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3.

Você  está  recebendo  o  seu  Caderno  de  Questões, 
contendo  50  questões  objetivas  de  múltipla  escolha, 
numeradas de 01 a 50, em ordem seqüencial. Confira a 
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em 
caso de  repetição ou ausência de questão ou página. 

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e 
no rodapé das páginas  internas, o nome do cargo ao qual 
este Caderno  de  Questões  se  refere.  Caso  você  
tenha recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao  cargo  para  o qual está  inscrito,   
comunique imediatamente  o  Fiscal  de  Sala  e  exija  o  
Caderno  de Questões correto.

As  respostas  do  Caderno  de Questões  deverão  ser 
transcritas  para  o  Cartão  Resposta    com  caneta 
esferográfica azul ou preta, sendo este o único 
documento válido para o processamento do seu 
resultado.

O tempo máximo disponível para a realização da prova é 
de 4:00  (quatro horas),  já  incluído  o  tempo  destinado  
à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
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CARGO 21: ANALISTA MUNICIPAL

O candidato, ao receber o seu Caderno de Questões, 
deverá assinar em todas as páginas, inclusive na última 
página, onde se encontra o gabarito pessoal.

Para  cada  questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  
de resposta  (A, B, C, D e E), da qual apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais  de  uma  anula,  automaticamente,  a  
resposta  da questão.

Os  3  (três)  últimos  candidatos  só  poderão  sair  da  
sala juntos.

"A persistência é o caminho do êxito."

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase de Charles Chaplin:

Poderá ser ELIMINADO do Concurso Público o candidato que não transcrever para o Cartão Resposta, em local 
específico, a "frase mestra".
Não é permitido que o Cartão Resposta seja preenchido por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento 
especial previamente deferidos.

ATENÇÃO

ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUB
ÁREA DE CONHECIMENTO: Terapia Ocupacional

ATIVIDADE: SAÚDE
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Leia o texto e responda as questões seguintes de 1 a 10.  
 

Incubação e eclosão artísticas 
 

Era uma vez duas galinhas; ambas estavam encubando 
uma ninhada de ovos. 
 Uma era empírica-analítica, a outra intuitiva-
metafísica. 
 No fim do terceiro dia, a galinha analítica – que vamos 
chamar simplesmente Análise – deu um profundo suspiro e 
disse à sua colega intuitiva – a que daremos o nome de 
Intuição: 
 - Você acha que há vida nesses ovos? 
 - Acho que sim – respondeu a outra. 
 - Você é muito crédula – volveu a primeira. – Há três 
dias e três noites que estou escutando e não percebo nenhum 
ruído, nenhum movimento no interior dessas cascas brancas. 
 - Hum! – fez Intuição, dando ligeiro muxoxo com o 
bico. – Pelos modos, você pensa que vida é ruído e 
movimento... 
 - Penso muito; você tem razão; e você parece pensar 
pouco. 
 - Que é que você pensa? 
 - Se vida não é ruído e movimento, então não é nada 
mesmo. Acho que estamos perdendo o nosso tempo e as 
nossas forças, chocando cascas mortas, cheias de nada e de 
vácuo. Penso muito, muito, muito... 
 - Cheios de nada e de vácuo? Que palavras 
estapafúrdias são essas?... 
 - São termos da minha filosofia empírica intelectual... 
 Houve momento de silêncio entre as duas galináceas. 
Quase que não se ouvia, no meio desse silêncio, a força do 
pensamento de Análise e a grande paciência de Intuição. 
Finalmente, dando outro suspiro prolongado e meio pessimista, 
disse Análise: 
 - Estou emagrecendo...Também não é pra menos... 
Há três dias e três noites que estou com 39 graus de febre... 
que coisa estúpida é essa incubação... 
 - Essa febre é necessária – observou Intuição. 
 - Necessária para quê? 
 - Para despertar a vida dormente nos ovos. 
 - Vida dormente? Vida dormente?... – e a incrédula 
deu uma gargalhada de escárnio. – Como se houvesse tal 
coisa. Vida que dorme não é vida... Não, não aguento mais. Eu 
sou uma galinha intelectual, científica, galinha que pensa. Não 
nenhuma galinha-morta que creia em vida dormente, vida sem 
vida. Sou uma pensadora empírica...Penso muito, muito, 
muito...Metafísica não é comigo... 
 Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus 
ovos com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas 
do ninho.  
 - Está vendo? Está vendo? – exclamou triunfante. – 
Nem vestígio de vida. Tudo é clara e gema morta, sem 
movimento... Minha amiga, você é vítima de uma crença 
absurda. Acabe com essa mistificação! Acabe com essa febre 
maluca! Vá ciscar minhoca gostosa!... 
 Com essas palavras D. Análise saltou do ninho e se 
afastou às pressas, deixando a colega sozinha na penumbra do 
galinheiro, prosseguindo na enfadonha incubação. 
 Passaram-se mais dezoito dias, depois desse 
colóquio. Exatamente no 21 dia, a contar do início da 
incubação, deparou Análise com um bando de pintinhos, que 
pareciam outras tantas bolas macias de veludo e creme. E, 
no meio dos pequeninos, Intuição, a ciscar valentemente   

chamando com um alviçareiro glu-glu-glu toda vez que 
encontrava um suculento petisco para a dileta prole. Os 
pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscato 
depois que a mãe tomava no bico e jogava no chão, gesto que, 
em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível! Não é 
veneno!”... 
 - Onde foi você arranjar esse bando de pintinhos? – 
perguntou Análise cheia de surpresa. 
 - São meus filhos – respondeu a outra, continuando a ciscar. 
– Saíram dos meus ovos; doze, não gorou um só... 
 - Uééé! – fez a outra, entre pensativa e incrédula. – Então, 
havia mesmo vida naquelas cascas brancas? Penso muito... 
 - Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação – 
replicou a outra, enquanto descobria mais uma minhoca gorda 
na terra úmida. – Você não teve fé no invisível; destruiu com 
sua profanidade a sacralidade da vida dormente... 
 E houve um grande silêncio em derredor... 
 

Huberto Rohden 
 
(Fonte: ROHDEN, Huberto. Filosofia da Arte. São Paulo: Martin 
Claret, 2008.)   
 
 

QUESTÃO 01 
 
Leia as seguintes afirmações sobre a compreensão do texto:  
I- “Era uma vez duas galinhas; ambas estavam incubando uma 
ninhada de ovos.” A estrutura do fragmento textual remete ao 
mundo da imaginação. 
II- Há uma relação antitética entre empírica-analítica e intuitiva-
metafísica. 
III- O texto hebraico do Gênesis diz que, no princípio, o espírito 
de Deus “incubava o Cháos e dele saiu o Kosmós”,  
relacionado ao texto, o Cháos amorfo eram as cascas brancas 
e o kosmós, as minhocas. 
IV- Existe relação sinonímica em: “destruiu com a sua 
profanidade a sacralidade da vida dormente...” 
 
Pode-se concluir, segundo o texto que: 
A) somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
B) somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
C) todas as afirmativas são verdadeiras. 
D) somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
E) somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 02 
 
No texto, consta o seguinte fragmento: “Passaram-se mais 
dezoito dias, depois desse colóquio”. Considerando as regras 
de concordância verbal em português, indique a alternativa em 
que o sujeito se apresenta com estrutura similar à do 
fragmento:  
A) “Os pintinhos acudiam pressurosos...” 
B) “ – Como se houvesse tal coisa.” 
C) “Houve momento de silêncio entre as duas galináceas!” 
D) “Há três dias e três noites...” 
E) “Então, havia mesmo vida naquelas cascas brancas.” 

 

QUESTÃO 03 
 
“A zeugma consiste na supressão de um termo já expresso 
anteriormente e deve ser assinalada por vírgula.”  
 

William Roberto Cereja 

 LÍNGUA	PORTUGUESA 
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Pode-se afirmar que ocorre um desrespeito à regra antes 
transcrita em: 
A) “Não, não aguento mais.” 
B) “Minha amiga, você é vítima de uma crença absurda.” 
C) “... – replicou a outra, enquanto descobria mais uma 
minhoca gorda na terra úmida.” 
D) “ – Uééé ! – fez a outra, entre pensativa e incrédula.” 
E) “Uma era empírica – analítica, a outra intuitiva – metafísica.” 
 

QUESTÃO 04 
 
A diferença na colocação pronominal social brasileira faz-se 
drástica em relação à portuguesa em uma das alternativas, 
assinale-a: 
A) “D. Análise saltou do ninho e se afastou às pressas.” 
B) “Se a vida não é ruído e movimento, então não é nada 
mesmo.” 
C) “Como se houvesse tal coisa.” 
D) “ – Vida potencial, que se fez vida atual pela incubação...” 
E) “... depois que a mãe o tomava no bico...” 
 

QUESTÃO 05 
 

“Isto dizendo, a galinha analítica quebrou um dos seus ovos 
com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas do 
ninho”. O período se estrutura:  
A) a partir de uma ideia concessiva, seguida de duas ideias 
alternativas. 
B) a partir de uma ideia condicional, seguida de duas 
adversativas. 
C) a partir de uma ideia temporal, seguida de duas ideias que 
são adicionadas. 
D) a partir de uma ideia proporcional, seguida de duas ideias 
explicativas. 
E) a partir de uma ideia de finalidade, seguida de uma ideia 
conclusiva. 
 

QUESTÃO 06 
 

“Muitas vezes a concordância do verbo ‘ser’ fica 
obrigatoriamente no singular quando se deseja fazer prevalecer 
a importância no sujeito sobre o predicativo.” (Fonte: 
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa: teoria e 
prática. 29 ed. São Paulo: Nova Geração, 2008). Isto ocorre na 
alternativa: 
A) “Um bando de pintinhos, que pareciam outras tantas bolas 
macias de veludo e creme.” 
B) “Você é vítima de uma crença absurda.” 
C) “Tudo é clara e gema morta, sem movimento...” 
D) “Os pintinhos acudiam pressurosos...” 
E) “Essa fé é necessária – observou Intuição.”  
 

QUESTÃO 07 
 

Observe as transformações e assinale a alternativa em que 
NÃO ocorreu modificação semântica em relação ao texto:  
A) Vá ciscar minhoca, gostosa! 
B) É comestível! Não, é veneno. 
C) São, meus filhos – respondeu a outra. 
D) – Uééé ! A outra fez entre pensativa e incrédula. 
E) Eu sou uma intelectual galinha. 
 
 
 

QUESTÃO 08 
 
NÃO há relação sinonímica adequada em: 
A) empírica (conhecer por experiência). 
B) metafísica (transcendência). 
C) volveu (retornou). 
D) estapafúrdias (coerente). 
E) pressurosos (apressados). 

 

QUESTÃO 09 
 

Com o novo acordo da língua portuguesa, houve a eliminação 
do sinal de diérese intitulado trema. Indique a alternativa em 
que há palavra afetada por esta regra:  
A) Aguento. 
B) Intelectual. 
C) Incubação. 
D) Veludo. 
E) Colóquio. 
 

QUESTÃO 10 
 
“Os pintinhos acudiam pressurosos, mas só engoliam o biscato 
depois que a mãe o tomava no bico e jogava no chão, gesto 
que, em linguagem galinácea, quer dizer: “É comestível” Não é 
veneno!”. A alternativa em que o segundo “o” é resgatada é: 
A) pintinhos. 
B) mãe. 
C) biscato. 
D) chão. 
E) galinácea. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 
 
Nos termos da Lei n. 2.176, de 07 de dezembro de 2005 
(Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações – PCCR da 
Prefeitura de Ananindeua), o quadro de pessoal da 
administração direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua 
compreende cargos de provimento efetivo, cargos de 
provimento em comissão, funções de confiança e funções 
gratificadas, que devem ser geridos, considerando-se os 
seguintes princípios, pressupostos e diretrizes: 
I- Universalidade: integram o Plano, todos os servidores 
municipais estatutários e celetistas, que participam do processo 
de trabalho desenvolvido pelos Órgãos da Prefeitura Municipal 
de Ananindeua; 
II- Eqüidade: todos os fatos e atos administrativos referentes a 
este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente 
transparência; 
III- Participação na Gestão: para a implantação ou adequação 
deste Plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser 
observado o princípio da participação bilateral, entre os 
Servidores e os Órgãos Gestores da Prefeitura Municipal de 
Ananindeua; 
IV- Concurso Público: é a única forma de ingressar nas 
Carreiras estabelecidas neste Plano, resguardando os 
servidores estáveis, segundo a Constituição Federal; 
V- Publicidade e Transparência: fica assegurado o tratamento 
igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais  

 LEGISLAÇÃO	MUNICIPAL/CLT
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ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, 
obrigações e deveres. 
 
Após a análise dos itens anteriores, marque a alternativa 
CORRETA: 
A) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens II, III, e V estão corretos. 
D) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 
E) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

 

QUESTÃO 12 
 
Os servidores municipais titulares de cargo efetivo serão 
aposentados, observados os artigos 259 a 262 das 
Disposições Transitórias da Lei n. 2.177, de 07 de dezembro 
de 2005, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Ananindeua), nos seguintes casos, EXCETO: 
A) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, observado o disposto nos artigos 110 e 111 da Lei 
n.o 2.177/05. 
B) compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
C) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 65 
(sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de 
contribuição, se homem. 
D) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas algumas condições, dentre elas, a seguinte: 55 
(cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher. 
E) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observada a seguinte condição: 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 

QUESTÃO 13 
 
Analise as alternativas seguintes e marque a única que trate de 
forma CORRETA a regra prevista na Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT:  
A) Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo 
quando for em cada caso, expressamente determinado em 
contrário, não se aplicam aos trabalhadores rurais, assim 
considerados aqueles que, exercendo funções diretamente 
ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em 
atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos 
trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se 
classifiquem como industriais ou comerciais. 
B) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória 
para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza 
rural, salvo para emprego em caráter temporário, e para o 
exercício por conta própria de atividade profissional 
remunerada. 
C) Nas atividades insalubres, assim consideradas as 
constantes dos quadros mencionados no capítulo "Da 
Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham 
a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas 
mediante licença posterior das autoridades competentes em 
matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, não 
procederão aos necessários exames locais e à verificação dos 
métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por 
intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e 
municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. 
D) O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do 
art. 67 da CLT, será sempre subordinado à permissão prévia 
da autoridade competente em matéria de trabalho. A permissão 
será concedida a título provisório nas atividades que, por sua 
natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas 
aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais 
atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma 
permanente, com discriminação do período autorizado, o qual, 
de cada vez, não excederá de 60 (sessenta) dias. 
E) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado 
ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de ordem geral ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 
empregados.  
 

QUESTÃO 14 
 
De acordo com a Lei n.o 2.175, de 07 de dezembro de 2005 
(Lei de Empregos Públicos Municipais), analise os itens 
seguintes e marque a alternativa CORRETA: 
I- O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será 
rescindido por ato unilateral da Administração Pública em uma 
das hipóteses previstas nos incisos do art. 4o, como por 
insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no 
qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado 
de efeito devolutivo, que será apreciado em quarenta e cinco 
dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos 
para continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente 
estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades 
exercidas; 
II- Os deveres e proibições são os previstos no Decreto-Lei n.º 
5.452, de 1º de maio de 1943, e suas alterações posteriores, e 
legislação Complementar; 
III- Os empregados contratados na forma desta Lei poderão ser 
investidos nos Cargos de direção, chefia e assessoramento, 
bem como nas Funções Gratificadas, nos termos da legislação 
vigente; 
IV- A contratação de pessoal para ocupar emprego público será 
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
conforme a natureza e a complexidade das atribuições; 
V- O empregado admitido nos termos desta lei será submetido 
a um dos regimes de trabalho previstos no art. 7º, como o de 
trinta horas semanais de trabalho quando a natureza do cargo 
assim o permitir. 
 
A) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I, II e IV. 
C) Estão corretos apenas os itens II, III e IV. 
D) Estão corretos apenas os itens III, IV e V. 
E) Estão corretos apenas os itens II, III e V. 
 

QUESTÃO 15 
 
Sobre as regras de “Proteção do Trabalho do Menor”, analise 
as alternativas seguintes nos termos da CLT e marque a 
alternativa INCORRETA: 
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A) Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o 
trabalhador de quatorze até dezoito anos, conforme previsto 
no art. 402 da CLT. 
B) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 
C) O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais 
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico,  
psíquico, moral e social e em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola. 
D) Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho 
noturno, considerado este o que for executado no período 
compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas. 
E) Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos 
menores, a autoridade fiscalizadora poderá permitir-lhes o 
gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. 
 
  
 
 

QUESTÃO 16 
 
Em informática, cópia de segurança (em inglês: backup) é a 
cópia de dados para um dispositivo de armazenamento para 
que estes possam ser restaurados em caso de perda acidental 
ou corrupção dos dados originais. Analise a seguinte listagem 
de dispositivos e selecione a alternativa CORRETA: 
I- CD; 
II- DVD; 
III- Scanner; 
IV- XML; 
V- Disco rígido externo. 
 
A) Somente I é um dispositivo utilizado para realizar cópias de 
segurança. 
B) Somente I, II e IV são dispositivos utilizados para realizar 
cópias de segurança. 
C) Somente I, II e V são dispositivos utilizados para realizar 
cópias de segurança. 
D) Somente V é um dispositivo utilizado para realizar cópias de 
segurança. 
E) Todos os dispositivos listados podem ser utilizados para 
realizar cópias de segurança. 
 

QUESTÃO 17 
 
O comando man no sistema operacional Linux é utilizado para: 
A) editar arquivos de texto em modo gráfico. 
B) testar conectividade com outros equipamentos na rede.  
C) mostrar a informação dos manuais de referência online. 
D) configurar os aplicativos que serão inicializados junto com o 
sistema operacional. 
E) transferir arquivos pela rede. 
 

QUESTÃO 18 
 
A variável de ambiente PATH contém uma lista de diretórios 
que são acessados durante uma busca do Shell. Selecione a 
alternativa que indica um método CORRETO no Sistema 
Operacional Windows Vista para adicionar o diretório 
“d:\programas” nessa variável: 
A) No prompt (linha) de comando, executar a sentença: “set 
PATH=%PATH%;d:\programas”. 
B) No prompt (linha) de comando, executar a sentença: “echo 
PATH;d:\programas”. 

C) No gerenciador de dispositivos no painel de controle. 
D) No explorador de Windows (Windows Explorer), criando 
um arquivo chamado PATH.txt na pasta d:\programas. 
E) No explorador de Windows (Windows Explorer), deve-se 
clicar com o botão direito do mouse na pasta d:\programas, 
selecionando a opção “Adicionar a PATH”. 
 

QUESTÃO 19 
 

O Firewall do sistema operacional Windows Vista é um utilitário 
que protege o computador de ameaças da Internet e atua como 
um portão entre o computador e as redes às quais ele está 
conectado, inclusive a Internet. Selecione, dentre as seguintes 
alternativas sobre o Firewall de Windows Vista, a alternativa 
ERRADA: 
A) Permite escolher quais das conexões de rede do 
computador serão protegidas por ele. 
B) Permite configurar uma lista de programas aos quais será 
permitido estabelecer conexões a partir de outros 
computadores da rede ou da internet. 
C) Permite configurar as portas pelas quais o computador 
poderá estabelecer conexões com outros computadores da 
rede. 
D) Pode ser ativado ou desativado em qualquer momento por 
um usuário Administrador. 
E) Verifica se os arquivos descarregados (download) têm vírus. 
 

QUESTÃO 20 
 
Quando um arquivo encontra-se armazenado em um 
computador com Sistema Operacional Windows Vista, ele 
possui alguns atributos. Selecione qual das alternativas a 
seguir NÃO é um atributo de arquivo: 
A) Nome e extensão. 
B) Data e hora de criação. 
C) Oculto. 
D) Compartilhado. 
E) Tamanho em disco. 

 
 
 
 

QUESTÃO 21 
 
Levando-se em consideração a Reforma Psiquiátrica brasileira, 
analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa 
CORRETA quanto aos acontecimentos ocorridos na década de 
1990, que foram fundamentais para a efetivação de tal reforma: 
I- Declaração de Caracas, que preconizou a reestruturação da 
assistência psiquiátrica do continente americano e cujo marco 
conceitual versou sobre a superação do modelo 
hospitalocêntrico e o resgate dos direitos do doente mental. 
II- A experiência italiana de Trieste, na qual foram 
estabelecidas estratégias que buscavam, a partir do interior da 
instituição total, criar condições para seu desmantelamento e, 
consequentemente, desinstitucionalizar os doentes mentais. 
III- II Conferência Nacional de Saúde Mental – II CNSM, na 
qual foi possível discutir e aprofundar a crítica ao asilamento 
psiquiátrico, delineando-se com maior clareza as bases do 
modelo de atenção em saúde mental e de transofrmação do 
modelo assistencial. 
IV- O surgimento e a organização do Movimento de 
Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM). 
V- A Portaria n.º 224 do Ministério da Saúde, que estabeleceu 
diretrizes e normas para o financiamento de serviços de 
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internação parcial, reconhecendo a partir de então, a 
existência de outros procedimentos além da internação e da 
consulta ambulatorial. 
 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) somente as alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
C) somente as alternativas I, III e V estão corretas. 
D) somente as alternativas II, IV e V estão corretas. 
E) somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 22 
 
“Considerando os diferentes referenciais teóricos utilizados na 
Terapia Ocupacional quando se atua na área de saúde mental, 
destaca-se o Referencial de Rui Chamone Jorge, pela 
contribuição deste profissional à história da Terapia 
Ocupacional através do volume e importância de suas 
realizações e participações em fóruns de ensino, trabalho e 
pesquisa.” 
 
Fonte: FARIA, M. B. S. R. Referencial de Rui Chamone Jorge. 
In: CAVALCANTI, A; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional- 
fundamentação & prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. 
 
Assinale a alternativa CORRETA que aborda postulados do 
Referencial de Rui Chamone Jorge: 
A) a questão da cidadania e as redes sociais. 
B) o território e a comunidade, e o processo da sublimação. 
C) redes de serviços; e a aplicação e utilização dos conceitos 
de Winnicott na construção do setting e da relação terapêutica. 
D) cinco elementos determinantes da relação terapêutica 
ocupacional: os materiais, as ferramentas, o objeto, o homem 
que faz e o terapeuta; e tradução do envolvimento do paciente 
em objeto sinonímia, oxímoro plástico, realidade objetiva. 
E) imagens arquetípicas desenhadas em sessões de pintura; e 
a teoria das relações objetais. 
 

QUESTÃO 23 
 
Para avaliar adequadamente a função sensorial, é CORRETO 
afirmar que os seguintes instrumentos de avaliação devem ser 
utilizados: 
A) goniômetro e volúmetro. 
B) dinamômetro e fita métrica. 
C) prova manual de função muscular e pinch gauge (ou pinch 
meter). 
D) teste de monofilamentos de Semmes-Weinstein e 
discriminador de dois pontos estático. 
E) propriocepção e medida circunferencial. 
 

QUESTÃO 24 
 
 “O objetivo da análise da atividade com enfoque na tarefa é de 
compreender o máximo possível sobre uma atividade, incluindo 
as habilidades específicas necessárias para completá-la com 
competência e sua relação com a participação no mundo, num 
contexto mais ampliado.” 
 
Fonte: CREPEAU, E. B. Análise de Atividade: uma forma de refletir 
sobre desempenho ocupacional. In: NEISTADT, ME, CREPEAU, EB. 
Willard e Spackmann - Terapia Ocupacional. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002.  
 
 

Baseado nesta frase e na leitura das afirmativas a seguir, 
assinale a alternativa VERDADEIRA quanto à sequência 
correta do passo-a-passo da Análise da Atividade com enfoque 
na tarefa: 
I- Passo 1: descrição da atividade; 
II- Passos 2 e 3: descrição da variação de idade de pessoas 
que realizam esta atividade, e descrição dos aspectos 
ambientais do contexto de desempenho; 
III- Passos 4 e 5: listar recursos e equipamentos necessários 
para realização da atividade, e descrição das precauções 
quanto aos riscos que a atividade oferece; 
IV- Passo 6: listar o passo-a-passo sequencial da atividade; 
V- Passos 7 e 8: resumir a análise de atividade dos 
componentes de desempenho, e descrição em como graduar e 
adaptar a atividade.  
 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Somente as alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
C) Somente as alternativas I, III e V estão corretas. 
D) Somente as alternativas II, IV e V estão corretas. 
E) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 25 
 
Considerando o processo de avaliação e tratamento 
terapêutico-ocupacionais referente à população de deficientes 
mentais, é correto afirmar que o desempenho ocupacional de 
crianças deficientes mentais apresenta as seguintes 
características, EXCETO: 
A) ritmo mais vagaroso quanto ao aprendizado. 
B) atrasos no desenvolvimento da linguagem, processamento 
da percepção e integração cognitiva. 
C) déficits cognitivos e psicossociais nas atividades laborativas. 
D) habilidades funcionais comprometidas. 
E) atrasos no desenvolvimento motor e processamento 
sensorial atípico. 

 

QUESTÃO 26 
 
Considerando o tratamento terapêutico ocupacional destinado 
a um idoso de 85 anos,  portador de osteoartrite, que sofreu 
fratura de quadril e que foi posteriormente submetido à 
artroplastia total cimentada de quadril, é correto afirmar que as 
seguintes precauções e ações devem ser orientadas e/ou 
implementadas pelo terapeuta ocupacional, EXCETO: 
A) inclusão de precauções quanto ao quadril na rotina de 
atividades de vida diária (AVD) e administração da casa. 
B) flexão de quadril abaixo de 90º (noventa graus). 
C) sugerir utilização de assento elevado para vaso sanitário. 
D) rotação de quadril nas mudanças de decúbito no leito para 
evitar surgimento de úlceras de decúbito. 
E) utilização de dispositivos de Tecnologia Assistiva que 
auxiliem no alcance de objetos e/ou áreas do corpo, tais como 
calçadeiras e esponja de banho posicionada na extremidade de 
um bastão. 
 
O caso a seguir serve de base para as questões 
numeradas de 27 a 30: 
 
No hospital de traumato-ortopedia onde trabalha, o terapeuta 
ocupacional recebeu o encaminhamento de um paciente que 
sofreu acidente de moto, tendo como consequência várias 
lacerações do terço médio do antebraço direito até as 
extremidades dos dedos, além de lesão na área de 
musculatura hipotenar. O paciente reclama de não conseguir 
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fechar completamente a mão, e de não sentir os estímulos 
aplicados na mão e antebraço direitos. 
 

QUESTÃO 27 
 
A equipe médica do hospital de traumato-ortopedia decidiu 
realizar a cirurgia de diversas tenorrafias o mais breve possível. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto a indicação adequada 
de confecção de órtese para o paciente em questão, a fim de 
evitar tensão nos tendões flexores e possível ruptura dos 
mesmos no pós-operatório imediato: 
A) órtese dinâmica que bloqueia a hiperextensão das 
articulações metacarpofalangeanas dos quarto e quinto 
quirodátilos direitos, com posição neutra de punho. 
B) órtese estática que posiciona o punho em posição funcional, 
o polegar estabilizado na posição de oponência e as 
articulações metacarpofalangeanas em flexão de 90º (noventa 
graus). 
C) órtese estática de flexão de articulações interfalangeanas 
proximais e distais, com punho em posição neutra. 
D) órtese estática com punho em posição de flexão de 30º 
(trinta graus), e articulações metacarpofalangeanas em posição 
de flexão de 70º (setenta graus). 
E) órtese dinâmica de apoio dorsal, punho em posição 
funcional e inclusão de slings (envoltórios de tecido que devem 
ser posicionados nos dedos e que são fixados à órtese 
dinâmica através de elásticos) para serem posicionados nos 
dedos em que o terapeuta acredita que devam ser realizados 
os exercícios ativos precoces. 
 

QUESTÃO 28 
 
Considerando o tratamento terapêutico-ocupacional na área de 
traumato-ortopedia, é CORRETO afirmar que o terapeuta 
ocupacional deve utilizar as seguintes estratégias para 
diminuição de edema: 
A) elevação de membro afetado acima do nível do coração e 
levantamento de peso. 
B) utilização da técnica de banhos de contraste e de ataduras 
elásticas de leve compressão. 
C) massagem retrógrada e exercícios com uso de massa de 
silicone de resistência máxima. 
D) movimentação manual de edema, volumetria e reeducação 
sensorial. 
E) reeducação sensorial e movimentação ativa do membro 
afetado. 
 

QUESTÃO 29 
 
Considerando a avaliação terapêutico-ocupacional do paciente 
em questão, é correto afirmar que o terapeuta ocupacional 
pode encontrar os seguintes quadros de lesão nervosa, de 
acordo com a descrição do caso, EXCETO: 
A) lesão do nervo mediano, acompanhado de diminuição de 
realização da pinça. 
B) lesão do nervo mediano, acompanhado de fraqueza dos 
músculos tenares. 
C) lesão do nervo ulnar, acompanhado de fraqueza e dor nos 
músculos intrínsecos ulnares. 
D) lesão do nervo mediano, acompanhado de desvio ulnar no 
punho e perda de abdução palmar. 
E) lesão do nervo ulnar, acompanhado de hiperextensão do 
quarto e quinto quirodátilos direitos. 
 

 

QUESTÃO 30 
 
Após algumas semanas do pós-operatório, o terapeuta 
ocupacional percebeu a formação de cicatriz hipertrófica no 
local da intervenção cirúrgica. Faz parte do tratamento 
terapêutico-ocupacional para remodelação cicatricial as ações 
a seguir, EXCETO: 
A) aplicação de massagem suave a firme na área da cicatriz 
com auxílio de bastão de ponta arredondada e óleo/hidratante 
corporal, com início na quarta semana após a lesão. 
B) aplicação de vibração com utilização de aparelho pequeno e 
que emita curtas vibrações, específico para massagens, na 
área da cicatriz, na semana seguinte ao pós-operatório. 
C) uso de gel de silicone posicionado sobre área da cicatriz 
com auxílio de pressão fornecida por atadura elástica de suave 
compressão que envolva a área da cicatriz, por 12 a 24 horas 
por dia. 
D) utilização de calor através de banho de parafina após 
alongamento da área onde a cicatriz hipertrófica está 
localizada. 
E) movimentação ativa e utilização de aparelho de ultrassom 
na área cicatricial em questão. 

 

QUESTÃO 31 
 
São exemplos de atividades instrumentais de vida diária: 
A) passar batom e preparar refeições. 
B) levar o cachorro de estimação para o veterinário e dormir 8 
horas por dia. 
C) dirigir carro e preparar planilha de gastos do mês. 
D) jogar xadrez no final de semana com amigos e solicitar 
conserto de fiação elétrica para evitar curto-circuito. 
E) para uma recepcionista: ir ao trabalho de ônibus, e verificar 
agenda do dia, ao chegar no escritório, para avisar seu chefe 
sobre possíveis reuniões. 

 

QUESTÃO 32 
 
Considerando o tratamento terapêutico ocupacional destinado 
a pacientes com artrite, pode-se afirmar que as seguintes 
precauções devem ser tomadas quando se atende o paciente 
artrítico, EXCETO: 
A) evitar fadiga. 
B) evitar atividades estáticas, estressantes ou com resistência. 
C) uso criterioso de exercícios com resistência e que estes 
nunca devem ser aplicados a articulações instáveis. 
D) estar atento a alterações sensoriais. 
E) limitar aplicação de calor ao tempo máximo de 10 (dez) 
minutos. 
 

QUESTÃO 33 
 
A adaptação ambiental permite ao idoso ou pessoa com 
deficiência desempenhar a atividade ou a ocupação que estava 
difícil ou impossível de ser realizada. São exemplos de 
adaptação ambiental os seguintes recursos, EXCETO: 
A) assento sanitário elevado. 
B) instalação de rampas e plataformas. 
C) controle do ambiente e de aparelhos através dispositivos 
eletroeletrônicos acionados por comando de voz, botões ou 
programa de computador. 
D) instalação de barras de apoio e de segurança. 
E) utilização de órtese estática ventral para repouso. 
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QUESTÃO 34 
 
“O terapeuta ocupacional tem ampliado sua participação 
como membro integrante de equipes e freqüentemente vem 
compondo o quadro de profissionais na área de saúde, de 
educação, de unidade de tratamento, de trabalho 
comunitário, de tecnologia assistiva ou de pesquisa.” 
 
Fonte:  CAVALCANTI, A; GALVÃO, C. Trabalho em Equipe. In: 
CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional – 
fundamentação & prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
  
Pode-se afirmar que, quando inserido numa equipe 
interdisciplinar hospitalar, o terapeuta ocupacional deve 
apresentar as seguintes atitudes, EXCETO: 
A) participar satisfatoriamente dos planos, metas e objetivos 
delimitados pela equipe. 
B) tomar decisões quanto a como o tratamento terapêutico-
ocupacional será desenvolvido no hospital, e posteriormente 
comunicar à equipe. 
C) participar das reuniões regulares, trocando informações, 
priorizando as necessidades e estabelecendo alocação de 
recursos. 
D) o terapeuta ocupacional deve estar sempre disponível para 
esclarecer questionamentos quanto ao seu tipo de intervenção, 
porém não deve questionar outros integrantes da equipe 
quando houver dúvidas quanto aos tratamentos desenvolvidos 
por estes outros profissionais. 
E) o terapeuta ocupacional deve ser flexível e acessível quanto 
aos questionamentos levantados na equipe, porém tem total 
liberdade de continuar realizando o tipo de avaliação que julgar 
mais adequada no campo da Terapia Ocupacional, mesmo que 
a equipe opte por outro tipo de avaliação. 
 

QUESTÃO 35 
 
A Paralisia Braquial Obstétrica caracteriza-se como uma 
paralisia flácida parcial ou total do membro superior lesado. 
Uma terapeuta ocupacional recebeu o encaminhamento de 
uma criança que apresenta o quadro de Paralisia Braquial 
Obstétrica do tipo Erb-Duchenne. É CORRETO afirmar que as 
seguintes manifestações devem ser esperadas quando a 
criança for avaliada pela terapeuta ocupacional: 
A) o braço que foi acometido permanece ao lado do corpo. 
B) há perda da adução do ombro e da rotação interna do braço. 
C) a criança apresentará diminuição da força do antebraço e da 
capacidade de preensão. 
D) a criança apresentará o ombro rodado externamente, com o 
cotovelo, punho e dedos estendidos. 
E) os reflexos bicipital e radial estão presentes. 
 

QUESTÃO 36 
 
Ainda referente a crianças que apresentam quadro de Paralisia 
Braquial Obstétrica, é CORRETO afirmar que a(s) seguinte(s) 
ação(ações) faz(em) parte de seu tratamento terapêutico 
ocupacional: 
A) posicionamento adequado do membro acometido, ou seja, 
posicionamento com discreta adução de ombro, extensão de 
cotovelo, e punho e dedos em repouso. 
B) movimentação passiva, sendo que a princípio, devem-se 
realizar os movimentos de ombro de abdução e rotação 
interna; no cotovelo, movimentos de flexão e extensão; e no 
antebraço, movimento de supinação. 
C) estimulação sensorial, que inclui orientações do terapeuta 
aos cuidadores da criança quanto a temperatura e  

periculosidade dos objetos, e o trabalho sensorial tátil 
específico com aplicação de diferentes estruturas. 
D) como as crianças com quadro de Paralisia Braquial 
Obstétrica apresentam dificuldade somente em preensão e 
transferência e descarga de peso para o lado acometido, o 
tratamento terapêutico-ocupacional deve levar em 
consideração exclusivamente estas dificuldades para que 
sejam desenvolvidas atividades terapêuticas que proporcionem 
um desempenho mais funcional e eficaz da criança. 
E) para indicação de órteses, o terapeuta ocupacional só 
necessita levar em consideração as perspectivas funcionais e o 
material utilizado, uma vez que outros aspectos serão 
trabalhados em outras etapas do tratamento. 
 

QUESTÃO 37 
 
Uma terapeuta ocupacional que trabalha no contexto hospitalar 
recebeu encaminhamento de paciente que apresenta lesão da 
medula espinhal. Ela pode esperar as seguintes complicações 
decorrentes de disfunções de sistemas corporais, EXCETO: 
A) ossificação heterotópica. 
B) presença de flictenas. 
C) alterações na homeotermia. 
D) espasticidade. 
E) disreflexia autonômica. 
 

QUESTÃO 38 
 
No que concerne à terapia ocupacional, pode-se dizer que a 
perspectiva e utilização de atividades com grupos já vem sendo 
utilizada desde a década de 30.  
 
Fonte: BALLARIN, M. L. G. S. Abordagens Grupais. In: CAVALCANTI, 
A.; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional – fundamentação & prática. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
Considerando as abordagens grupais na Terapia Ocupacional, 
assinale a alternativa CORRETA quanto aos tipos de grupos e 
suas características, de acordo com os autores que os 
estudaram: 
A) Samea ressaltou a importância dos grupos ditos não-
verbais, nos quais as atividades utilizadas possuem o objetivo 
de exclusivamente intensificar a comunicação não-verbal. 
B) Benetton descreveu dois tipos de dinâmicas relacionadas ao 
uso das atividades: o grupo de atividades e a atividade grupal, 
sendo que, no grupo de atividades, cada integrante realiza sua 
atividade e mantém com o terapeuta uma relação individual, e 
na atividade grupal, os integrantes do grupo realizam uma 
única atividade em conjunto, de modo que o terapeuta pode 
manter a relação de conjunto do grupo. 
C) Mosey definiu o grupo como uma unidade estática, e o 
terapeuta ocupacional teria como função promover o 
desenvolvimento de diversas atividades com os pacientes. 
D) Maximino relacionou as várias condutas empregadas no 
grupo de terapia ocupacional com as suas respectivas 
perspectivas teóricas, assim referindo-se aos modelos de grupo 
funcional, psicomotivacional, e terapia de grupo diretiva. 
E) Ballarin enfatizou o grupo enquanto espaço que facilita o 
aprendizado e as mudanças de comportamento. 
 

QUESTÃO 39 
 
A Paralisia Cerebral consiste num conjunto de condições 
causadas por lesão ao sistema nervoso, geralmente ocorrendo 
antes, durante ou logo após o nascimento. Considerando as 
consequências da Paralisia Cerebral que interferem no 
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desenvolvimento da criança, assinale a alternativa CORRETA 
quanto às características de cada tipo de Paralisia Cerebral e 
suas consequências: 
A) a criança que apresenta espasticidade geralmente 
apresenta reflexos primitivos persistentes e clônus, o que 
prejudica suas coordenações motoras grossa e fina. 
B) na paralisia cerebral diplégica, devido o envolvimento de 
ambos os membros superiores e inferiores, a criança 
acometida com este quadro sempre terá que fazer uso de 
cadeira de rodas e de órteses de membro superior para 
alcançar independência funcional no seu cotidiano. 
C) não há dados na literatura de ocorrência de convulsões em 
crianças acometidas pela Paralisia Cerebral. 
D) a posição de “sentar-se sob o cóccix”, bastante frequente 
nos casos de paralisia cerebral hemiplégica espástica, pode 
causar cifose compensatória e tensão aumentada nos 
músculos flexores anteriores de pescoço, tronco, e membros, 
caso não haja intervenção precoce. 
E) a criança que apresenta quadro de paralisia cerebral 
atetóide com espasticidade possui tônus muscular baixo ou 
que varia de baixo para o padrão normal, e necessita de 
controle de cabeça e estímulo para aumentar o tônus muscular. 
 

QUESTÃO 40 
 
Fazem parte da intervenção terapêutica-ocupacional junto a 
portadores de Paralisia Cerebral as seguintes ações, EXCETO: 
A) estabelecimento de rotinas de auto-cuidado, que incluem 
abordagens de controle motor e de tratamento 
neurodesenvolvimental, e adequando as rotinas de acordo com 
a participação possível da família. 
B) o treino de atividades de vida diária de vestuário possibilitam 
perfeito aprendizado para controle motor, e o terapeuta 
ocupacional pode valer-se de técnicas de tratamento 
neurodesenvolvimental, tal como proporcionar mobilidade distal 
para estimular estabilidade proximal, para maximizar a 
realização independente de atividades de vestuário. 
C) devido às diversas dificuldades existentes quanto à 
facilitação do brincar para crianças portadoras de paralisia 
cerebral, o terapeuta ocupacional pode ajudar os pais a 
estabelecerem rotinas agradáveis e seguras para a realização 
de brincadeiras, recomendar adaptações na área de lazer da 
escola e aquisição de brinquedos adaptados para o uso da 
criança acometida por paralisia cerebral, além de demonstrar 
posições específicas para a criança que permitam o brincar, e 
possibilitem aprendizado de controle motor para futuras 
atividades de vida diária. 
D) confecção de órteses para promoção de posições funcionais 
de membros superiores e/ou inferiores, e manutenção de 
correção das articulações, adquirida após procedimentos 
cirúrgicos. 
E) escolha de equipamento que possibilite posicionamento na 
posição sentada o mais adequado possível, assim como 
estabelecer metas para o aprendizado do controle deste 
equipamento por parte da criança, da forma mais independente 
possível, sempre levando-se em consideração seu quadro 
(exemplo: escolha de cadeira de rodas automatizada e uso 
independente da mesma). 
 

QUESTÃO 41 
 
“No período compreendido entre 1942 e 1960, quando surge 
o Movimento de Reabilitação como resposta à crise 
assistencial nos Estados Unidos, a Terapia Ocupacional 
passou a expandir o desenvolvimento de técnicas específicas  

nas áreas de especializações médicas e expandindo sua 
atuação para o ambiente domiciliar, além do ambiente 
hospitalar. Kielhofner, referindo-se à Terapia Ocupacional 
americana, chama a esta fase de reducionismo, e identificou 
três modelos básicos com os quais os terapeutas ocupacionais 
trabalhariam.” 
 
Fonte: MEDEIROS, MHR. Terapia Ocupacional: um enfoque 
epistemológico e social. São Carlos - SP: Hucitec, 2003. 
  
Assinale a alternativa CORRETA quanto aos três modelos 
identificados por Kielhofner na referida fase da Terapia 
Ocupacional americana: 
A) modelos cinesiológico, humanístico e da análise da atividade 
baseada na vivência exploratória. 
B) modelos sensório-integrativo, materialista e da análise de 
atividades baseada nos afazeres do cotidiano. 
C) modelos do comportamento ocupacional, sócio-terápico e 
desenvolvimentista. 
D) modelos sócio-terápico, da terapia comportamental e da 
análise de atividades baseada em situações clínicas. 
E) modelos cinesiológico, psicanalítico e neurológico. 
 

QUESTÃO 42 
 
Ao realizar atividade de grupo junto a pacientes com quadro de 
artrite sob controle, o terapeuta ocupacional decidiu orientá-los 
quanto à conservação de energia e preservação das 
articulações durante o treino de diversos tipos de atividades de 
vida diária e atividades instrumentais de vida diária. As 
alternativas seguintes podem corresponder a estas 
orientações, EXCETO: 
A) enquanto o(a) paciente passa roupa, o(a) mesmo(a) pode 
estender totalmente o cotovelo. 
B) utilização das palmas das mãos para que o(a) paciente 
levante-se da cadeira, evitando deslocamento de articulações 
dos dedos das mãos. 
C) a tampa de um pote de geléia deve ser aberta utilizando a 
palma da mão e retirada com a mão direita, para evitar 
desgaste articular e desvio ulnar. 
D) uso de adaptações em objetos destinados à escrita (lápis, 
canetas) para aumentar a circunferência da área destinada a 
sua preensão e, consequentemente, facilitar o uso de tais 
objetos, evitando dores articulares. 
E) a tigela que contém ingredientes para confecção de bolo 
deve ser posicionada junto ao corpo com apoio do antebraço, e 
a colher de madeira (ou outra com bastão longo) deve ser 
segurada de tal forma que a pressão seja direcionada para o 
lado ulnar da mão no momento de misturar os ingredientes. 
 

QUESTÃO 43 
Após avaliação terapêutica ocupacional de um paciente que 
apresenta lesão medular a nível C7, espera-se os seguintes 
resultados funcionais, EXCETO: 
A) é totalmente independente quanto a transferências da cama 
para cadeira de rodas, mesmo se a cama estiver em altura 
diferente da cadeira de rodas.   
B) é independente na atividade de vida diária de alimentação 
com utilização de produtos de Tecnologia Assistiva. 
C) quanto à condição respiratória, pode necessitar de auxílio 
para eliminação de secreções. 
D) o paciente necessita de assistência parcial a total (de uma 
pessoa e/ou de produtos de Tecnologia Assistiva) para 
preparação de refeições complexas e limpeza de toda a casa. 
E) é independente na atividade de vida diária de auto-cuidado 
com utilização de produtos de Tecnologia Assistiva. 
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QUESTÃO 44 
 
Quanto ao modelo do processo de Terapia Ocupacional 
Positivista, é CORRETO afirmar que: 
A) a entrevista inicial é o primeiro passo no tratamento 
terapêutico ocupacional nesse modelo. 
B) após a entrevista inicial, o terapeuta ocupacional já pode 
elaborar o programa de tratamento. 
C) o plano de tratamento deve conter a identificação dos 
objetivos e dados de um diagnóstico diferencial.  
D) o tratamento engloba atividades previamente selecionadas e 
analisadas, em atendimentos individuais ou grupais. 
E) o terapeuta é apenas um elo de ligação entre a atividade e o 
paciente, administrando as condições necessárias ao 
tratamento. 
 

QUESTÃO 45 
 
Quanto ao modelo do processo de Terapia Ocupacional 
Materialista Histórico, é CORRETO afirmar que: 
A) os atendimentos terapêutico-ocupacionais nesse modelo 
são primordialmente individuais. 
B) é a partir do fazer e das reflexões e entendimentos das 
experiências do dia-a-dia que um cliente se aproxima, 
identifica-se, toca, compreende a realidade, atua em seu meio 
e toma suas próprias decisões individualmente. 
C) este tipo de modelo possibilita estabelecer novas relações 
entre o homem e a sociedade para a transformação das 
estruturas opressoras. 
D) apenas terapeuta e cliente são fundamentais neste 
processo. 
E) neste processo, o cliente aceita o que o terapeuta determina 
como a detecção de suas reais necessidades, vontades e 
desejos, sem realizar questionamento.  
 

QUESTÃO 46 
 
Ducombe e Howe identificaram dez tipos de grupos 
comumente utilizados em Terapia Ocupacional (Fonte: 
SCHWARTZBERG, S. L. Processo de Grupo. In: NEISTADT, 
ME, CREPEAU, EB. Willard e Spackmann - Terapia 
Ocupacional. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002.), que estão expostos a seguir, EXCETO: 
A) grupos terapêuticos, e grupos de consulta e supervisão. 
B) grupos de exercício e de cozinhar. 
C) grupos de tarefas, de atividades de vida diária, e de artes e 
artesanato. 
D) grupos de auto-expressão, de discussão com enfoque em 
sentimentos, e de discussão com enfoque na realidade. 
E) grupos de integração sensório-motora ou sensorial, e 
educacional. 
 

QUESTÃO 47 
 
No que se refere à dinâmica que se estabelece entre os 
participantes do grupo e atividade, constata-se que Mosey 
(1970) identifica cinco diferentes tipos de grupo, (Fonte: 
BALLARIN, M. L. G. S. Algumas reflexões sobre grupos de 
atividades em Terapia Ocupacional. In: PÁDUA, EMM, 
MAGALHÃES, LV (Orgs.). Terapia Ocupacional: teoria e 
prática. Campinas-SP: Papirus, 2003.), que estão expostos a 
seguir, EXCETO: 
A) grupo paralelo. 
B) grupo de projeto. 
C) grupo egocêntrico-cooperativo. 

D) grupo pouco aberto. 
E) grupo maduro. 
 

QUESTÃO 48 
 
Quanto ao tratamento terapêutico ocupacional direcionado a 
pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica, é 
CORRETO afirmar que: 
A) no estágio inicial, a orientação de um programa de 
exercícios em casa, incluindo alongamento, movimentação 
ativa, ativo-assistida, passiva e exercícios com resistência, bem 
como, a observação das técnicas de posicionamento 
adequado, deve ser enfatizada, objetivando-se a prevenção da 
ocorrência de atrofia por desuso e fadiga. 
B) nos estágios iniciais da patologia, o paciente costuma 
ressaltar sua frustração por causa da pequena perda de 
independência nas atividades de vida diária, e o terapeuta 
ocupacional deve orientá-lo quanto ao uso de estratégias para 
maximizar a independência nestas atividades. 
C) com a progressão da patologia, há acentuação dos déficits, 
sendo necessário indicação de equipamentos adaptativos, e o 
terapeuta ocupacional deve se preocupar somente com o treino 
das atividades que necessitam de adaptação e a resposta 
motora do paciente a este treino. 
D) nos estágios finais, o tratamento é focado na assistência ao 
cuidador, enfatizando-se o gerenciamento da disfagia, a 
transferência e a manutenção da integridade da pele. O cliente 
deve participar de decisões de assuntos de seu interesse, para 
garantir o mínimo de autonomia e dignidade. 
E) uma vez que o paciente apresenta pequena diminuição na 
independência funcional nos estágios iniciais, a família pode 
ser orientada a participar apenas em estágios posteriores a fim 
de garantir a autonomia do paciente. 
 

QUESTÃO 49 
 
Quanto à avaliação e ao tratamento terapêutico ocupacional 
direcionado a pacientes portadores de Miastenia Grave, é 
CORRETO afirmar que: 
A) durante a intervenção terapêutica ocupacional, deve-se 
evitar o uso repetido de determinado grupo muscular e a 
ocorrência de fadiga por reduzir a capacidade funcional do 
cliente. 
B) é indicado o uso de gelo por 30 minutos nos membros 
superiores do paciente em momento anterior à realização das 
atividades para auxiliar no deslizamento muscular e, 
consequentemente, na facilitação de movimentação nas 
atividades selecionadas pelo paciente. 
C) se o cliente fizer uso de drogas colinérgicas, é esperado um 
melhor desempenho nas atividades entre 20 minutos e 30 
minutos após a ingestão da medicação. 
D) a abordagem educativa realizada pelo terapeuta 
ocupacional consiste na aprendizagem de exercícios resistidos 
e tem como objetivo a redução da ocorrência da fadiga e a 
minimização do desempenho. 
E) com a progressão da patologia, são indicados suporte para 
tronco e membros inferiores e continuação de utilização de 
exercícios ativo-assistidos e ativos para que o paciente 
mantenha o mínimo de independência funcional. 
 

QUESTÃO 50 
Quanto à avaliação e o tratamento terapêutico ocupacional 
direcionado a pacientes portadores de Lesões Medulares, 
pode-se afirmar que as seguintes ações estão corretas, 
EXCETO: 
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A) o fortalecimento intempestivo do músculo bíceps braquial 
de um paciente com nível de lesão C5 pode levar a uma 
deformidade altamente incapacitante. 
B) o fortalecimento dos músculos extensores extrínsecos dos 
dedos de um paciente com nível de lesão C7 pode acarretar 
uma deformidade “em garra”, diminuindo a capacidade de 
preensão através do mecanismo de tenodese. 
C) a musculatura remanescente deve ser fortalecida, de acordo 
com o nível neurológico de lesão, por meio de exercícios 
isotônicos e isométricos, utilizando inclusive materiais 
alternativos, para que o paciente compreenda que pode dar 
continuidade ao tratamento de reabilitação física em seu 
domicílio. 
D) o tetraplégico com nível de lesão C6 é capaz de manejar 
cadeira de rodas comum em planos e rampas de suave 
inclinação, sendo beneficiado com a colocação de pinos nos 
sobrearos. 
E) o paciente com nível de lesão em C5 apresenta locomoção 
independente através do uso de cadeira de rodas comum em 
terrenos planos, e se realizada em distâncias de curta a média 
extensão. 
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