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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta décimos) cada, devendo o 
candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 26/06/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 21/07/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 10, de 10/04/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 01) A AOTA (American Occupational 
Therapy Association) identifica a 
Ocupação como “as coisas comuns  e 
familiares que as pessoas podem fazer 
todos os dias”, a capacidade de buscar e 
realizar as ocupações habituais  de uma 
pessoa é considerada normal enquanto a 
pessoa está bem, no entanto quando 
apresenta uma lesão e doenças que 
podem perturbar temporariamente as 
ocupações, nesse processo os indivíduos 
procuram ou são encaminhados para o  
terapeuta ocupacional  quando 
encontram dificuldades significativas  
para retornar a função. De acordo com a 
Terminologia Uniforme, as ocupações 
podem ser classificadas em três áreas, 
aponte a alternativa CORRETA : 
 
A) Atividades Instrumental de vida 
diária, atividades de desempenho e 
atividades de lazer. 
B) Atividades de vida diária, contexto de 
desempenho e atividade instrumental de 
vida diária. 
C) Atividade de vida diária, 
componentes de desempenho e atividade 
instrumental de vida diária. 
D) Atividade de vida diária, atividade de 
trabalho /produtivas e lúdicas e lazer. 

 
 

02)  Alguns estudos estão sendo 
realizados para examinar como os 
terapeutas ocupacionais pensam e 
raciocinam em seu trabalho com os 
pacientes. Seguindo esse raciocínio, 
Mattingly identificou o raciocínio 
narrativo como sendo o que: 
 

A) Ocupa-se com a realização de ações, 
na preocupação do que pode acontecer 
na próxima intervenção terapêutica. 
B) Usa a criação de histórias, ou o contar 
histórias, como maneira de compreender 
a experiência do paciente atuando nos 
resultados da intervenção terapêutica. 
C) Ocupa-se de intercâmbios pessoais 
com os pacientes, onde o terapeuta usa 
esta via para criar empatia com o 
paciente, compreendendo e motivando-o. 
D) Ocupa-se dos contextos nos quais 
ocorrem as intervenções, os contextos 
em que o paciente realiza suas 
ocupações e as várias maneiras em que 
vários fatores podem afetar o resultado e 
a direção da terapia. 

 
 

03) Nos parâmetros da prática 
profissional, incluem áreas de 
desempenho, componente de 
desempenho e contextos de desempenho. 
No planejamento e monitoração das 
intervenções de Terapia Ocupacional, 
quando uma avaliação é conduzida para 
planejar a intervenção terapêutica , são 
necessários quatro tipos de dados 
segundo Rogers (1997), 
respectivamente, 1-Dados quanto as 
tarefas em que o desempenho está 
deficiente precisa ser identificada, 2- 
Dados sobre a causa, 3- Dados sobre a 
capacidade dos clientes para modificar 
seus desempenhos  de tarefas e 4- Dados  
sobre  os tipos de intervenções de terapia 
ocupacional que são mais prováveis para   
desenvolver ou melhorar o desempenho 
da tarefa, com esses conceito podemos 
afirmar que esses dados de avaliação 
podem ser considerados como: 
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A) 1 e 2 – diagnósticos; 3 e 4 –  
orientados no sentido terapêuticos. 
B) 1 e 3 - diagnósticos;  2 e 4 –  
orientados no sentido terapêuticos. 
C) 2 e 3 – diagnósticos; 1 e 4 – 
orientados no sentido terapêuticos. 
D) 3 e 4 – diagnósticos; 1 e 2 – 
orientados no sentido terapêuticos. 

 
 

04) O reconhecimento do território e sua 
apropriação pela comunidade nos 
remetem á possibilidade de resgate 
histórico e conjuntural desse movimento 
social e de seus moradores. Quando 
definimos esse processo junto com os 
moradores no sentido de sensibilizar e 
buscar apoio de comerciante, 
empresários e trabalhadores da região, 
instituições que compõem a rede de 
recursos públicos e comunitários em prol 
da viabilização do projeto pode ser 
considerado como:  
 
A) Oficina itinerante. 
B) Atenção e Prosseguimento 
individualizado. 
C) Acompanhamento Institucional e 
Formação. 
D) Ações territoriais. 
 
 
05) Muitas são as tecnologias utilizadas 
pela terapia ocupacional no processo de 
reabilitação, que define: “uma 
abordagem incorporada a produtos, bem 
como aos fatores de edificação e 
elementos que estendem as 
possibilidades para que os mesmos 
possam ser utilizados pela maioria das 
pessoas”, pode ser considerado como: 
 
A) Design social. 
B) Ergonomia universal. 
C) Design universal. 
D) Design terapêutico. 
 
 
06) A órtese auxilia no processo de 
reabilitação, são dispositivos aplicados 

diretamente ao corpo e que mantém os 
tecidos em uma única posição. Podem 
ser usados continuamente quando 
posicionam ou suportam tecidos em 
cicatrização, e podem ser retirados 
periodicamente para exercícios, e 
também mantém um alinhamento 
articular, de acordo com a citação acima, 
podemos definir como: 
 
A) Remodelamento.  
B) Cisalhamento.  
C) Taping. 
D) Fricção. 
 
 
07) A dor associada à lesão, irritação ou 
inflamação tecidual ou a um processo 
patológico que seja relativamente breve, 
independente da intensidade é 
frequentemente denominado de: 
 
A) Dor crônica. 
B) Dor aguda. 
C) Dor referida. 
D) Dor miofacial. 
 
 
08)  O Modelo Canadense de 
Desempenho ocupacional inclui as áreas 
de desempenho de cuidados pessoais, 
produtividade, lazer, e classifica a 
ocupação dentro dessas três categorias, o 
que é descrito como: os padrões 
aprendidos de comportamento com o 
desenvolvimento, que são a subestrutura 
e o fundamento do desempenho 
ocupacional do individuo é caracterizado 
como sendo: 
 
A) Componentes do desempenho. 
B) Áreas do desempenho. 
C) Contexto de desempenho. 
D) Papéis Ocupacionais. 

 
 
09) Na prática aplica-se a todos os 
aspectos do desempenho ocupacional, 
não apenas ao físico. É um modelo de 
sistema, no qual o ser humano envolvido 
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na ocupação expressa uma complexa 
interação de aspectos que não pode ser 
compreendida totalmente quando vista 
separadamente. A citação acima é 
considerada como: 
 
A) Modelo de Ocupação Humana. 
B) Modelo Biomecânico. 
C) Modelo de Controle Motor. 
D) Modelo de Reabilitação. 
 
 
10) Os terapeutas ocupacionais são 
especialistas em atividades. 
Independentemente do diagnóstico ou do 
ambiente de tratamento, a melhora do 
desempenho é uma meta final para a 
intervenção da terapia ocupacional. 
Além disso, o desempenho de atividades 
com frequência serve como ferramenta 
no processo de intervenção para ajudar o 
paciente a atingir suas metas de TO. No 
contexto de intervenção para pacientes 
com deficiências os terapeutas 
ocupacionais realizam respectivamente 
as seguintes etapas: 
 
A) Ensinam atividades, sintetizam 
atividades, adaptam atividades e 
analisam atividades. 
B) Ensinam atividades, adaptam 
atividades, analisam atividades e 
sintetizam atividades. 
C) Analisam atividades, adaptam 
atividades, sintetizam atividades e 
ensinam as atividades. 
D) Adaptam atividades, analisam 
atividade, sintetizam atividades e 
ensinam as atividades. 
 
 
11) Propondo alguns conceitos para o 
psiquismo humano, tem autor que refere 
que a estrutura psíquica não é observável 
em qualquer ponto do organismo 
humano, interferem-se sua existência e 
sua ação no comportamento humano, nas 
relações humanas, nas atividades 
humanas de todo tipo, na história de 
cada homem, na história da humanidade. 

Contudo, tanto a estrutura psíquica 
quanto a estrutura somática interferem 
uma na outra mutuamente. Vasto campo 
para a terapia ocupacional. Diante desse 
conceito, podemos relacionar esse 
conceito a qual autor? 
 
A) Nise da Silveira 
B) Carl Gustav Jung 
C) Gail Fidler 
D) Benetton 
 
 
 12) No Brasil, o impacto psicodinâmico, 
apresenta características particulares que 
merecem ser destacadas, o movimento 
psicodinâmico na Terapia Ocupacional 
iniciou-se nos EUA nas décadas de 50 a 
60 apresentando marca desses 
referenciais que são expostos em 
trabalho “aspectos dinâmicos e terapia 
ocupacional” (Azima – 1956 e 
Wittkower- 1957) além de   métodos 
para a investigação de processos 
mentais. Azima e Wittkower criticam 
um modelo de terapia ocupacional que 
se caracteriza pelas funções de educar e 
ocupar em uma relação de causa e efeito. 
De acordo com as ideias dos autores, os 
mesmos defendem o seguinte conceito 
para a terapia ocupacional com uso de: 
 
A) Atividades expressivas. 
B) Setting.  
C) Terapia das relações objetais. 
D) Atividades criativas. 
 
 
13)  Muitos autores, tem se debruçado 
nas discussões acerca da reabilitação 
psicossocial que tem evidenciado, que ao 
contrário das americanas e canadenses, 
as brasileiras tem se mostrado ativas, 
rumo ao processo de desospitalização e 
em relação aos investimentos voltados a 
programas com base na comunidade. 
Esse ponto de vista esta relacionado à 
que autor?   
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A) Saraceno. 
B) Villares. 
C) Benetton. 
D) Rui Chamone. 
 
 
14)  O que pode-se considerar como uma 
prática eminentemente interdisciplinar 
em que as tradicionais divisões do saber 
devem ser revistas, em que o foco não é 
a pessoa em sua singularidade, mas a 
coletividade, e em que a intervenção 
requer uma reinvenção cotidiana da 
prática profissional. Esse tópico é 
definido como sendo: 
 
A) Capacidade de comunidades. 
B) Intervenção comunitária. 
C) Ação coletiva. 
D) Núcleo comunitário. 
 
 
15) Em um quadro patológico onde o 
declínio nas habilidades funcionais da 
vida diária é um fato, e com frequência 
observa-se no paciente ato como: 
começar uma coisa e não acabar, repetir 
muitas vezes a mesma frase em curto 
espaço de tempo, apresentar dificuldade 
em escolher roupa apropriada para a 
estação do ano ou para a ocasião, 
apresenta dificuldade com o uso 
sanitário, com pessoas acometidas por: 
 
A) Alzheimer. 
B) Esquizofrenia. 
C) Acidente vascular cerebral. 
D) Desordens neuromotoras. 
 
 
16) Dispositivo ou equipamento de 
assistência, ou ainda uma modificação a 
pessoa com deficiência a desempenhar a 
atividade ou a ocupação que estava 
difícil ou impossível de ser realizada, 
pode-se ser considerada essa definição 
como sendo: 
 
A) Auxiliares da locomoção.  
B) Órtese.  

C) Adaptação. 
D) Intervenção. 
 
 
17) Pode-se considerar como tendo a 
“capacidade de identificar a posição do 
membro no espaço sem sua 
visualização” de: 
 
A) Estereognose. 
B) Propriocepção.  
C) Cinestesia. 
D) Toque suave. 
 
 
18)  O aumento simultâneo do tônus 
muscular em músculos agonistas e 
antagonistas que resulta na resistência 
aumentada no movimento passivo pode 
ser considerado:  
 
A) Rigidez.  
B) Espasticidade. 
C) Hipotonia.  
D) Resistência muscular. 
 
 
19) Quando as unidades motoras 
estimulam as fibras musculares a 
aumentar a tensão no músculo, mas o 
músculo não se encurta para o 
movimento articular, é chamado de 
contração muscular: 
 
A) Isotônica.  
B) Isotônico concêntrica. 
C) Isométrica.  
D) Isotônica excêntrica. 
 
 
20) A terapia ocupacional ajuda o 
individuo a selecionar e em seguida 
engajar-se em atividades que sejam 
significativas para sua vida, focalizando 
a identidade de uma pessoa, durante a 
intervenção terapêutica colaborativa, 
mas a adesão ao tratamento é o ponto de 
partida. O envolvimento na ocupação é 
central.  Aprender por meio da ocupação 
é o que possibilita a mudança, no que se 
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refere à função subjetiva do próprio eu é 
regular o comportamento, manter a 
saúde mental e maximizar a contribuição 
produtiva de cada pessoa nas funções 
valorizadas na sociedade está 
relacionada à que intervenção? 
 
A) Intervenção para fomentar o 
autocontrole. 
B) Intervenção para fomentar 
autoconceito saudável. 
C) Intervenção que constrói a 
motivação. 
D) Intervenção para fomentar o 
autodesenvolvimento. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 
21) O modelo da história natural das 
doenças, proposto por Leavell e Clark, 
serviu de orientação tanto para os 
projetos de saúde pública como para a 
prática médica durante cinco décadas, 
ainda sendo amplamente utilizado. Sua 
lógica central é reconhecer a doença 
como processo dinâmico, que percorre 
os corpos dos indivíduos, e que tem seus 
determinantes também no ambiente em 
que estes vivem, permitindo que sejam 
identificados diferentes períodos na 
evolução desses processos patogênicos e 
distintas oportunidades de intervenções 
médico-sanitárias. Segundo Leavell e 
Clark, os períodos da história natural de 
uma doença são:  
 
A) Pré-patogênico, de incubação e 
patogênico. 
B) Patogênico, de incubação e de 
transmissibilidade. 
C) Pré-patogênico, patogênico e o de 
incapacidade. 
D) Pré-patogênico, de transmissibilidade 
e de reabilitação. 
 
 
22) Seu documento final sistematiza o 
processo de construção de um modelo 
reformador para a saúde, definida como 

resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 
acesso a serviços de saúde. É, assim, 
antes de tudo, o resultado das formas de 
organização social da produção, as quais 
podem gerar desigualdades nos níveis de 
vida. Estamos nos referindo ao 
documento:  
 
A) Do CONASP. 
B) Da VIII Conferência Nacional de 
Saúde. 
C) Da X Conferência Nacional de 
Saúde. 
D) Do X Encontro de Secretários 
Municipais de Saúde. 
 
 
23) Fortalecer a participação social como 
fundamental na consecução de 
resultados de promoção da saúde, em 
especial a equidade e o empoderamento 
individual e comunitário e promover 
mudanças na cultura organizacional, 
com vistas à adoção de práticas 
horizontais de gestão e estabelecimento 
de redes de cooperação intersetoriais, 
são diretrizes da: 
 
A) Política Nacional de Humanização. 
B) Pacto pela Saúde. 
C) Carta dos Usuários do SUS. 
D) Política Nacional de Promoção da 
Saúde. 
 
 
24) Ampliar o diálogo entre os 
profissionais, entre os profissionais e a 
população, entre os profissionais e a 
administração, promovendo a gestão 
participativa e adequar os serviços ao 
ambiente e à cultura local, respeitando a 
privacidade e promovendo uma 
ambiência acolhedora e confortável, são 
diretrizes gerais para a implementação 
da(o): 
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A) Política Nacional de Promoção da 
Saúde. 
B) Política Nacional de Humanização. 
C) Pacto pela Saúde. 
D) Carta dos usuários do SUS. 
 
 
25) O Conselho de Saúde órgão 
colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada 
esfera do governo. O Conselho tem 
caráter: 
 
A) Consultivo. 
B) Assessorial. 
C) Informativo.  
D) Deliberativo. 
 
 
26) Elaborar e divulgar a Carta dos 
Usuários do SUS é uma das prioridades 
do Pacto: 
A) Em Defesa do SUS. 
B) Pela Vida. 
C) De Gestão do SUS. 
D) De Humanização. 
 
 
27) Conforme determinado no Decreto 
nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para 
ser instituída, a região de saúde deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de: 
 
A) Atenção primária; urgência e 
emergência e atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar. 
B) Atenção primária e atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar. 
C) Atenção primária; urgência e 
emergência; atenção psicossocial; 
atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar e vigilância em saúde. 

D) Atenção primária; atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar e 
vigilância em saúde. 
 
 
28) Quanto mais longo for o seguimento 
do tratamento e maior a necessidade de 
participação e adesão do sujeito no seu 
projeto terapêutico, maior será o desafio 
de lidar com o usuário enquanto sujeito, 
buscando sua participação e autonomia 
em seu projeto terapêutico. Essa 
afirmação consta na proposta de ação, 
através do instrumento: 
 
A) Clínica de Especialidades. 
B) Clínica Ampliada. 
C) Atenção baseada em demanda 
espontânea. 
D) Semachko. 
 
 
29) As redes de atenção à saúde são 
organizações poliárquicas de conjuntos 
de serviços de saúde, vinculados entre si 
por uma missão única, por objetivos 
comuns e por uma ação cooperativa e 
interdependente, que permitem ofertar 
uma atenção contínua e integral a 
determinada população. As redes 
funcionam sob coordenação:  
 
A) Da atenção primária à saúde. 
B) Da atenção secundária à saúde. 
C) Da atenção terciária à saúde. 
D) Dos três níveis de atenção à saúde. 
  
 
30) A Conferência de Saúde reunir-se-á, 
com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde: 
 
A) Anualmente. 
B) A cada dois anos.  
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C) A cada quatro anos. 
D) A cada cinco anos. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir para responder 
as questões 31 a 38: 

ENTENDIMENTO, ATITUDE DE 
INCLUSÃO 

 
 "Para entender o coração e a 
mente de uma pessoa, não olhe para o 
que ela já conseguiu, mas para o que ela 
aspira". A frase é de Gibran Khalil 
Gibran, filósofo e poeta libanês, que 
viveu entre 1883 e 1931, e resume a 
qualidade do entendimento. Quem 
entende também atende. Quem entende 
também estende - estende a mão e a 
atenção para a outra pessoa.  
 Há formas diferentes de perceber 
a importância do entendimento. Como se 
sente carente aquele que, diante do juiz, 
não consegue entender o que ele está 
dizendo; ou aquele que vai ao 
consultório e não domina a linguagem 
que o médico faz questão de rebuscar; ou 
em uma palestra em que o conferencista 
faz questão de mostrar que domina 
termos que não são comuns ao auditório. 
Para o professor, o entendimento é ainda 
mais fundamental, porque não se pode 
ensinar sem entender o aluno. E o aluno 
não aprende se não entende. É 
praticamente uma relação de 
companheirismo. (...) 
 Há um mito no sistema 
educacional que perdura, por mais que a 
legislação já tenha garantido o contrário, 
que é o de separar as crianças com 
deficiência das outras crianças. Esse 
mito vem do medo de que o professor 
não consiga lidar com as diferenças. 
Vem ainda da preocupação de que os 
alunos não entendam que o outro é 
diferente e o acabem ridicularizando.  
 A prática mostra o contrário. Nas 
salas de aula em que convivem os alunos 
com deficiência com os outros alunos, 

nasce um sentimento de respeito e mais 
do que isso, de solidariedade. É comum, 
em uma sala com algum aluno que tenha 
deficiência auditiva, ver toda a sala 
aprendendo a linguagem de sinais para 
melhorar a convivência. Alunos 
empurrando a cadeira de rodas daquele 
que só se locomove dessa maneira, 
outros entendendo as dificuldades 
daquele que traz algum problema. Já 
dissemos que o jovem é solidário. O 
aluno é solidário. O preconceito nasce 
muito mais do discurso viciado de 
alguns pais que temem que seus filhos 
não se desenvolvam porque há algum 
aluno mais atrasado cognitivamente na 
mesma sala de aula. 
 Evidentemente, o professor 
precisa de capacitação para que esse 
aluno seja de fato incluído. O aluno 
precisa participar, executar as tarefas que 
estiverem ao seu alcance. Não precisa de 
pena, mas de dignidade. E os alunos, ao 
conviverem com pessoas diferentes, 
estarão se preparando para a vida. Nos 
países mais desenvolvidos, já foi 
superada essa discussão. Não apenas 
entendem que a inclusão é necessária na 
escola como o é em toda a sociedade. 
Dos meios de transporte ao mercado de 
trabalho, passando por teatros e cinemas 
e restaurantes.  
 Oxalá o tempo em que essas 
pessoas ficavam confinadas em casa, por 
falta de condições de se desenvolverem, 
não volte nunca mais. Precisam eles de 
atenção e de entendimento. Entender o 
outro faz-me entender a mim mesmo. 
Entender o outro faz-me melhor porque 
perco a arrogância de achar que o normal 
sou eu.  
 
Fonte: Revista Profissão Mestre, edição de julho 
de 2007. Disponível em: 
https://www.pensador.com/textos_reflexivos_sob
re_inclusao/. Acesso em: 2 de maio de 2018.  
 
31) No trecho do primeiro parágrafo do 
texto “A frase é de Gibran Khalil 
Gibran, filósofo e poeta libanês, que 
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viveu entre 1883 e 1931, e resume a 
qualidade do entendimento (...)”, a 
oração destacada tem a finalidade 
gramatical de: 
 
A) Enfatizar a ideia de importância do 
filósofo Gibran Khalil.  
B) Acrescentar uma informação 
adicional ao texto, por isso está entre 
vírgulas.  
C) Acrescentar uma informação 
essencial ao texto, que não pode ser 
descartada.  
D) Reiterar a importância da vida de 
Gibran Khalil Gibran.   
 
 
32) Na primeira frase do segundo 
parágrafo do texto “Há formas diferentes 
de perceber a importância do 
entendimento.”, o verbo há está no 
singular porque: 
 
A) Está sendo utilizado para enfatizar a 
ação do verbo e não seu complemento.  
B) Aparece primeiro que o complemento 
assim a concordância é desnecessária.  
C) No contexto, é um verbo impessoal, 
com sentido de existir. 
D) O autor do texto optou por utilizar o 
verbo no singular que também poderia, 
nesse contexto, estar no plural.  
 
 
33) No fragmento do segundo parágrafo 
do texto “... ou em uma palestra em que 
o conferencista faz questão de mostrar 
que domina...”, os termos em que são 
classificados respectivamente como: 
 
A) preposição; pronome relativo. 
B) conjunção; preposição. 
C) preposição; conjunção integrante. 
D) preposição; pronome interrogativo. 
 
 
34) No fragmento abaixo, retirado do 
segundo parágrafo do texto, se 
substituíssemos a palavra destacada por 

pronome pessoal do caso oblíquo, 
teríamos a seguinte alteração: 
“Para o professor, o entendimento é 
ainda mais fundamental, porque não se 
pode ensinar sem entender o aluno.” 
 
A) Entender ele.  
B) Entender - lo. 
C) Entender - o. 
D) Entendê-lo.   
 
 
35) No fragmento do terceiro parágrafo 
do texto “Há um mito no sistema 
educacional que perdura, por mais que a 
legislação já tenha garantido o contrário, 
que é o de separar as crianças com 
deficiência das outras crianças.”, a 
palavra destacada exerce, no texto, a 
função de: 
 
A) Conjunção, porque liga orações 
subordinadas. 
B) Pronome relativo, uma vez que 
recupera a palavra mito.  
C) Conjunção integrante, que une a 
oração anterior à próxima oração.  
D) Pronome relativo, sendo que recupera 
a expressão sistema educacional.  
 
 
36) Assinale a alternativa que justifica, 
RESPECTIVAMENTE , o acento nas 
palavras em destaque: “A prática mostra 
o contrário.” 
 
A) É proparoxítona e toda proparoxítona 
deve ser acentuada; é paroxítona 
terminada em ditongo crescente. 
B) É proparoxítona e toda proparoxítona 
deve ser acentuada; é proparoxítona 
terminada em ditongo decrescente. 
C) É paroxítona terminada em vogal 
oral; é paroxítona terminada em ditongo 
crescente. 
D) É proparoxítona e toda proparoxítona 
deve ser acentuada; é proparoxítona 
terminada em ditongo crescente nasal. 
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37) No fragmento do último parágrafo 
do texto “Oxalá o tempo em que essas 
pessoas ficavam confinadas em casa, por 
falta de condições de se desenvolverem, 
não volte nunca mais.”, os verbos 
destacados possuem, 
RESPECTIVAMENTE , os tempos e 
seus sentidos de:   
 
A) Pretérito perfeito do indicativo, com 
sentido de ação concluída no passado; 
imperativo negativo, com sentido de 
desejar algo.   
B) Pretérito imperfeito do indicativo, 
com sentido de frequência no passado; 
imperativo negativo, com sentido de 
desejar algo.   
C) Pretérito imperfeito do indicativo, 
com sentido de ação realizada e 
concluída no passado; imperativo 
negativo, com sentido de ordem.    
D) Pretérito imperfeito do indicativo, 
com sentido de frequência no passado; 
imperativo afirmativo, com sentido de 
sugestão.    
 
 
38) Assinale a alternativa cuja palavra 
está CORRETAMENTE  classificada 
quanto ao seu processo de formação: 
 
A) Companheirismo: regressiva. 
B) Educacional: por justaposição. 
C) Entendimento: sufixal. 
D) Conferencista: prefixal. 
 
 
39) Assinale a alternativa que justifica a 
incoerência presente no texto abaixo: 
 
“O quarto espelha as características de 
seu dono: um esportista, que adorava a 
vida ao ar livre e não tinha o menor 
gosto pelas atividades intelectuais. Por 
toda a parte, havia sinais disso: raquetes 
de tênis, prancha de surf, equipamento 
de alpinismo, um tabuleiro de xadrez 
com as peças sobre uma mesinha, as 
obras completas de Shakespeare.” 
 

A) A incoerência está presente nas peças 
de xadrez estarem sobre a mesinha, o 
que comprova que o dono do quarto não 
suportava as atividades intelectuais.   
B) A incoerência ocorre porque os 
enunciados são incompatíveis com 
relação a sequência temporal em que 
ocorrem.   
C) A incoerência consiste no uso 
destoante das palavras tabuleiro de 
xadrez e obras completas de 
Shakespeare, que contradizem a 
informação de o dono do quarto não 
gostar de atividades intelectuais.  
D) A incoerência consiste na 
personificação dada ao quarto, uma vez, 
que atribui características humanas a 
objetos inanimados, como na expressão: 
o quarto espelha.  
 
 
40) Assinale a alternativa em que as 
palavras estão grafadas 
CORRETAMENTE : 
 
A) Contrarregra; enxente; contensão. 
B) Antirreligioso; enchente; contenção. 
C) Biorritmo; enxente; contenção. 
D) Bioritmo; enchente; contensão. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
41) De acordo com o artigo 31 da 
Constituição Federal de 1988, a 
fiscalização do Município, mediante o 
controle externo, será exercido pelo(a): 
 
A) Poder Judiciário. 
B) Tribunal de Contas do Estado. 
C) Poder Legislativo Municipal. 
D) Assembleia Legislativa do Estado. 
 
 
42) Assinale a alternativa 
INCORRETA . De acordo com a 
Constituição Federal, é vedada a 
acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários: 
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A) A de dois cargos de professor. 
B) A de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico. 
C) A de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas. 
D) A de dois cargos técnicos 
administrativos. 
 
 
43) De acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Bauru: 
 
A) Nenhum servidor poderá ser diretor 
ou integrar conselho de empresa 
fornecedora ou que realize qualquer 
modalidade de contrato com o 
Município, sob pena de demissão do 
serviço público. 
B) Todos os cargos hierarquicamente 
inferiores ao de Diretor de Departamento 
serão obrigatoriamente ocupados por 
pessoas de amplo saber técnico que não 
integrem o quadro de carreira dos 
servidores municipais. 
C) O servidor público de carreira 
candidato a cargo diretivo ou de 
representação sindical poderá ser 
dispensado, em qualquer hipótese, a 
partir do registro da sua candidatura. 
D) O servidor público de carreira tem 
direito ao adicional de sexta-parte dos 
vencimentos integrais concedida após 
dez anos de efetivo exercício. 
 
 
44) De acordo com a Lei nº 5.804/09, 
que regulamenta os atos e processos 
administrativos, é INCORRETO  
afirmar que: 
 
A) A Administração Pública atuará em 
obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, 
interesse público e motivação dos atos 
administrativos. 

B) Decreto Municipal expedido pelo 
Chefe do Poder Executivo poderá prever 
infrações ou prescrever sanções. 
C) Os atos administrativos produzidos 
por escrito indicarão a data e o local de 
sua edição, e conterão a identificação 
nominal, funcional e a assinatura da 
autoridade responsável. 
D) O prazo máximo para elaboração e 
apresentação de pareceres ou informes 
de caráter técnico ou jurídico será de 20 
dias, podendo ser prorrogado, pela 
autoridade superior, mediante 
justificativa do agente responsável por 
seu cumprimento. 
 
 
45) Não está impedido de atuar em 
processos administrativos, o servidor ou 
autoridade que: 
 
A) Esteja litigando judicial ou 
administrativamente com o interessado 
ou respectivo cônjuge ou companheiro. 
B) Tenha participado ou venha a 
participar como perito, testemunha, ou 
representante no respectivo processo.  
C) Não tenha interesse direto ou indireto 
na matéria. 
D) Se seu cônjuge, companheiro ou 
parente e afins até o terceiro grau tenham 
participado ou venham a participar como 
perito, testemunha, ou representante no 
respectivo processo. 
 
 
46) De acordo com a Lei 1.574/71 – 
Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, são situações que acarretam 
a vacância do cargo público: 
 
A) Licença sem vencimentos. 
B) Falecimento. 
C) Demissão. 
D) Aposentadoria. 
 
 
47) Segundo a Lei nº 3.781/1994 – que 
dispõe sobre o Direito de Petição e sobre 
o Regime Disciplinar do Servidor 
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Público Municipal de Bauru, o direito de 
requerer, quanto aos atos de demissão ou 
que afetem interesse patrimonial e 
créditos resultantes das relações de 
trabalho, prescreve, na esfera 
administrativa em: 
 
A) 10 (dez) anos. 
B) 05 (cinco) anos. 
C) 02 (dois) anos. 
D) 20 (vinte) anos. 
 
 
48) De acordo com a Lei nº 3.781/1994 
– que dispõe sobre o Direito de Petição e 
sobre o Regime Disciplinar do Servidor 
Público Municipal de Bauru, são deveres 
do servidor público: 
 
A) Exercer com zelo e dedicação as 
atribuições do cargo. 
B) Proceder na vida pública e privada na 
forma que dignifique a função pública. 
C) Falar a verdade, não omitir a verdade, 
não distorcer a verdade, ou não fazer 
afirmação falsa, como testemunha, em 
sindicância ou processo administrativo. 
D) Sempre cumprir as ordens superiores, 
mesmo que manifestamente ilegais. 
 
 
49) Assinale a alternativa FALSA  em 
relação a Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Bauru – FUNPREV: 
 
A) Constituem recursos da FUNPREV, 
dentre outros, as doações, legados, 
rendas extraordinárias ou eventuais. 
B) Os órgãos deliberativo, fiscal e 
administrativo da FUNPREV são o 
Conselho Curador, o Conselho Fiscal e a 
Presidência, respectivamente. 
C) As eleições para o Conselho Curador 
e Fiscal deverão ser convocadas com 30 
(trinta) dias de antecedência do término 
dos mandatos de ambos os Conselhos. 
D) Um dos princípios que regem o 
Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Efetivos do 

Município de Bauru é a universalidade 
de participação nos planos 
previdenciários. 
 
 
50) De acordo com a Lei Municipal nº 
5.949/10 – que dispõe sobre a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal 
de Saúde, não compõe o Gabinete do 
Secretário Municipal: 
 
A) Conselhos Comunitários. 
B) Secretaria Executiva. 
C) Comissão Permanente Especial de 
Licitação. 
D) Ouvidoria. 
 


