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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leia atentamente os textos abaixo para responder à questão 01.
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apenas I, II e III estão corretas
apenas I, IV e V estão corretas
apenas II, III e IV estão corretas
apenas IV e V estão corretas
apenas I e V estão corretas
QUESTÃO 02

De acordo com o Manual da Presidência da República, ao se falar de concisão e clareza, é
possível afirmar que:
I.

A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Entendese que é o texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo
de palavras.
Para que se redija com concisão, é fundamental que se tenha, além de conhecimento
do assunto sobre o qual se escreve, o tempo necessário para revisar o texto depois de
pronto.
A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial, definindo como claro aquele
texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor.
A clareza depende de outras características da redação oficial como:
impessoalidade, concisão, uso do padrão culto da língua, formalidade e padronização.

II.

III.
http://youpode.com.br/blog/liberati/category/critica-de-tv

Mídia e catástrofe
Não há dúvida de que todos ficamos terrificados diante das últimas catástrofes naturais ocorridas no Haiti
e Chile. Neste início de novo milênio, os problemas naturais nos põem diante de muitos impasses éticos,
sobretudo quando há perdas humanas, como ocorreu com esses países. Um dos problemas éticos com o
qual devemos nos confrontar se refere ao modo como os meios de comunicação nos transmitem os
eventos catastróficos. Em outras épocas não teríamos conhecido a dimensão dos fatos da maneira como
conhecemos hoje, seja porque não havia recursos técnicos, seja porque podia haver controle ideológico.
Dê-se, então, o valor merecido à mídia e ao seu trabalho. Por outro lado, os mesmos recursos e a mesma
liberdade que permitem à mídia desempenhar tão bem seu papel levam-nos a perguntar se, em alguns
casos, não se dá cobertura excessiva às catástrofes, explorando a sensibilidade de pessoas menos
críticas, a fim de obter lucro puro e simples e de maneira antiética. O plano de fundo dessa questão é,
sem dúvida, a concepção ética de cada veículo de comunicação.
Revista CULT, ano 13, abril de 2010.

QUESTÃO 01
Com base na leitura acima, pode-se inferir que:
I.

os textos abordam a preocupação com a ética nos noticiários de TV sobre a
transmissão de eventos catastróficos;
II. a charge anteposta ao texto da Revista CULT destoa da preocupação sobre a ética na
TV;
III. os textos sugerem que, mesmo pensando em lucro, seja feita uma ampla cobertura
das tragédias usando os aparatos tecnológicos e o tempo real na transmissão;
IV. os mesmos recursos e a mesma liberdade que permitem à mídia desempenhar o seu
trabalho, por outro lado não a impedem de cometer alguns excessos;
V. um dos problemas éticos que devemos nos confrontar é o modo como os meios de
comunicação transmitem os eventos catastróficos.
Cargo:

TERAPEUTA OCUPACIONAL

IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas estão corretas
apenas I, II e III estão corretas
apenas I, II e IV estão corretas
apenas I e IV estão corretas
apenas II e III estão corretas
QUESTÃO 03

Despertar o gosto pela leitura de textos verbais escritos em sua __________________ linguística e
compreensão mediata, disputando com a ___________________ e_________________ dos atraentes
textos não verbais, que a revolução eletroeletrônica e a consequente _________________ geraram, é
uma missão impossível. O acesso à informação pode fazer-se muito fácil e rápido, mas desse modo é,
necessariamente superficial, uma vez que não concede tempo para o aprofundamento e a
______________ das informações.
Virgínia Maria Antunes de Jesus. Discutindo Língua Portuguesa: proposta de um desafio.

Observe o fragmento de texto acima, e assinale a alternativa que corresponde respectivamente
às lacunas, dando sentido ao texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

linearidade, tecnologia, instantaneidade, análise, simultaneidade.
análise, tecnologia, linearidade, simultaneidade, instantaneidade.
linearidade, simultaneidade, instantaneidade, tecnologia, análise.
linearidade, simultaneidade, instantaneidade, análise, tecnologia.
análise, simultaneidade, instantaneidade, linearidade, tecnologia.

Cargo:

TERAPEUTA OCUPACIONAL
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QUESTÃO 04

II.

Leia os enunciados abaixo e responda à questão a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

III.
IV.

Tu e ela amais a vida com tanto entusiasmo.
Tu e ela vivem tão perto da felicidade que encantam a todos.
Tu e eles viveis ajustando o comportamento a cada instante.
Tu e ele vivem sonhando acordados.
Ela e tu viveis no mundo da lua.

V.

Assinale a alternativa em que a concordância entre pronomes e verbos está CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas I e II estão corretas
apenas II e III estão corretas
apenas III e IV estão corretas
apenas I e V estão corretas
todas estão corretas

Uma dúzia e meia de ovos foram usadas no bolo.
Alunos e alunas aprovados devem comparecer à secretaria.
Professor e professora aprovados no concurso deve se apresentar imediatamente.
Uma tonelada e quinhentos quilos de alimentos foi perdidos.
Uma tonelada de material reciclável foram desperdiçadas.
QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto.
chamar para si a

chamar para si a
chamar para si à
chamar para si a

Leia os enunciados abaixo, e assinale a alternativa em que a função do SE está INCORRETA:

Cargo:

Esta terra é muito boa. Aqui SE vive bem. (O SE é índice de indeterminação do sujeito).
TERAPEUTA OCUPACIONAL

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II estão incorretas
somente a III e IV estão incorretas
todas estão incorretas
somente a V está incorreta
nenhuma está incorreta

Perdoar é uma virtude que a poucos assiste.
Perdoar é uma virtude que a poucos assistem.
Perdoar é uma virtude que há poucos assistem.
Perdoar é uma virtude que há poucos assiste.
Perdoar é uma virtude que a pouco assiste.

Leia o texto abaixo para responder à questão 09.
De volta à casa lembrou-se de fazer a mesma excursão pelo lado interior do quintal de sua casa, que
ficava contíguo ao dos vizinhos. Aquele também estava coberto de arbustos silvestres e capoeira inculta,
de maneira que, por entre as moitas, podia Elias muito a seu sabor e sem ser visto observar por entre
paus mal unidos da cerca todo o quintal vizinho, e mesmo divisar algumas vezes o terreiro.
Bernardo Guimarães. O Garimpeiro.

QUESTÃO 09

chamar para si à

QUESTÃO 07

I.

Hoje tudo é comercializado. Vendem-SE até lugares no céu. (O SE é índice de voz
passiva pronominal).
Depois de tudo aquilo, partiu-SE feliz. (O SE é apenas partícula de realce).
É incrível como tudo acontece. Machucou-SE por nada. (O SE é indicador de ação
reflexiva)
Amaram-SE intensamente durante toda vida. (O SE é índice de ação mútua)

Assinale a alternativa em que o enunciado está de acordo com a norma culta da Língua
Portuguesa.

Indique a alternativa em que a concordância verbal está CORRETA:

(A) Quem aspira à vida pública, dever prestar assistência à população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.
(B) Quem aspira à vida pública, dever prestar assistência a população,
responsabilidade do dever proceder a inquéritos desagradáveis.
(C) Quem aspira a vida pública, dever prestar assistência à população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.
(D) Quem aspira à vida pública, dever prestar assistência à população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.
(E) Quem aspira a vida pública, dever prestar assistência a população,
responsabilidade do dever, proceder a inquéritos desagradáveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

QUESTÃO 08

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

UFT/ COPESE

Pela leitura do fragmento de texto acima, pode-se deduzir que as palavras em destaque nas
assertivas abaixo têm as seguintes funções:
I.
II.
III.
IV.
V.

que - é um pronome relativo tendo como antecedente a palavra casa.
que - é pronome relativo tendo com antecedente a palavra quintal.
aquele – é pronome demonstrativo e se refere à palavra quintal.
de maneira que – é uma locução conjuntiva consecutiva.
por entre - é uma locução conjuntiva subordinativa.

Assinale a alternativa CORRETA:
(A) apenas I, II e III estão corretas
(B) apenas III, IV e V estão corretas
(C) apenas I, III e IV estão corretas
Cargo:

TERAPEUTA OCUPACIONAL
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(D) apenas II, III e IV estão corretas
(E) apenas a I, III e V estão corretas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

(B) a violência urbana está concentrada em alguns pontos específicos do território
brasileiro, como nas regiões sudeste e norte do país. Isso faz com que as cidades do
Rio de Janeiro e Araguaína sejam as mais violentas de cada região apontada
anteriormente, respectivamente.
(C) a violência urbana ocorre apenas em cidades consideradas pólos regionais. A função
que Araguaína exerce como pólo regional para o norte do Estado do Tocantins
justifica seus altos índices de violência.
(D) a diversidade dos territórios é um contraste problemático e contribui para a ocorrência
da violência urbana. Isso se deve às desigualdades sociais e urbanas produzidas pelo
modo de produção capitalista, não sendo diferente em Araguaína.
(E) a violência urbana de Araguaina é resultado dos investimentos do poder público em
políticas públicas implementadas para as áreas de saúde, educação, lazer, cultura e
infraestrutura.

Leia o texto abaixo para responder à questão 10.
O coração batia-lhe com tal violência, que tinha medo que fosse ouvido e traísse a sua presença ali.
Entretanto quase se envergonhava de estar ali espreitando às escondidas e profanando com suas vistas
o inocente e descuidoso desalinho daquela casta criatura. Queria fugir, mas seus pés pregados à terra, e
seus olhos não podiam desviar-se daquela Angélica figura que os fascinava, e se Lúcia nunca dali saísse,
Elias também ali ficaria para sempre, ou então de um salto transpondo a cerca, iria se arrojar aos pés
dela, se do lado de cima da bica não estivesse em pé uma escrava que com ela conversava. Era a boa e
fiel Joana, que acabava de colher nos canteiros destroçados daquela inculta horta um punhado de ervas
para o parco jantar da família, enquanto a senhora lavava roupa.
Bernardo Guimarães. O Garimpeiro.

QUESTÃO 10
Observe que, no fragmento de texto acima, a palavra que é recorrente. Leia as assertivas
abaixo e assinale a alternativa em que o que é conjunção integrante:

QUESTÃO 12
Leia as considerações abaixo sobre a cidade de Araguaína feitas com base em Lopes (2009):

I.
II.
III.
IV.
IV.

O coração bati-lhe com tal violência, que tinha medo (...)
(...) tinha medo que fosse ouvido e traísse sua presença ali.
(...) não estivesse em pé uma escrava que com ela conversava.
(...) desviar-se daquela Angélica figura que os fascinava (...)
Era a boa e fiel Joana, que acabava de colher nos canteiros (...)

I.

Assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II estão corretas
somente III e IV estão corretas
somente IV e V estão corretas
nenhuma está correta
todas estão corretas

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

II.

III.

QUESTÃO 11
Estudos em geografia política têm apontado que a cidade de Araguaína concentra altos índices
de violência em alguns setores, conforme levantamento feito em março de 2007 junto à Polícia
Militar apurou que os bairros com maiores índices de ocorrências policiais naquele período
foram São João, Araguaína Sul, Jardim Paulista, Raizal e Eldorado (VASCONCELOS FILHO,
João Manoel, 2008, adaptado.). Isso demonstra o quanto a violência urbana está presente no
cotidiano de nossas cidades, não apenas em Araguaína, mas também em outras localidades.
Sobre isso podemos considerar CORRETO afirmar que
(A) a violência urbana é característica unicamente das grandes metrópoles nacionais e
regionais. Isso explica o fato de Araguaína, como cidade com potencial em se tornar
uma metrópole regional, tenha um alto índice de violência urbana.
Cargo:

TERAPEUTA OCUPACIONAL

IV.

A cidade de Araguaína, a mais importante do estado do Tocantins, localizada em sua
porção norte, constitui um pólo regional diante de sua posição econômica da qual
oferece os serviços que vão do sistema de saúde, de educação ao bancário dentre
outros. Esta mobilidade faz com que apresente uma certa hegemonia em relação às
outras cidades da própria região, como também de outros estados que fazem limite
com o Tocantins.
O município de Araguaína foi um dos contemplados com o plano de desenvolvimento
na abertura da agropecuária, na década de 1950 com os Planos de Integração
Nacional (PIN) firmado pelo governo federal, que objetivava a criação de rodovias
como a BR 153 e da Ferrovia Norte-Sul, para facilitar o acesso à região mais isolada
geograficamente do restante do país e que efetivasse a pesca no rio Araguaia nesta
região como atividade principal.
Araguaína além de ser o eixo norteador de entrada e de saída dos aliciados e
aliciadores, é também um dos locais de práticas de trabalho escravo de modo que as
fazendas já foram autuadas pelo serviço móvel da justiça federal. A cidade que é
considerada um dos centros econômicos do estado, é também considerada
geograficamente o local de recrutamento dos trabalhadores vítimas das práticas de
trabalho escravo.
Araguaína é uma cidade que possibilita esta integração da cadeia que vem formar as
práticas de trabalho escravo por dívida, mediante o seu ponto estratégico de
localização, da qual faz fronteira com Rondônia e Piauí, estados da federação que
constituem maiores índices de trabalhadores vítimas deste processo degenerativo.
Esta posição da cidade de Araguaína enquanto uma localização adequada para o
recrutamento de trabalhadores pelos aliciadores para trabalharem nas fazendas, se dá
pela falta de mecanismos para detê-los, diante do processo acumulativo do capital em
que o proprietário esconde-se atrás do outro que lhes presta serviço, o aliciador.
Cargo:

TERAPEUTA OCUPACIONAL
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Araguaína não é apenas um dos locais de entrada e saída de aliciadores e de peões
para trabalharem nas propriedades em outros municípios dentro ou fora do estado,
mas o município se encontra na lista dos que praticam o trabalho escravo por dívida
em seus estabelecimentos agropecuários. A peonagem encontra-se desde o momento
em que Araguaína foi beneficiada com os projetos desenvolvimentistas dos militares
para integrar as regiões inóspitas às regiões desenvolvidas.

Estão CORRETOS apenas os itens contidos na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I, III e V.
II, III e IV.
II, IV e V.
I, IV e V.

Para as questões 13 e 14, leia o texto a seguir:
O número de empregos formais no Estado do Tocantins alcançou 228,3 mil em dezembro de 2009,
representando um crescimento de 7,10% em relação ao estoque de emprego de dezembro de 2008. Em
números absolutos, esse aumento correspondeu ao acréscimo de 15,1 mil postos de trabalho, em relação
a dezembro do ano anterior. Em termos absolutos, os setores que apresentaram os melhores
desempenhos foram a Administração Pública, com a geração de 8,0 mil novos postos (+7,50%), os
Serviços, com 3,4 mil postos de trabalho (+11,13%), e o Comércio, que criou 3,1 mil novos postos de
trabalho (+9,46%). Em termos relativos, os melhores desempenhos foram dos setores de Serviços, com
crescimento de +11,13% (+3,4 mil postos), da Indústria de Transformação, com +9,56% (+1,1 mil postos),
e do Comércio, com +9,46% (+3,1 mil postos). Os maiores desempenhos negativos foram dos setores das
atividades, Serviços Industriais de Utilidade Pública (6,51%) e Construção Civil (4,57%), que eliminaram
188 e 610 postos de trabalho, respectivamente (Ministério do Trabalho, 2010, adaptado).

QUESTÃO 13

UFT/ COPESE

QUESTÃO 14
Pelo que foi apresentado no texto do Ministério do Trabalho, podemos dizer que é CORRETO
afirmar que
(A) o setor de Serviços, por ter sido o maior empregador em termos relativos do Estado do
Tocantins entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, pode ser considerado o que
mais contribuiu com o emprego informal no estado no período apurado.
(B) pelo fato de a Administração Pública ter criado 8 mil postos de trabalhos no Estado do
Tocantins entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, podemos considerá-la a
maior empregadora em números relativos do estado.
(C) os setores de Serviços Industriais de Utilidade Pública e Construção Civil aumentaram
suas participações no mercado formal da economia por meio da ampliação do número
de postos de trabalhos.
(D) a Administração Pública, os Serviços e o Comércio foram os 3 (três) setores que se
destacaram no número de postos de trabalhos ampliados, chegando a mais de 14 mil
vagas entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009.
(E) o Estado do Tocantins, entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, sofreu uma
queda no número relativo de postos de trabalhos cujo motivo apontado foi a crise
financeira mundial de 2008.
Para as questões 15 e 16, leia o texto abaixo.
A criação do Estado do Tocantins, em 1988, legitimou um projeto de autonomia que expressava as
necessidades econômicas e político administrativas de seu próprio tempo, mas trazia também as falas de
outras gerações e seus projetos inconclusos. Entretanto, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser
reduzido ao desfecho de uma experiência vitoriosa do projeto articulado por Teotônio Segurado e Felipe
Cardoso. As condições de 1988 são inéditas no plano das relações sociais, econômicas e político
administrativas (CAVALCANTE, Maria do E. S. R. O discurso autonomista do Tocantins. Goiânia : Ed. da
UCG, 2003, p. 13, adaptado).

De acordo com os dados apresentados pelo Ministério do Trabalho, é CORRETO afirmar que
(A) com o aumento de vagas no setor informal, o Estado do Tocantins colabora com o
aumento de contribuições à Previdência Social, permitindo que cidadãos
tocantinenses tenham um maior acesso à aposentadoria.
(B) o Estado do Tocantins ampliou o número de postos de trabalhos no mercado informal
da economia, o que corresponde a um aumento no número de trabalhadores com
carteira assinada com direitos trabalhistas assegurados.
(C) entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009 foram criados 15,1 mil novos postos de
trabalho no Estado do Tocantins, o que implica em um crescimento relativo de 7,10%,
ampliando a oferta de vagas no mercado formal de trabalho.
(D) os números relativos ao aumento de postos de trabalho no Estado do Tocantins de
dezembro de 2009 são inferiores aos de dezembro de 2008, o que demonstra um
reflexo da crise financeira mundial de 2008 sobre o estado.
(E) o ingresso de mais de 15 mil pessoas no emprego informal contribui com o
desenvolvimento econômico do Estado do Tocantins, o qual se encontrava estagnado
desde dezembro de 2008 como resultado da crise financeira mundial daquele ano.
Cargo:

TERAPEUTA OCUPACIONAL
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QUESTÃO 15
No texto acima, quando a autora menciona que o projeto de autonomia do Estado do Tocantins
de 1988 trouxe consigo falas de outras gerações e projetos inconclusos, ela refere-se
I.
II.
III.
IV.

ao discurso autonomista de 1821.
ao discurso de independência de 1889.
ao discurso autonomista de 1956 a 1960.
ao discurso de independência de 1975.

Estão CORRETOS apenas os itens contidos na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III
I e IV
II e III
II e IV
I e II
Cargo:
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QUESTÃO 16
No texto acima, quando a autora menciona que o projeto que se viabilizou em 1988 não pode
ser reduzido ao desfecho de uma experiência vitoriosa do projeto articulado por Teotônio
Segurado e Felipe Cardoso, podemos dizer que
I.

II.

III.

o movimento pela autonomia iniciou-se com Teotônio Segurado e, desde essa época,
vem sendo consolidado, ano após ano, até alcançar o objetivo de criação do Estado
do Tocantins, em 1988.
o único movimento pela autonomia iniciou-se em 1988, de forma independente,
organizado por políticos e intelectuais locais com a finalidade de criar o Estado do
Tocantins.
as condições que levaram à criação do Estado do Tocantins em 1988 são
diferenciadas em termos sociais, econômicos e político-administrativos, com relação a
outros que o antecederam.

Está CORRETA a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas o item I.
apenas o item II.
apenas o item III.
o item I e o item II.
o item II e o item III
QUESTÃO 17

“A navegação do rio Tocantins, desde os primórdios, baseou-se em dois elementos primordiais:
experiência e força física. Sem eles, a saga aventureira de bandeirantes, missionários e,
posteriormente, dos comerciantes ribeirinhos, certamente não teria acontecido” (FLORES,
Kátia Maia. Caminhos que andam: o rio Tocantins e a Navegação fluvial nos sertões do Brasil.
Goiânia: Ed. da UCG, 2009).
Sobre a navegação do rio Tocantins no século XIX, é INCORRETO dizer que
(A) as embarcações mais apropriadas para a navegação no rio Tocantins, considerando a
velocidade das águas e as condições ideais para a navegação sem o enfrentamento
de pedreiras e corredeiras, deviam ser muito grandes, mais pesadas e de cascos
fundos.
(B) a tripulação das embarcações que navegavam pelo rio era formada, no inicio, em sua
maioria, por índios e ribeirinhos.
(C) com o passar dos anos, mestiços e ribeirinhos passaram também a se ocupar das
atividades relacionadas à navegação.
(D) com a regularização da navegação, os botes constituíram o grosso das embarcações
que faziam carreira com o Pará, o que exigiu a profissionalização da atividade.
(E) do piloto da embarcação se exigia um profundo conhecimento do rio, suas corredeiras,
cachoeiras e muita experiência prática adquirida em várias viagens.

Cargo:
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QUESTÃO 18
A luta das quebradeiras de coco babaçu pela libertação do coco preso, teve início no Estado do
Maranhão na região do Médio Mearim, a partir do impedimento por parte dos proprietários de
terras da atividade de coleta e de quebra do coco nas áreas cercadas pelos pecuaristas e
ainda pela derrubada das palmeiras de babaçu. (ROCHA, Maria Regina Teixeira da. A luta das
mulheres quebradeiras de coco babaçu, pela libertação do “coco preso” e pela posse da terra,
2010, adaptado).
Sobre esse movimento social assinale a alternativa INCORRETA:
(A) a expressão “coco preso” é utilizada pelo Movimento das Quebradeiras de Coco
Babaçu - MIQCB, para designar o período de cercamento das propriedades e das
proibições, pelos pretensos donos, do acesso aos babaçuais e, consequentemente,
da livre coleta do coco babaçu.
(B) outro fator que contribuiu para esse processo de luta pela libertação do coco preso e
da terra, foi a diminuição das áreas destinadas à pequena agricultura, visto que a
prioridade dos fazendeiros era o plantio do capim, ocupando grandes extensões de
terra.
(C) no estado do Tocantins os conflitos sociais em torno da questão dos babaçuais,
deram-se principalmente na região do Bico do Papagaio, marcada por confrontos
entre fazendeiros e pequenos posseiros pelo controle da terra e dos recursos naturais
durantes as décadas de 1970, 1980 e 1990, acentuada com a morte do Padre Josimo
em 1986, religioso católico que atuava naquela região, cujo assassinato teve
repercussão em nível internacional através dos meios de comunicação.
(D) com esses acontecimentos as mulheres quebradeiras de coco do Bico do papagaio
tiveram oportunidade de trocar conhecimento com outras realidades e, a partir daí,
passaram a desenvolver um processo contínuo de formação e organização.
(E) A privatização e cercamento dos babaçuais e suas consequencias, significaram um
recuo no movimento dessas mulheres, levando-as a não exercerem suas atividades
como quebradeiras de coco em toda região.
QUESTÃO 19
A Região do Bico do Papagaio, norte do Estado de Tocantins, é parte integrante da Amazônia
Legal. Confluência do cerrado com a mata amazônica, a região é banhada pelos rios Araguaia
e Tocantins. A construção e a pavimentação da rodovia Belém-Brasília, nos anos 50 e 60,
deram impulso à sua ocupação com atividades agropecuárias e extrativistas tradicionais.
Dentre as afirmativas abaixo, assinale a INCORRETA:
(A) A região conhecida como Bico do Papagaio deve ser compreendida não apenas pelo
espaço geográfico entre o baixo Araguaia e Tocantins, mas por uma vasta região de
entorno, também conhecida como Amazônia Oriental.
(B) O processo de ocupação na região do Bico do Papagaio ocorreu a partir da segunda
metade do século vinte de forma pacífica entre posseiros, latifundiárias e grileiros.

Cargo:
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(C) A ocupação definitiva dessa região ocorreu no início do século XIX, com os criadores
de gado, seguidos por religiosos em busca de almas e por mineiros em busca de ouro,
fundadores das principais cidades ribeirinhas do Araguaia e do Tocantins.
(D) Um outro surto povoador da região veio com a extração da borracha, cujas crises de
produção suscitaram uma povoação espalhada na vasta floresta.
(E) Articulam-se na região grandes projetos relacionados às atividades agroexportadoras,
como a carne bovina, a soja e outros grãos. A Hidrovia Araguaia-Tocantins,
hidrelétricas e grandes estruturas de irrigação são exemplos desse esforço.
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No Painel de Controle, modo de exibição clássico, o ícone que fornece acesso a este
gerenciador é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 20
O maior projeto hidrelétrico atualmente em construção na divisa entre os Estados do Tocantins
e Maranhão é a Usina Hidrelétrica de Estreito, considerada uma das grandes apostas do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na área energética, junto com o Complexo
Madeira (RO) e Belo Monte (PA).

O BrOffice é a versão brasileira da suíte gratuita de aplicativos para escritório OpenOffice. O
software de processamento de textos desta suíte é conhecido como Writer. A versão 3.2 deste
programa suporta a funcionalidade de Estilos e formatação. A atribuição do estilo de
formatação padrão a um texto selecionado pode ser feita pressionando:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aguiarnópolis, Palmeiras do Tocantins, Darcinópolis e Babaçulândia
Aguiarnópolis, Araguaína, Tocantinópolis e Wanderlândia
Aguiarnópolis, Presidente Kennedy, Babaçulândia e Araguatins
Aguiarnópolis, Araguaína, Araguatins e Palmeiras do Tocantins
Aguiarnópolis, Araguaína, Presidente Kennedy e Wanderlândia

PROVA DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
No sistema operacional Windows XP, o Gerenciador de dispositivos lista todos os dispositivos
de hardware instalados no computador, conforme mostra a figura a seguir.

Sistema
Atualizações automáticas
Central de segurança
Ferramentas administrativas
Computador
QUESTÃO 22

Os municípios do estado do Tocantins que serão impactados pela formação do lago, após a
conclusão da Hidrelétrica de Estreito, são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

Ctrl+P
Ctrl+M
Ctrl+D
Ctrl+C
Shift+M
QUESTÃO 23

O correio eletrônico é uma tecnologia que permite a troca de mensagens. A manipulação
destas mensagens é feita por um programa de computador conhecido como software cliente de
correio eletrônico. Este programa “conversa” com servidores de mensagem eletrônica através
de protocolos.
Sobre os protocolos de correio eletrônico, julgue as seguintes assertivas:
I.
II.

SMTP é um protocolo responsável pelo envio de mensagens eletrônicas.
POP3 é um protocolo que permite a transferência de mensagens eletrônicas remotas
para um cliente local.
III. IMAP é um protocolo inteligente responsável pela entrega de mensagens eletrônicas e
que não permite o envio de mensagens com vírus.
Com base nestas assertivas, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo:
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Somente I e II são verdadeiras
Somente I e III são verdadeiras
Somente a III é verdadeira
Somente a I é verdadeira
Todas são verdadeiras
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QUESTÃO 24
Conhecido apenas pelo nome Linux, o sistema operacional GNU/Linux é formado pela junção
do kernel do Linux e das ferramentas da GNU. A respeito deste sistema operacional, avalie as
seguintes assertivas:
I.

Os dois projetos mais difundidos de interface gráfica para o sistema operacional
GNU/Linux são GNOME e KDE.
II. No sistema operacional GNU/Linux, cada arquivo pode ser associado a um usuário e
a um grupo.
III. É possível configurar uma partição do disco rígido para ser usada exclusivamente
para armazenagem dos dados dos usuários.
Com base nestas assertivas, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II são verdadeiras
Somente I e III são verdadeiras
Somente a III é verdadeira
Somente a I é verdadeira
Todas são verdadeiras
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
O termo “modelo teórico’’ tem sido utilizado na literatura da área de Terapia Ocupacional e
áreas afins, para designar o referencial teórico que o profissional busca para fundamentar sua
prática. Com relação aos modelos utilizados, assinale a opção CORRETA.
(A)

A principal característica do modelo positivista é a inexistência de padrões
preestabelecidos para o seu desenvolvimento.
(B) No modelo materialista histórico os atendimentos são primordialmente individuais.
(C) No modelo humanista a saúde é concebida como um estágio de equilíbrio na relação do
homem com seu ambiente; a doença, portanto, decorre do desequilíbrio nessa relação.
(D) No modelo positivista as etapas ou procedimentos são ordenados da seguinte forma:
encaminhamento, entrevista inicial, planejamento do programa de tratamento, avaliação,
tratamento propriamente dito, reavaliação, alta.
(E) No modelo materialista histórico os atendimentos, por sua vez, são primordialmente
grupais, sendo que para a constituição dos grupos, deve-se privilegiar o tipo de
patologia do indivíduo.
QUESTÃO 27

QUESTÃO 25
No Microsoft Office Excel 2003, em português, foi criada a planilha a seguir.

Considerando que a fórmula =A$1+B$1 foi inserida na célula C1 e que, depois, a alça de
preenchimento foi arrastada da célula C1 até C4, os valores apresentados, respectivamente,
para as células C1, C2, C3 e C4 foram:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Cargo:

3–3–3–3
2–3–5–6
3 – 5 – 8 – 11
2–3–6–8
1–2–3–5

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Com relação aos processos de avaliação realizados na Terapia Ocupacional, assinale a opção
CORRETA.
(A) O sistema ou método de avaliação deve envolver diferentes aspectos, dentre eles:
socioculturais, dados clínicos e de desempenho ocupacional, a vida cotidiana; porém
não deve conter questões mais subjetivas.
(B) Avaliar significa analisar o processo de realização das atividades significativas para o
paciente em contextos de desempenho e condições ambientais ideais e não nas quais
o paciente vive.
(C) O volúmetro é utilizado para avaliação do edema, por ser considerado um método
rápido e de fácil administração.
(D) O dinamômetro é um instrumento utilizado para a avaliação de amplitude de
movimento.
(E) A Medida de Independência Funcional (MIF) trata-se de uma medida de incapacidade
cujos objetivos são medir o que o indivíduo nessa condição realmente faz. Depende
muito do diagnóstico ou da deficiência do paciente.
QUESTÃO 28
Os parâmetros da prática da Terapia Ocupacional incluem áreas de desempenho,
componentes de desempenho e contextos de desempenho. As áreas de desempenho são
definidas como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AVD, expressão sexual, trabalho.
Força muscular, AVD, lazer.
Mobilidade comunitária, atividades educativas, AVD.
Controle postural, atividades de lazer, AVD.
AVD, atividades laborativas e produtivas, atividades de diversão e lazer.
Cargo:
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QUESTÃO 29
A Síndrome do Túnel do Carpo é uma neuropatia de compressão do nervo ___________ no
canal do carpo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mediano
Radial
Axial
Ulnar
Toracodorsal
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QUESTÃO 33
As órteses são um recurso terapêutico essencial no processo de reabilitação. O uso apropriado
deste dispositivo fornece aos pacientes uma ótima oportunidade para alcançarem seu potencial
máximo de recuperação. Com relação a utilização de órteses julgue os itens a seguir:
I.

II.

QUESTÃO 30
J.F.R. nasceu a termo, com Apgar 10. Está com reflexo de Landau forte, já desapareceu seu
RTCA, está surgindo seu RTCS e está tentando iniciar suas reações de equilíbrio em prono.
Possui reação de para quedas, reflexo de preensão e reação de anfíbio. Senta no colo e
segura um objeto, trabalha em todos os padrões de flexão e extensão, estendendo os braços
para a mãe. Faz balanceio e coloca o pé na boca. Quantos meses possui J.F.R. ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 meses
5meses
RN
8 meses
11 meses
QUESTÃO 31

A função da mão que pode estar mais comprometida no paralisado cerebral devido sua
espasticidade é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alcance
Preensão
Transportar
Soltar
Nenhuma das alternativas anteriores
QUESTÃO 32

“O objeto é seguro entre a polpa do polegar, do indicador e do dedo médio, com as respectivas
falanges em semiflexão.’’ Esta pinça é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo:

Flexo adução do polegar.
Digito lateral.
Tríplice.
Bidigital longa.
Pinça em círculo.
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III.

IV.

A indicação de órteses tem sido uma estratégia utilizada como forma de auxílio ao
tratamento realizado. A indicação tem de ser criteriosa sempre priorizando a função
independentemente do diagnóstico e do modelo escolhido.
A evolução das alterações neurológicas é bastante dinâmica, uma vez que indicamos
órteses para esses casos necessitamos revisá-las periodicamente para reavaliar as
indicações e monitorar seu uso. Assim que for possível deve ser liberada para facilitar a
captação de estímulos sensitivos.
Quanto aos tipos clínicos, as lesões extrapiramidais de acometimento cerebelar e
mistas têm a indicação de órtese reservada, devido à presença de movimentos
involuntários.
IV.Um dos tipos clínicos que pode se beneficiar com o uso de órteses para membros
superiores é o espástico, não importando sua classificação topográfica.

A alternativa que engloba todas as afirmativas CORRETAS é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III, IV
apenas I e IV
apenas I, II e III
apenas II e III
apenas IV
QUESTÃO 34

É o resultado da hiperextensão da articulação interfalangeana proximal (IFP) e flexão da
interfalangeana distal (IFD). Esta deformidade é denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dedo em martelo.
Dedo em pescoço de cisne.
Dedo em botoneira.
Dedo em fuso.
Dedo em gatilho.
QUESTÃO 35

Integração Sensorial é uma teoria desenvolvida por A. Jean Ayres, terapeuta ocupacional.
Pode ser definida como processo pelo qual o SNC irá organizar e interpretar estímulos
provenientes de vários sistemas sensoriais, para serem usados como respostas adaptadas às
demandas do ambiente. Pode(m) ser considerado(s) sinais de transtorno da integração
sensorial :
(A) Defensividade tátil.
(B) Insegurança gravitacional.
(C) Inquietação motora.
Cargo:
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(D) Dificuldade para brincar e fazer amigos.
(E) Todas.

(C) Prosopagnosia
(D) Estereognosia
(E) Cinestesia

QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Com relação ao AVC assinale a opção CORRETA.
(A) Pode ser definido como um déficit neurológico focal súbito devido a uma lesão
vascular. A gravidade do quadro é praticamente invariável.
(B) A equipe de cuidado ao paciente com AVC deve incluir apenas: médico, terapeuta
ocupacional, enfermeiro e fisioterapeuta.
(C) Em pacientes hemiplégicos, na posição sentada, o apoio do braço em suportes que
impeçam sua queda reduzem a possibilidade de subluxaçao do ombro.
(D) Fatores genéticos e ambientais, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, atividade
física e obesidade podem ser considerados fatores de risco.
(E) No treino de AVD o paciente hemiplégico deve ser orientado a iniciar o treino sentado,
lembrando que os membros superiores e inferiores plégicos são os primeiros a serem
despidos e os últimos a serem vestidos.

Julgue os itens a seguir:
I.

II.

III.

QUESTÃO 37
Com relação ao Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional assinale a
opção INCORRETA.
(A) A responsabilidade do Fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacional, por erro cometido
em sua atuação profissional, fica diminuída quando cometido o erro na coletividade de
uma instituição ou de uma equipe.
(B) O Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional são responsáveis pelo desempenho
técnico do pessoal sob sua direção, coordenação, supervisão e orientação.
(C) É dever do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional colocar seus serviços
profissionais à disposição da comunidade em casos de guerra, catástrofes, epidemia
ou crise social sem pleitear vantagem pessoal.
(D) É dever do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional respeitar o natural pudor e a
intimidade do cliente.
(E) O Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional tratam os colegas e outros profissionais
com respeito e urbanidade, não prescindindo de igual tratamento e de suas
prerrogativas.

IV.

(A) Agnosia
(B) Estereoagnosia
Cargo:

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A diretriz principal da Política Nacional de Saúde Mental é assegurar ao paciente o
acesso ao cuidado de qualidade, através da mudança no modelo de atenção de
hospitalocêntrico para comunitário ou territorial.
Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) são frutos da Reforma Psiquiátrica
Brasileira. São serviços eminentemente ambulatoriais de atenção diária a portadores de
transtornos psíquicos, que funcionam com equipe de múltiplos profissionais, dentro de
uma lógica territorial e de forma independente de qualquer estrutura hospitalar.
Desde 1989 tramita no Congresso Nacional uma lei de autoria do deputado Carlos
Nader que só foi aprovada em 2001, sem qualquer mobilização dos trabalhadores da
saúde, dos usuários, dos familiares e da mídia. Esta lei regulamenta os direitos do
doente mental em relação ao tratamento, propõe a extinção progressiva dos
manicômios, a substituição dos hospitais psiquiátricos por outros recursos assistenciais
e regulamenta a internação compulsória.
A experiência de desinstitucionalização italiana trouxe inovações para a Terapia
Ocupacional no campo da reforma psiquiátrica, ao assumir como objeto da ação
terapêutica a pessoa e suas necessidades e não a doença e os sintomas. Este modelo
considera que o sujeito deve compartilhar e ser parceiro dos projetos e processos e, que
é por meio dos espaços relacionais que ele restaura sua contratualidade de cidadão e
de produtor de sentido para sua própria vida.

São CORRETAS apenas as afirmativas contidas na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II
II e IV
II e I
I, II e IV
II
QUESTÃO 40

QUESTÃO 38
Habilidade que possibilita ao indivíduo o reconhecimento de um objeto pela sensibilidade tátil,
térmica, barestésica, estabelecendo a forma, contorno e o estado dos objetos. É explorada sem
que o paciente olhe, colocando na palma da mão objetos dos quais ele deve reconhecer e
mover entre os dedos, caracterizando-o quanto ao tamanho, forma, consistência e nome. Esta
habilidade é denominada:
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De acordo com Grinberg, a diferença essencial entre um grupo social e um grupo terapêutico é
marcada fundamentalmente por dois aspectos. São eles:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presença efetiva do Terapeuta Ocupacional e espaço físico adequado.
Objetivos propostos e diversidade de equipamentos e materiais.
Objetivos propostos e presença efetiva do Terapeuta Ocupacional.
Diversidade de equipamentos e materiais e espaço físico adequado.
Presença de equipe multiprofissional e avaliação detalhada.
Cargo:
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