidades         básicas         de         saúde.
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Questão 16
A         necessidade         de         se         propor         novos         dispositivos         de
atenção         em         saúde         mental         é         um         dos         desdobramentos
relativos         à         implementação         da         Reforma         Psiquiátrica         no
Brasil.         Sobre         as         ações         transdisciplinares         e         práticas
híbridas         em         saúde         mental         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Na         perspectiva         de         práticas         híbridas,         as
especificidades         profissionais         são         parte         integrante         de
uma         rede         de         conhecimento,         de         estratégias         e         de
formas         de         ação         que         permitem         a         produção         de         novos
saberes         locais         e         de         novas         formas         de         cuidado.

(B) A         formação         profissional         em         saúde         deve         priorizar         o
fortalecimento         das         identidades         de         cada         categoria,
além         de         legitimar         a         forma         de         atuação         em         cada         área,
garantindo         assim         os         campos         de         atuação         no         mercado
de         trabalho.

(C) A         separação         dos         saberes         em         disciplinas         (modelo
disciplinar)         ajuda         a         elaborar         planos         de         atenção         mais
eficazes         ao         permitir         o         desenvolvimento         de         uma
linguagem         especializada,         identificando,         classificando
e         categorizando         fenômenos.

(D) A         economia         solidária         permitiria         superar         as         práticas
disciplinares         ao         verticalizar         as         relações         de         poder,
criando         formas         de         resistência         aos         sistemas         de
controle         e         de         dominação         vigentes         no         trabalho         em
saúde.

(E) A         transdisciplinaridade         implica         no         trabalho
multidisciplinar,         onde         os         diversos         profissionais         que
compõem         a         equipe         trabalham         juntos,         cada         um         com
sua         especialidade,         para         construir         planos         de         atenção
com         o         mesmo         objetivo         final.

Questão 17
Sobre         o         processo         de         terapia         ocupacional         analise         as
afirmativas:

I.A         anamnese         é         uma         forma         de         coleta         de         dados,
essencial         para         que         o         terapeuta         ocupacional         aproxime         do
cliente         e         estabeleça         o         vínculo         terapêutico.         Se         bem
utilizado         pelo         terapeuta         ocupacional,         pode         ser         um
eficiente         como         instrumento         de         avaliação.

II.A         reavaliação         ocorre         constantemente         ao         longo         do
processo.         O         plano         de         intervenção,         nesta         perspectiva,         é
constantemente         revisto.

III.O         procedimento         de         alta         da         terapia         ocupacional         é         uma
etapa         essencial         do         processo,         pois         indica         que         os         objetivos
foram         alcançados.         Este         procedimento         deve         coincidir         com
a         alta         clínica         do         cliente.

IV.É         importante         que         o         estabelecimento         de         objetivos         de
intervenção         considere         a         construção         conjunta         de
prioridades,         o         que         pode         garantir         a         eficiência         da
intervenção.

Estão         CORRETOS,         apenas         as         afirmativas:

(A) I,         II         e         III.

(B) III         e         IV.

(C) II         e         IV.

(D) II,         III         e         IV.

(E) I         e         III.

Questão 18
Os         recursos         do         Fundo         Nacional         de         Saúde         (FNS)         serão
alocados         como,         EXCETO:

(A) Investimentos         no         Sistema         Único         de         Assistência
Social.

(B) Despesas         de         custeio         e         de         capital         do         Ministério         da
Saúde,         seus         órgãos         e         entidades,         da         administração
direta         e         indireta.

(C) Investimentos         previstos         em         lei         orçamentária,         de
iniciativa         do         Poder         Legislativo         e         aprovados         pelo
Congresso         Nacional.

(D) Cobertura         das         ações         e         serviços         de         saúde         a         serem
implementados         pelos         Municípios,         Estados         e         Distrito
Federal.

(E) Investimentos         previstos         no         Plano         Quinquenal         do
Ministério         da         Saúde.

Questão 19
Sobre         os         modelos         positivista,         humanista         e         materialista
histórico         na         terapia         ocupacional,         analise         as         afirmativas:

I.Os         modelos         positivista,         humanista         e         materialista
histórico,         se         aplicados         por         profissional         terapeuta
ocupacional         com         experiência         técnica         e         assistencial,
podem         ser         complementares,         logo         que         consideram         os
diferentes         aspectos         que         envolvem         o         cotidiano         dos
sujeitos.

II.O         terapeuta         ocupacional,         que         possui         sua         prática
centrada         no         materialismo         histórico,         possui         resultados
mais         palpáveis         com         populações         mais         vulneráveis,
considerando         a         problemática         contextual         enfrentada         por
esta         população.

III.O         modelo         positivista,         embora         possua         limitações         para
identificar         aspectos         subjetivos         no         processo         de
intervenção,         é         extremamente         importante         no         leque         de
possibilidades         do         terapeuta         ocupacional.         Na         medida         em
que         prevê         a         utilização         de         protocolos         de         avaliação         e
intervenção,         objetiva         o         tratamento         para         resultados         claros
e         concretos.

IV.O         modelo         humanista,         assim         como         o         modelo
positivista,         considera         os         aspectos         objetivos         da
intervenção         sem,         no         entanto,         ater-se         exclusivamente         a
eles.         Historicamente,         é         um         modelo         de         contraponto         ao
positivismo,         por         privilegiar         as         questões         subjetivas         dos
indivíduos.

Estão         CORRETAS,         apenas         as         afirmativas:

(A) I,         II         e         IV.

(B) I         e         III.
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(C) II,         III         e         IV.

(D) III         e         IV.

(E) II         e         III.

Questão 20
São         tipos         de         unidades         e         equipamentos         de         Saúde         no
âmbito         da         Atenção         Básica,         EXCETO:

(A) Unidade         Básica         de         Saúde         Fluvial.

(B) Unidade         Básica         de         Saúde.

(C) Unidade         Básica         de         Saúde         Fluviátil.

(D) Unidade         Básica         em         Saúde.

(E) Unidade         Odontológica         Movel.
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