
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 



 

PARTE I – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
01 - Nos séculos XVIII a XX, foram desenvolvidos 
tratamentos, principalmente, na área da psiquiatria, 
utilizando a ocupação como terapêutica, o qual esteve 
presente na história da Terapia Ocupacional (DE CARLO; 
BARTOLOTTI, 2001; CAVARLHO; SCATOLINI, 2013). 
Assinale alternativa que apresenta alguns desses 
tratamentos.  

A) Tratamento Moral, Tratamento Ativo, 
Laborterapia, Praxiterapia. 

B) Tratamento Moral, Tratamento Ativo, 
Laborterapia, Ocupoterapia. 

C) Tratamento Moral, Tratamento Ativo, Praxterapia, 
Teoria da Psicobiologia. 

D) Tratamento Ativo, Praxiterapia, Laborterapia, 
Psicanalise. 

E) Gesltat, Arteterapia, Reiki, Homeopatia. 
 
02 - A Terapia Ocupacional no seu corpus de conhecimento 
foi constituída, por aproximações de outras áreas e de 
fundamentos próprios. Tendo seu objeto central a atividade 
humana está “como produto e o meio de construção do 
próprio homem e busca compreender as relações que este 
estabelece, mediante sua atividade, e sua condição e vida e 
saúde” (MEDEIROS, 2008:17). Relacione as colunas 
abaixo. 
1. Ciências psicológicas  (  ) compreensão da saúde e 

enfermidade  
2. Ciências biológicas  (    ) conhecer o comportamento 

humano e funções mentais e 
emocionais  

3. Ciências medicas  (   ) entender o homem como 
ser social, de relações, de 
participação e organizações 
sociais 

4. Ciências sociológicas  ( ) estuda a dimensão 
anatomofisiológica do corpo 
humano 

 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 4, 3, 2, 1 
C) 3, 1, 2, 4 
D) 1, 3, 4, 2 
E) 3, 1, 4, 2 

 
03 - Os modelos em Terapia Ocupacional, segundo 
Hagerdorn (2003) são considerados a evolução da 
dependência dos conhecimentos emprestados para 
construção de conhecimentos próprios da Terapia 
Ocupacional – conhecidos como Modelos da Ocupação 
Humana. Assinale a alternativa correta, referente a 
afirmativa – “modelo baseado em um conjunto de valores e 
crenças que consideram: a ocupação, a pessoa, o ambiente, 
a saúde e a prática baseada no cliente”. 

A) Modelo de Atividades de Saúde 
B) Modelo de Ocupações Humanas 
C) Modelo Canadense de Performace Ocupacional  
D) Modelo de Adaptação Ocupacional 
E) Performace ocupacional competente no ambiente 

 
 

04 - Medeiros (2008) traz seu livro Terapia Ocupacional –
Um enfoque epistemológico e social, uma reflexão sobre os 
modelos de atuação da profissão. Dentre eles, citado por, 
Elizabeth G. Tiffany, que são escolas de pensamento que 
influenciaram a prática da Terapia Ocupacional. Relacione.  

 

1. Sensório – motor ( ) baseado  na  escola 
sociocultural 

2. Terapia 
comportamental  

(   ) fundamentado na filosofia 
existencial e fenomenológica  

3. Desenvolvimentista  (   ) influenciado pelas escolas 
fenomenológica e integrativa  

4. Psicanalítico  ( ) baseado  na  terapia 
comportamental  

5. Comportamento 
ocupacional  

( ) Baseado na escala de 
pensamento biofísica  

6. Humanista  (   ) influenciado pela escola de 
pensamento 
intrapsíquico/psicoanalítico 

 

A) 5, 6, 3, 2, 1, 4 
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
C) 6, 5, 4, 3, 2, 1 
D) 6, 5, 2, 3, 1, 4 
E) 4, 3, 2, 1, 6, 5 

 
05 - “(...) constituem-se na reunião de pessoas com uma 
finalidade comum. Apresentam-se das mais variadas 
formas. No contexto profissional dos Terapeutas 
Ocupacional e fisioterapeutas destacam-se duas: as (...) 
sindicais e as (...) civis” (LÁZARO apud CAVALCANTI; 
GALVÃO, 2007: 25). A que ser refere a afirmativa. 

A) Sindicato 
B) Conselho  
C) World Federation of Occupactional Therapist 
D) Associação  
E) Centro comunitário 

 
06 - ___________ é o instrumento para remuneração do 
trabalho do Terapeuta Ocupacional no Sistema de Saúde 
Brasileiro, assegurando sua aplicação nos diversos tipos de 
serviços da Terapia Ocupacional (COFFITO, 2016). 

A) Código de Ética da Terapia Ocupacional 
B) Referencial Nacional de Honorários de Terapia 

Ocupacional  
C) Definição do Código Brasileiro de Ocupações 
D) Lista de procedimento dos Terapeutas 

Ocupacionais  
E) Decreto Lei nº 938  

 
07 - (...) “ato de conhecer, do objeto a ser conhecido e dos 
sentidos do tratamento”; “conhecer por menores, com a 
observação de suas propriedades especificas (...) “(...) 
primeiro procedimento básico para configurar 
cientificamente o uso da atividade” (CASTRO et al. apud 
DE CARLO; LUZO, 2004, p.47-73).  A que refere essas 
citações. 

A) Análise de Atividade 
B) Atividade 
C) Ocupação 
D) Etapas das atividades 
E) Avaliação terapêutica ocupacional 

 



 

08 - Castro el al. (2004), no livro Terapia Ocupacional no 
Contexto Hospitalar, apresenta novas perspectivas para 
análise de atividade. Aponte a alternativa correta. 

A) Estudo da atividade e do cotidiano. 
B) Estudo da atividade, pesquisa de método e técnicas 

especificas, conhecimento da cultura. 
C) Estudo da família, pesquisa de método e técnicas 

especificas, conhecimento da ambiente e território. 
D) Estudo da atividade, estudo da família, estudo da 

sociedade e do cotidiano. 
E) Estudo da atividade, pesquisa de método e técnicas 

especificas, conhecimento do ambiente e território. 
 
09 - A ___________ é constituída pelo terapeuta 
ocupacional, paciente, ____________. Acontece em um 
___________ que contempla a observação dos fenômenos 
dessa relação na dinâmica de _________ e reação 
(MORAES, 2008). Complete a afirmativa. 

A) Relação triádica, atividades, setting, ação. 
B) Relação diática, atividade, setting, contemplação. 
C) Relação triádica, atividades, escola, ocupação. 
D) Relação dual, ocupações, setting, ação. 
E) Relação terapêutica, atividade, clinica, movimento. 

 
10 - Pedretti (2005:24) descreve Processo da Terapia 
Ocupacional, no tocante, a prática. Dentre os passos, o 
autor, ressalta o Raciocínio Clinico, de maneira, informal – 
“é a maneira de pensarmos naquilo que fazemos”. Assinale 
verdadeiro (V) ou falso (F), nas sentenças abaixo.  
( ) Os terapeutas ocupacionais se identificam com dois 
aspectos do raciocínio clínico: o mecânico e o 
fenomenológico.  
(  ) O raciocínio processual, ocupa-se em realizar ações e 
está estreitamento ligado ao aspecto fenomenológico.  
( ) O raciocínio interativo ocupa-se dos intercâmbios 
pessoais com os pacientes.  
( ) O raciocínio condicional está ligado a história e as 
experiências dos pacientes.  
(  ) O raciocínio narrativo é fenomenológico.  
 

A) V, V, V, V, V 
B) F, F, F, F, F 
C) F, V, F, V, F 
D) V, F, V, F, V 
E) V, V, F, V, V 

 
11 - Modifica cenários de vida das pessoas com deficiência 
ou limitações, transformando sua realidade que busca a 
independência das atividades funcionais. O terapeuta 
ocupacional avaliação as necessidades das pessoas, a 
receptividade das modificações e adaptações, favorece a 
instrução do uso dos dispositivos tecnológicos (PELOSI, 
2005; 2007).  

A) Prancha de comunicação alternativa 
B) Avaliação Terapêutica Ocupacional 
C) Tecnologia Assistiva 
D) Adaptações  
E) Desempenho ocupacional 

 
 
 
 
 

12 - O continuum de tratamento no contexto do desempenho 
ocupacional, consiste de níveis ou categorias, relativas ao 
tratamento no âmbito da área física (PEDRETTI, 2005). 
Relacione. 
 

1. Nível um de intervenção 
– métodos auxiliares  

( ) Leva o paciente a 
realizar as ocupações de 
seu ambiente pessoal e 
dentro da comunidade. 

2. Nível dois de 
intervenção – métodos 
habilitadores  

(   ) fundamento da terapia 
ocupacional, com objetivo 
autônomo ou inerente e 
que são relevantes e 
significativas para o 
paciente.  

3. Nível três de intervenção 
– atividade com 
proposito 

( )  a atividade com 
proposito tem uma meta 
autônoma ou inerente, 
além da função motora e 
requer a participação ativa 
do paciente.  

4. Nível quarto de 
intervenção – Ocupações  

( )  Procedimentos   
preparatórios para o 
desempenho ocupacional.  

 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 4, 3, 1, 2 
C) 2, 1, 4, 3 
D) 4, 2, 1, 3 
E) 4, 3, 2, 1 

 
13 - Sistema de ________________ é um grupo integrado 
de componentes que inclui símbolos, os recursos, as 
estratégias e as técnicas, utilizados pelo individuo para 
auxiliar no processo comunicativo (PELOSI, 2011). 

A) Comunicação alternativa 
B) Tecnologia assistiva 
C) Adaptação  
D) Roupa biocinética 
E) Ortótico 

 
14 - O acidente vascular cerebral caracteriza pela instalação 
de um déficit neurológico e que pode apresentar sequelas 
motoras significativas (THIEN; MOARES, 2013). Diante, 
deste contexto, que o terapeuta ocupacional realiza sua 
intervenção. 
I – No hospital deve promover ações que melhorem ao 
máximo a comunicação entre o paciente, a família e a 
equipe, com isto o terapeuta ocupacional estará 
instrumentalizando o paciente e a família no resgate da 
autonomia e independência, nas atividades de vida diária. 
II – A falta de orientação quanto ao posicionamento no leito 
e o atraso no início da estimulação sensorial podem 
acarretar perdas significativas na evolução e na recuperação 
do quadro de lesão.  
III – O terapeuta ocupacional em um ambiente intensivos 
deverá instruir e orientar os cuidadores para que eles 
colaborem no processo de reabilitação.  
IV – O planejamento de alta deverá começar no momento 
da internação, com objetivos centrados na necessidade de 
reabilitar, organizar o ambiente de vida e assegurar a 
continuidade dos cuidados após a alta. 
 
 



 

Assinale a alternativa correta. 
A) I, III, IV 
B) II, IV 
C) II, III, IV 
D) I, II, III, IV 
E) III, IV 

 
15 - Espaço de encontro, no qual, acontece a tessitura das 
práticas, das propostas de tratamento, do exercício da 
Terapia Ocupacional. Conexão entre a ética, a política e o 
direito, construção continua do processo terapêutico 
ocupacional. 

A) Trabalho em equipe. 
B) Abordagens grupais. 
C) Relação terapeuta-paciente. 
D) Avaliação. 
E) Relação triádica.  

 
16 - A terapia ocupacional e a ergonomia possuem corpos 
teóricos e próprios e em construção. Desta maneira, a 
___________ de corrente francofônica ocupa-se da análise 
do trabalhador em situação real, e a ____________ o 
trabalhador, paciente ou empresa é visto como um caso 
singular (ROCHA; SIMONELLI, 2012).  

A) Terapia Ocupacional e Ergonomia. 
B) Análise de Atividade e Terapia Ocupacional. 
C) Terapia Ocupacional e Analise de Atividade. 
D) Análise de Atividade e Ergonomia. 
E) Ergonomia e Terapia Ocupacional. 

 
17 - As doenças reumáticas são enfermidades crônicas não 
transmissíveis, que proporciona prejuízo ao desempenho 
funcional e ocupacional das pessoas, ou seja, no 
envolvimento e participação nas atividades básicas e 
significativas, no trabalho e lazer. Neste contexto, o 
terapeuta ocupacional tem como estratégia de intervenção, 
processos educativos que incluem: 

A) Conservação de energia, proteção articular, técnicas 
de simplificação do trabalho. 

B) Educação em saúde, técnicas de simplificação do 
trabalho e ergonomia. 

C) Conservação de energia, proteção articular, 
movimentação ativa. 

D) Exercícios passivos, exercícios assistivos e 
ergonomia. 

E) Conservação de energia, trabalho e lazer. 
 
18 - O interesse sobre o brincar, na Terapia Ocupacional, 
vem desde os primeiros anos da profissão. Neste percurso 
muitos autores fizeram e fazer parte desta construção. 
Assinale a alternativa correta.  

A) Takata, Dunton, Benetton, Luiz Cerqueira. 
B) Reilly, Takata, Linda Florey, Slage. 
C) Reilly, Takata, Linda Florey, Márcia Rezende. 
D) Ballarin, Galheigo, Maria de Melo, Benetton. 
E) Roseli Esquerdo, Denise Dias Barros, De Carlos, 

Galvão. 
 
 
 
 
 
 

19 - Crianças com distúrbios afetivos, normalmente, chegam 
para o tratamento terapêutico ocupacional, com dificuldades na 
realização de atividades que façam sentidos a sua vida, 
empobrecimento nas relações sociais e afetivas, dentre outros 
aspectos (BRUNELLO apud CAVALCANTI; GALVÃO, 
2007). Diante deste contexto, a intervenção da Terapia 
Ocupacional objetiva: 
I – Ajudar na (re)organização e estruturação do cotidiano. 
II – Ampliação da rede social. 
III – Construção da imagem considerada desviante das normas 
sociais. 
IV – Trabalhar os contextos familiar, escolar e a comunidade. 

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

 
20 - Transtorno da coordenação motora (TDC) inclui crianças 
que apresentem sinais de atraso motor e têm dificuldades de 
realizar atividades como jogar bola, andar de bicicleta, escrever 
e recortar, como também, nas atividades de vida diária, como 
manejar botões e zíper, vestir, amarrar sapatos. Os mesmos, não 
tem distúrbios físicos/neurológicos, dentre outros aspectos 
(MAGALAHÃES, 2007). Aponte a alternativa que apresenta 
abordagem tratamento.  

A) Centrada na Família e Bobath 
B) Rood, Kabat 
C) Integração Sensorial, Brunnston 
D) Motora Cognitiva, Sanitarista 
E) Integração Sensorial, Motora Cognitiva 

 
21 - A dor se apresenta como um sintoma que acompanham 
algumas enfermidades, e muitas vezes, impacta a qualidade de 
vida, o autocuidado, o trabalho e o lazer das pessoas. Neste 
contexto o terapeuta ocupacional pode intervir como: 
(   ) Identificação das atividades que agravem ou provocam a dor. 
(   ) Trabalha com Diário da Dor. 
(   ) Redimensionamento do cotidiano. 
(   ) Resgate da consciência corporal.  
 

A) F, F, F, F 
B) V, F, V, F 
C) F, V, F, V 
D) V, V, F, F 
E) V, V, V, V  

 
22 - A disfunção visual acarreta consequências na vida da pessoa 
(âmbito individual e coletivo). Neste campo, a Terapia 
Ocupacional pode intervir. 
I – Adapta o ambiente, no qual, a pessoas transita no seu 
cotidiano. 
II – Ensina novo repertório de habilidades. 
III – Ajuda a pessoa a não readquiri habilidades perdidas. 
IV – Promover intervenção precoce com objetivo da 
manutenção e ampliar o desenvolvimento das crianças em 
ambientes naturais. 

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

 



 

23 - No processo do fazer terapêutico ocupacional o foco 
está centrado na pessoa, como também, na família. 
Marcelino (2013) aponta a importância da abordagem 
terapêutica ocupacional junto a família da pessoa com 
deficiência.  

A) Dar ênfase no diagnóstico e prognostico, como nas 
limitações e dificuldades da criança. Não levando 
em considerações as dúvidas e inquietações da 
família.  

B) Fornece informações sobre desenvolvimento 
infantil, habilidades sociais e de vida diária, como 
forma de favorecer investimento da família no 
potencial da criança. 

C) A família pode favorecer para a dependência e 
autonomia, sendo uma capsula protetora para 
criança. Reforçando o estigma. 

D) O único problema básico da família e da 
intervenção terapêutica ocupacional é o aspecto 
motor da criança com deficiência.  

E) Fornece informações estigmatizantes e desafiadoras 
aos familiares.  

 
24 - Na prevenção e intervenção das disfunções 
ocupacionais relativas as afecções cardiovasculares, o 
terapeuta ocupacional deve seguir a Classificação 
Internacional de Funcionalidade e Saúde (CIF) 
(CORDEIRO, 2007). Assinale a alternativa correta relativa 
aos elementos de maior importância para intervenção 
terapêutica ocupacional. 

A) Estrutura e funções. 
B) Condição de Saúde e disfunção. 
C) Fatores pessoais e fatores ambientais  
D) Atividades e participação social. 
E) Fatores ambientais e atividades. 

 
25 - A Terapia Ocupacional tem crescido e ampliado sua 
prática, neste sentido, um dos campos é a Oncologia em 
contexto hospitalar, objetivando proporcionar ao indivíduo 
sua máxima capacidade funcional e ocupacional 
(PALM,2007). Relacione. 
 

Local de intervenção  Objetivos da intervenção  

1. Internação  (  ) Conscientizar sobre as 
condições de realizar as 
atividades de vida diária; 
preparo para cirurgia com 
esclarecimentos dos 
procedimentos. 

2. Pré-cirúrgico  ( ) Readaptação à nova 
realidade; prevenção da 
incapacidade e /ou apoio aos 
vários níveis de recuperação 
ou modificação. 

3. Pós-cirúrgico  (    ) Orientação à família e ao 
cuidador; visita domiciliar  

4. Preparação para alta (  ) Reconhecimento   do   
espaço hospitalar; adaptação 
ao novo cotidiano. 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 1, 4, 3 
C) 4, 3, 2, 1 
D) 2, 3, 1, 4 
E) 2, 3, 4, 1 

26 - “Processo de reconstrução, um exercício pleno da 
cidadania, e, também, de plena contratualidade nos três 
cenários: habitat, rede social, e trabalho como valor social” 
(BALLARIN;CARVALHO, 2007). A afirmativa se refere 
a: 

A) Reabilitação Psicossocial. 
B) Reforma Psiquiátrica. 
C) Método Psicodinâmico. 
D) Rede de Serviços. 
E)  Reforma Sanitária. 

 
27 - Processo dinâmico entre terapeuta-sujeito-atividade, 
que consiste na construção de um caminho, possibilitando 
que o procedimento __________ seja utilizado como 
processo para análise de atividade (TEDESCO, 2007). 

A) Relação triádica 
B) Setting  
C) Psicanalise  
D) Trilhas Associativas 
E) Psicodinâmica 

 
28 - Espaços que se constituem como empresa e não como 
dispositivos terapêuticos, trabalham na lógica da economia 
solidária, proporcionando lugar de inclusão social para 
pessoas com deficiência pela via do trabalho (GHIRARDI, 
2004). 

A) Cooperativa 
B) Instituição de Longa Permanência 
C) Oficina Terapêutica 
D) Economia Solidária 
E) Incubadora   

  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 
 


