
FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2014

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova
ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 10/03/2014, até as 18h, no site
www.fundatec.org.br

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 07 referem-se ao texto abaixo.

Vestindo a camisa

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Não sei com que idade uma pessoa começa a torcer para um time de futebol. Sei que sou América
Mineiro desde pequenininho, ovelha negra da família que é toda galo roxo.

Já fui torcedor fanático, de acompanhar o meu América jogando contra o Bela Vista numa noite
chuvosa de quarta-feira, ao lado de 33 torcedores. Não sei se de tanto sofrer fui, aos poucos, tirando o time
de campo.

Já contei aqui o vexame que passo por não torcer para time nenhum em São Paulo, principalmente
quando entro num táxi e o motorista vai logo perguntando se sou corintiano.

Quando digo que não tenho time aqui, eles me olham com um certo desprezo, tipo “como assim,
não torce pra ninguém?” Eles me enxergam como um Zé Mané qualquer, um tédio, sem criatividade, um cara
mais sem graça, sem humor, sem vontade de viver, um cara que leva uma vida besta sem torcer para time
nenhum.

Já me passei por corintiano, palmeirense e são-paulino para evitar confusão durante a corrida.
Sempre concordei com os taxistas, donos da verdade dentro e fora do campo.

Copa do Mundo, eu gosto, me entusiasmo; ________ todos os jogos, até zero a zero em videoteipe.
Se um dia a Grécia jogar com o Sudão, com certeza vou estar diante da televisão para ver o jogo.

Confesso que nas últimas copas torci calado para a seleção de Camarões. Gosto daquele uniforme
todo colorido, da alegria dos jogadores – aquela festa, apesar da desclassificação. _________ bem de uma
Copa em que a seleção de Camarões saiu sem perder um jogo sequer. Senti vontade de chorar.

Sempre tive uma queda por times menores e mais fracos. Se o Flamengo vai jogar contra o Audax,
torço pelo Audax. Se o Atlético vai jogar contra o Boa, sou Boa. E se o Corinthians vai jogar contra o
Penapolense, sou Penapolense.

Gosto desses times pequenos. Confesso que já tive uma grande paixão pelo Canto do Rio, pelo
Olaria, pelo Bonsucesso e acompanho sempre que posso os resultados do Ateneu, do Araxá e do
Tombense.

Sou do tipo que gosta do Ringo Star e quando me perguntavam se eu era Beatles ou Rolling Stones
sempre respondia que era mais The Mamas & The Papas.

Mas esse ano não vai ser igual ________ que passou. Tomei uma decisão. Não sei se beirando os
64 anos alguém tem o direito, a essa altura do campeonato, de começar a torcer para um time ou não. Mas
sei que em 2014 eu tenho um time em São Paulo. Sim, escolhi a Portuguesa. Vou torcer para a Portuguesa.
O campeonato começou domingo passado e, logo no primeiro jogo, nós perdemos para o Corinthians por
dois a um. Três dias depois, jogou com o Ituano e não passou do zero a zero. Pelo visto, não vai ser fácil.
Vida de sofredor é assim mesmo.

(Alberto Villas. Adaptado. http://www.cartacapital.com.br/cultura)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche,
correta e respectivamente, as lacunas do texto
(l.14, 18 e 29):

A) assisto a – Lembro-me – àquele
B) assisto – Lembro – àquele
C) assisto à – Lembro-me – aquele
D) assisto a – Lembro – àquele
E) assisto – Lembro-me – aquele

QUESTÃO 02 – Analise as assertivas, considerando
o autor do texto:

I. Manifesta sua pouca paixão pelo futebol quando
afirma que torce para muitos times.

II. Mostra sua fidelidade ao time do coração ao
longo dos seus 64 anos.

III. Não parece preocupado com o fato de não ter
escolhido um time para torcer em São Paulo.

IV. Demonstra não importar-se muito com o senso
comum.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) Apenas III e IV.
E) Apenas I, III e IV.
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QUESTÃO 03 – Considerando o significado
contextual e as regras de pontuação, analise as
assertivas a seguir:

I. O travessão usado antes de “aquela festa”
(l.18) pode ser substituído por dois-pontos.

II. No trecho: “Se o Atlético vai jogar contra o Boa,
sou Boa.” (l.22), obrigatoriamente deve-se usar a
vírgula após o segmento “sou Boa” se este for
deslocado para o início do período.

III. No segmento, “a essa altura do campeonato,”
(l.30), as duas vírgulas podem ser substituídas
por travessões.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Assinale o trecho do texto que é
exemplo da figura de linguagem denominada
anacoluto:

A) “Sei que sou América Mineiro” (l.01).
B) “um Zé Mané qualquer” (l.09).
C) “Copa do Mundo, eu gosto” (l.14).
D) “era mais The Mamas & The Papas” (l.28).
E) “nós perdemos para o Corinthians” (l.32 e 33).
.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa cuja palavra
está corretamente classificada quanto ao seu
processo de formação:

A) desprezo: regressiva.
B) pequenininho: prefixal.
C) motorista: regressiva.
D) seleção: por justaposição.
E) colorido: imprópria.

QUESTÃO 06 – Assinale o trecho em que o pronome
sublinhado foi corretamente classificado:

A) “sem torcer para time nenhum”: demonstrativo.
B) “Eles me enxergam”: oblíquo tônico.
C) “Gosto daquele uniforme”: indefinido.
D) “quando me perguntavam”: reflexivo.
E) “Sou do tipo que gosta”: relativo.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa cujo trecho
sublinhado NÃO é um adjunto adverbial:

A) “contra o Bela Vista numa noite chuvosa de
quarta-feira” (l.03 e 04).

B) “Mas esse ano não vai ser igual” (l.29).
C) “a essa altura do campeonato, de começar a

torcer” (l.30).
D) “logo no primeiro jogo, nós perdemos” (l.32).
E) “Três dias depois, jogou com o Ituano” (l.33).

INFORMÁTICA

QUESTÃO 08 – “Pode ajudar a impedir que hackers
ou softwares mal-intencionados (como worms)
obtenham acesso ao seu computador através de uma
rede ou da Internet. Também pode ajudar a impedir o
computador de enviar software mal-intencionado para
outros computadores.” Essa descrição melhor
descreve características de qual ferramenta do
Microsoft Windows 7?

A) Backup
B) Windows Update
C) Firewall
D) Windows Anytime Upgrade
E) Gerenciador de Tarefas

QUESTÃO 09 – Sobre o índice de experiência do
Microsoft Windows 7, analise as assertivas abaixo.

I. Esse recurso classifica o desempenho dos
principais componentes de hardware, como
CPU, unidade de disco e placa gráfica.

II. Analisa a experiência do usuário com a interface
gráfica do Windows, obtendo estatísticas de uso
para propor melhorias na interface.

III. Esse recurso monitora os erros do sistema
operacional Windows e os corrige.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 10 – Em relação aos arquivos ocultos do
Microsoft Windows 7, analise as assertivas abaixo:

I. O atalho de teclado Ctrl+O permite
mostrar/esconder arquivos ocultos no Windows
Explorer.

II. Arquivos ocultos ocupam menos espaço no
disco rígido, pois, ao serem ocultados, são
automaticamente compactados.

III. É possível escolher se o arquivo ficará oculto
ou visível, alterando suas propriedades, que
podem ser acessadas clicando com o botão
direito do mouse no ícone do arquivo e clicando
em Propriedades.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

Para responder à questão 11, analise a Figura 01.

Figura 01

QUESTÃO 11 – A Figura 01 mostra uma janela do
Microsoft Word 2007. Com base no texto da imagem
e na formatação do mesmo, analise as assertivas
abaixo:

I. Ao se selecionar a palavra “maio” e pressionar
Ctrl+E, a formatação de realce aplicada com o
botão Cor de Realce do Texto será eliminada.

II. Ao se selecionar a palavra “imperador” e
pressionar Ctrl+J, toda a formatação da palavra
será eliminada.

III. Para desfazer a formatação Sublinhado da
palavra “imperador”, basta selecionar a palavra
“imperador” e pressionar Ctrl+S.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – Sobre o Chrome (Versão
34.0.1847.3), analise as assertivas abaixo:

I. Ao se clicar no botão , será exibida uma
lista de opções, entre as quais, uma que
permitirá imprimir a página em exibição.

II. O símbolo no canto direito da barra de
endereços permite adicionar a página corrente
aos favoritos.

III. O atalho de teclado Shift+Esc permite acessar
o gerenciador de tarefas do Chrome.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – Considere uma planilha do Microsoft
Excel 2007 que contém a fórmula “=PAR(12,13)” em
uma célula qualquer. O resultado obtido nessa célula
é

A) 13.
B) 12.
C) 14.
D) 1.
E) 6.

QUESTÃO 14 – Considere uma planilha do Microsoft
Excel 2007 que contém a fórmula “=ARRED(0,76;1)”
em uma célula qualquer. O resultado obtido nessa
célula é

A) 0.
B) 0,7.
C) 0,76.
D) 0,8.
E) 1.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 15 a 21, considere a
Consolidação das Leis do Trabalho.

QUESTÃO 15 – Determinado empregado de uma
empresa, durante certo período, falsificou atestados
médicos com vistas a não sofrer os respectivos
descontos de sua remuneração. Nesse caso, o
referido empregado praticou um ato faltoso passível
de demissão com justa causa e, de acordo com artigo
482 da CLT, tipificado como:

A) Ato de improbidade.
B) Incontinência de conduta.
C) Mau procedimento.
D) Conduta irregular.
E) Prática inconstante.

QUESTÃO 16 – Com base no artigo 457 da CLT,
analise as seguintes afirmativas:

I. As ajudas de custo não integram o salário
recebido pelo empregado.

II. Não se incluem no salário as diárias para viagem
que não excedam de 60% (sessenta por cento)
do salário percebido pelo empregado.

III. Integram o salário, além da importância fixa,
entre outras, as comissões, as gratificações e as
percentagens.

IV. Quando pagos pelo empregador, os abonos
integram o salário do empregado para todos os
efeitos legais.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 17 – Com base na CLT, assinale V, se
verdadeiras, ou F, se falsas, para as afirmativas
abaixo relacionadas ao capítulo da suspensão e da
interrupção do contrato de trabalho:

(  ) No caso de recebimento do correspondente
auxílio-doença da Previdência Social, o
empregado é considerado em licença não
remunerada, durante o prazo desse benefício.

(  ) A suspensão do contrato de trabalho do
empregado, para participar de curso ou programa
de qualificação profissional, poderá ocorrer por um
período mínimo de um mês e de, no máximo, seis
meses.

(  ) Na aposentadoria por invalidez, o empregado tem
seu contrato de trabalho interrompido, enquanto
durar a invalidez.

(  ) Interrompem o contrato de trabalho, mantendo
todos os direitos trabalhistas do empregado, por
conta do empregador, entre outras, as faltas por
motivo de falecimento de cônjuge, casamento,
nascimento de filho e doação de sangue.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F.
B) V – F – F – V.
C) F – F – V – V.
D) V – F – V – V.
E) F – V – V – F.

QUESTÃO 18 – Segundo a CLT, NÃO terá direito a
férias o empregado que, no curso do período
aquisitivo:

I. Tiver 32 (trinta e duas) faltas injustificadas.
II. Permanecer em gozo de licença, com percepção

de salários, por 30 (trinta) dias.
III. Deixar de trabalhar, com percepção do salário,

por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de
paralisação parcial ou total dos serviços da
empresa.

IV. Tiver percebido da Previdência Social prestações
de acidente de trabalho ou auxílio-doença por
mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos

Quais estão corretas?

A) Apenas IV.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas I, III e IV.
E) Apenas II, III e IV.
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QUESTÃO 19 – De acordo com a CLT – Seção – Dos
Órgãos de Segurança e de Medicina do Trabalho nas
Empresas, é INCORRETO afirmar que:

A) Cada Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA será composta de
representantes da empresa e dos empregados, de
acordo com as instruções expedidas pelo
Ministério do Trabalho.

B) Os representantes do empregador na CIPA, tanto
titulares como suplentes, são por ele designados.

C) Os representantes dos empregados na CIPA,
tanto titulares como suplentes, serão eleitos em
escrutínio secreto, do qual participem,
independentemente de filiação sindical,
exclusivamente os empregados interessados.

D) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de um ano, permitida uma reeleição.

E) Os empregados elegerão, dentre todos os
representantes, o Presidente e o Vice-Presidente
da CIPA.

QUESTÃO 20 – Os intervalos para repouso e
alimentação estão previstos no artigo 71 da CLT, que
assim dispõe:

“Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja
duração exceda de ________________, é obrigatória
a concessão de um intervalo para repouso ou
alimentação, o qual será, no mínimo, de
_____________ e, salvo acordo escrito ou contrato
coletivo em contrário, não poderá exceder de
________________.
§ 1º - Não excedendo de ____________o trabalho,
será, entretanto, obrigatório um intervalo de
__________quando a duração ultrapassar
_________.
...”

Marque a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) 6 (seis)  horas – 1 (uma) hora – 2 (duas) horas – 6
(seis) horas – 15 (quinze) minutos – 4 (quatro)
horas

B) 4 (quatro) horas – 30 (trinta) minutos – 1 (uma)
hora – 4 (quatro) horas – 20 (vinte) minutos – 3
(três) horas

C) 8 (oito) horas – 1 (uma) hora – 2 (duas) horas – 6
(seis) horas – 30 (trinta) minutos – 4 (quatro) horas

D) 4 (quatro) horas – 1 (uma) hora – 2 (duas) horas –
4 (quatro) horas – 20 (vinte) minutos – 3 (três)
horas

E) 6 ( seis) horas – 30 (trinta) minutos – 1(uma) hora
– 6 (seis) horas – 15 (quinze) minutos – 4 (quatro)
horas

QUESTÃO 21 – O artigo 473 da CLT define os casos
em que o empregado poderá deixar de comparecer
ao serviço sem prejuízo do salário.
Com base naquelas definições, associe os prazos
arrolados na Coluna 1 com os motivos das ausências
apontadas na Coluna 2.

Coluna 1
1. Por um dia, a cada doze meses.
2. Até dois dias consecutivos.
3. Até três dias consecutivos.
4. Até dois dias consecutivos ou não.

Coluna 2
(  ) Em caso de falecimento de cônjuge.
(  ) Em virtude de casamento.
(  ) Em caso de doação de sangue.
(  ) Para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei

respectiva.
(  ) Em caso de falecimento de ascendente ou

descendente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) 3 – 3 – 4 – 1 – 2.
B) 3 – 2 – 1 – 4 – 3.
C) 2 – 3 – 1 – 4 – 2.
D) 3 – 2 – 4 – 1 – 2.
E) 2 – 3 – 1 – 4 – 3.

Para responder às questões 22 a 24, considere a
Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e
as alterações posteriores.

QUESTÃO 22 – Segundo o § 3º do artigo 6º da
referida Lei, entende-se por saúde do trabalhador,
para fins da referida lei, um conjunto de atividades
que se destina, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como
visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho, abrangendo,
entre outras:

I. A assistência ao trabalhador vítima de acidentes
de trabalho ou portador de doença profissional e
do trabalho.

II. A avaliação do impacto que as tecnologias
provocam à saúde.

III. O controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

IV. A participação na normatização, fiscalização e
controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas públicas e privadas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 23 – O artigo 6º da referida Lei define que
estão incluídas, ainda, no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros,
EXCETO:

A) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e
bebidas para consumo humano.

B) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
C) A participação na formulação da política e na

execução de ações de saneamento básico.
D) A organização de um sistema de informações

sobre o mercado de trabalho para o trabalhador.
E) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e

substâncias de interesse para a saúde.

QUESTÃO 24 – Com base na referida Lei, analise as
seguintes afirmativas:

I. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde –
CONASS e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS são
reconhecidos como entidades representativas dos
entes estaduais e municipais para tratar de
matérias referentes à saúde e declarados de
utilidade pública e de relevante função social, na
forma do regulamento.

II. O CONASS e o CONASEMS receberão recursos
do orçamento geral da União por meio do Fundo
Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de
suas despesas institucionais, podendo ainda
celebrar convênios com a União.

III. Os Conselhos de Secretarias Municipais de
Saúde – COSEMS são reconhecidos como
entidades que representam os entes municipais,
no âmbito estadual, para tratar de matérias
referentes à saúde, desde que vinculados
institucionalmente ao CONASEMS, na forma que
dispuserem seus estatutos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 25 – A partir de 1982 passou a ser 
celebrado, no dia 3 de dezembro, o dia internacional 
das pessoas com deficiência. Este dia tem estreita 
ligação com o documento “Programa de Ação 
Mundial para Pessoas Deficientes”, firmado pela 
Assembleia da ONU (Organização das Nações 
Unidas) em 1982. A partir deste documento sobre a 
política para pessoas com deficiência no Brasil, 
analise as assertivas abaixo: 
 

I. As Instituições de atenção para pessoas 
portadoras de deficiência foram ampliadas 
consideravelmente. 

II. Houve uma ampliação dos questionamentos 
sobre a qualidade e a organização dos serviços 
de reabilitação. 

III. O Ministério da Saúde criou em 1990 a 
coordenadoria de atenção a grupos especiais. 

IV. Sob influência do Movimento Vida Independente 
dos EUA surgiram no Brasil, em diferentes 
cidades, os lares adaptados para acolher estas 
pessoas. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV. 
E) Apenas IV. 
 
 
QUESTÃO 26 – Sobre o conceito e revisão histórica 
da deficiência, é correto afirmar que: 
 
A) A deficiência enquanto categoria científica passou 

a existir no final do século XVI.  
B) A deficiência passou a ser compreendida como 

patologia na medicina e nas ciências sociais no 
século XVI. 

C) No processo de patologização das doenças as 
deficiências foram classificadas e para cada tipo 
foram organizados modelos específicos de 
intervenção. 

D) O conceito de saúde até hoje é compreendido 
como ausência de doenças. 

E) O conceito de deficiência pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) passou de um corpo 
deficiente no social para um corpo deficiente 
individual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 27 – Em 2001 a OMS aprovou a 
Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). 
O objetivo dessa nova classificação foi: 
 
A) Ampliar a classificação anterior para enquadrar 

melhor as dificuldades das pessoas com 
deficiência.  

B) Proporcionar uma linguagem unificada e 
padronizada, assim como uma estrutura que 
descreva a saúde e os estados relacionados a ela.  

C) Oportunizar uma abordagem que permita 
cientificizar as intervenções. 

D) Possibilitar o exercício pleno de cidadania dessas 
pessoas. 

E) Relacionar os termos deficiência e incapacidade 
com doença.   

 
 
QUESTÃO 28 – Segundo Rocha (2006) a família de 
classificações da OMS (CID-10 e CIF) se propõe a 
ser uma ferramenta para a descrição e comparação 
da saúde das populações em um contexto 
internacional. Os itens abaixo descritos são definições 
do quadro de referência da CIF, EXCETO: 
 
A) Funções e estrutura do corpo. 
B) Atividades e limitações das atividades. 
C) Deficiências. 
D) Participação e restrições da participação. 
E) Diagnóstico e prognóstico do indivíduo. 
 
 
QUESTÃO 29 – De acordo com Rocha (2006), o 
documento Prevencion de Incapacidades y 
Reabilitacion, elaborado pela OMS, expressa de 
forma sistematizada o entendimento dos conceitos de 
incapacidade e desvantagem, baseados na ideia de 
que: 
 
A) A reabilitação compreende as medidas destinadas 

somente a reduzir os efeitos das afecções.  
B) Os processos reabilitadores permitem ao 

incapacitado e ao deficiente que estes possam 
buscar a resolução de suas dificuldades pelos 
dispositivos legais disponíveis na sociedade.  

C) As comunidades onde os incapacitados e 
deficientes vivem devem ser responsáveis 
legalmente pelos dispositivos sociais de apoio a 
estes.  

D) Os incapacitados e deficientes, em conjunto com 
seus familiares, devem participar no planejamento 
e na condução dos serviços relacionados com a 
reabilitação destes.  

E) Os processos reabilitadores, segundo a OMS, 
propõem que os incapacitados e deficientes se 
adaptem ao ambiente, sem intervirem no seu meio 
imediato, para que possam facilitar sua integração 
social. 
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QUESTÃO 30 – “A igualdade de oportunidades é o 
processo mediante o qual o sistema geral da 
sociedade – meio físico e cultural, a habitação, o 
transporte, os serviços sociais e de saúde, as 
oportunidades de educação e trabalho, a vida cultural 
e social, inclusive as instalações esportivas e de lazer 
- torna-se acessível a todos”. (ONU, 1992, p.4-5 
In:ROCHA, 2006) 
 
Sobre a reabilitação baseada pelo Programa de Ação 
Mundial para as pessoas com deficiência, elaborado 
pela ONU, analise as seguintes assertivas: 
 

I. Esta conceituação descrita acima revela maior 
preocupação com o caráter estratégico e 
pragmático do que com caráter valorativo. 

II. O programa especifica ações curativas 
integrando todas as ações de maneira a 
oportunizar o acesso das pessoas com 
deficiência. 

III. O modelo norteamericano de integração se 
baseia na recuperação funcional e o modelo 
francês na readaptação. O primeiro visa o corpo 
biológico/individual e o segundo visa o corpo no 
social. 

IV. A reabilitação pressupõe também uma 
preocupação com o contexto relacional da 
pessoa independente da família. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I, II e IV.  
B) Apenas I e III.  
C) Apenas II e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas III e IV. 
 
 
QUESTÃO 31 – Sobre a reabilitação baseada na 
comunidade é correto afirmar: 
 
A) A intervenção busca prioritariamente a inserção da 

pessoa com deficiência no trabalho.  
B) Traz em seu bojo uma visão de que a comunidade 

é central no processo reabilitador.  
C) Associa conceitos da visão ortopédica com os da 

visão fisiátrica. 
D) O olhar dos profissionais se volta para o corpo 

funcional do reabilitando.  
E) Nesta abordagem a atribuição técnica é 

exclusivamente dos terapeutas envolvidos no 
processo e as estratégias criadas para as 
soluções dos problemas também. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 – A concepção que busca soluções 
para problemas contextualizados, tanto para um 
consumidor que realiza escolha, como para os 
técnicos de reabilitação que proporcionam ajuda nas 
decisões, na adaptação e no manejo desses 
equipamentos, é de: 
 
A) Tecnologia assistiva. 
B) Reabilitação baseada na comunidade. 
C) Reabilitação centrada no cliente. 
D) Reabilitação tradicional. 
E) Vida Independente. 
 
 
QUESTÃO 33 – O termo análise, para De Carlo e 
Luzo (2004), referindo-se a um procedimento de 
pesquisa dos componentes de uma atividade, teve 
seu inicio no século XX tendo suas bases no: 
 
A) Movimento dos camponeses por um trabalho 

digno. 
B) Processo de industrialização e crescimento 

econômico. 
C) Período pós segunda guerra mundial. 
D) Processo de cientifização das práticas de saúde. 
E) Humanismo. 
 
 
QUESTÃO 34 – Em 1950 o termo análise de 
atividade no campo da terapia ocupacional, ganhou 
destaque com um “movimento para torná-la uma 
ciência exata”. Sobre este movimento é correto 
afirmar: 
 
A) A estratégia de aplicação de uma ocupação, como 

recurso terapêutico, resultou na substituição do 
treinamento de hábitos pela aplicação de 
exercícios.  

B) A atividade, do ponto de vista científico, não 
deveria obter sucesso no tratamento e sim, 
eficácia em sua execução.  

C) A partir do movimento em analisar as atividades 
cientificamente, as outras maneiras de pensar a 
ocupação como tratamento foram banidas da 
prática terapêutica.  

D) A implantação do procedimento de análise das 
atividades deu origem a dois outros 
procedimentos: o perfil ocupacional do indivíduo e 
o quadro de referência ocupacional.  

E) A análise da atividade foi considerada, a partir 
deste movimento, o único procedimento capaz de 
oferecer uma comunicação de base científica 
pelos terapeutas ocupacionais.  
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QUESTÃO 35 – Segundo Carr apud Carvalho in De 
Carlo (2004) o comportamento de um paciente com 
lesão neurológica resulta em: 
 
“...limitações impostas sobre ele pela lesão do 
cérebro, que resulta em distúrbios das respostas 
corporais, dos processos perceptuais e do 
pensamento, em lentidão no registro e na retenção de 
informações recentes, na incapacidade de dar uma 
expressão de linguagem correta ao que ele percebe, 
combinados com uma confusão emocional”. (p.13)  
 
A partir do texto é correto afirmar sobre o processo e 
resultado da reabilitação, EXCETO: 
 
A) O terapeuta ocupacional deve deixar as 

orientações e assinalamentos do progresso da 
reabilitação na finalização do tratamento para não 
interferir no processo do mesmo.  

B)  A persistência deste comportamento registrado no 
texto pode acarretar lentidão no tratamento.  

C)  O terapeuta ocupacional deve avaliar 
antecipadamente as condições socioeconômicas 
do paciente para ver que tipo de investimento 
pode ser feito no processo reabilitador. 

D) A desmotivação é um componente que pode 
interferir significativamente no progresso do 
paciente.  

E)  O maior desafio do terapeuta ocupacional para 
com estes pacientes é conseguir o equilíbrio desta 
situação descrita no texto no processo da 
intervenção terapêutica.  

 
 
QUESTÃO 36 – Sobre a avaliação funcional de um 
paciente com sequelas neurológicas, segundo De 
Carlo (2004), é correto afirmar: 
 
A) A observação é uma técnica dispensável na 

avaliação funcional. 
B) As sequelas neurológicas independem do 

paciente, portanto a avaliação funcional segue um 
padrão único. 

C) É fundamental que o terapeuta ocupacional saiba 
quais os componentes do movimento que estão 
presentes para completar uma função.  

D) Durante a avaliação funcional com o paciente com 
sequelas neurológicas os familiares devem ser 
afastados do processo inicial avaliativo.  

E) Na avaliação funcional os testes de sensibilidade 
devem ser substituídos pelos de propriocepção e 
percepção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 – Em relação ao processo do 
desenvolvimento de crianças privadas de visão ou 
com baixa visão grave é correto afirmar: 
 
A) As crianças solicitam muito devido as limitações. 
B) As crianças cegas ou de baixa visão apresentam 

comportamento não estereotipados. 
C) Nas crianças cegas ou de baixa visão a fala 

desenvolve-se dentro de padrões normais, porém 
a linguagem, expressão do conhecimento pode 
apresentar atrasos.  

D) As crianças cegas ou de baixa visão apresentam o 
conhecimento e visão de mundo a partir da 
interpretação do outro.  

E) Todas as crianças cegas ou de baixa visão 
apresentam atraso de cerca de um mês no 
desenvolvimento global.  

 
 
QUESTÃO 38 – Sobre uma avaliação funcional da 
visão, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Em crianças com diagnóstico de glaucoma o 
terapeuta deve evitar colocar luz e objetos de 
alta reflexividade dirigida para os olhos da 
criança. 

II. No processo da avaliação funcional da visão, de 
acordo com Montilha, Nobre e Gagliardo in De 
Carlo (2004), existem dois procedimentos a 
serem realizados: os formais e os informais. 

III. A avaliação é realizada pelo terapeuta 
ocupacional na presença dos pais, entretanto, a 
devolução do processo deve ser adiada para  
outro momento, afim de não sobrecarregá-los 
com a avaliação. 

IV. Na avaliação da coordenação binocular o 
terapeuta ocupacional busca perceber a noção 
de espaço e as habilidades de enxergar em 
ambientes de luz e sem luz. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas III e IV. 
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QUESTÃO 39 – Em companhia de sua mãe João 
Luiz de 1 ano de idade, foi internado na enfermaria 
pediátrica para esclarecimento do diagnóstico de 
possível síndrome genética,  assim como também por 
seu alto grau de desnutrição. Tinha histórico de várias 
internações em razão de pneumonias de repetição.  
No momento da avaliação de terapia ocupacional 
estava sondado.  Na avaliação do desenvolvimento 
neuropsicomotor foi possível observar: hipotonia 
muscular generalizada, hipoatividade, alheamento ao 
ambiente, incluindo pessoas e objetos, ausência de 
controle cervical, resposta ao estímulo com choro e 
sem contato visual, eventuais respostas à presença 
materna, dificuldades durante a amamentação. Neste 
caso iniciou-se o atendimento de terapia ocupacional 
com uma intervenção básica de: 
 
A) Aproximação mãe/bebê com sugestão de 

acolhimento. 
B) Estímulos sensoriais próximo ao berço. 
C) Posicionamento inicial para o controle cervical 

possibilitando visualização do ambiente. 
D) Orientação sobre amamentação e posicionamento 

no colo da mãe. 
E) Contato do terapeuta utilizando a massagem 

proprioceptiva e manipulação na tentativa de 
aproximação terapeuta/bebê e relaxamento do 
mesmo para, posteriormente, após vínculo, o 
contato com a mãe. 

 
 
QUESTÃO 40 – O processo fisiológico da 
cicatrização serve de base para o processo 
interventivo terapêutico ocupacional e norteia o plano 
de tratamento. A partir do exposto sobre o processo 
cicatricial, analise as assertivas a seguir: 
 

I. A remodelagem cicatricial deve ser iniciada nos 
primeiros dias e feita com o posicionamento de 
orteses dinâmicas. 

II. Na remodelagem cicatricial também se utiliza a 
dessensibilização como recurso. 

III. Na fase de maturação e remodelação, que dura 
anos, o tecido responde melhor na fase posterior 
da fibroplasia. 

IV. Na fase inflamatória  que dura de um a cinco 
dias, é importante o paciente movimentar o 
membro para evitar o edema.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I, II e III. 
B) Apenas II, III, IV. 
C) Apenas III e IV. 
D) Apenas II. 
E) Apenas IV. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




