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1. Assinale a alternativa que descreve de forma precisa a Lei 
que criou o SUS: 
a) Regula em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou 
privado. 

b) Regula em todo o território nacional, os serviços de 
saúde, executados isolada e conjuntamente, em 
caráter permanente, por pessoas jurídicas de direito 
público e privado. 

c) Regula em todo o território nacional, as ações de 
saúde, executados conjuntamente, em caráter 
permanente e eventual, por pessoas naturais de direito 
privado. 

d) Regula em todo o território nacional, as ações ou 
serviços de saúde, executados isoladamente, em 
caráter eventual, por pessoas naturais e jurídicas de 
direito público. 

 

2. A saúde tem como fatores o acesso aos bens e serviços 
essenciais. Esses fatores: 
a) Não são determinantes nem condicionantes 
b) São determinantes e condicionantes 
c) São apenas determinantes 
d) São apenas condicionantes 

 

3. Segundo o SUS, os níveis de saúde da população: 
a) Expressam a organização social e populacional do país. 
b) Expressam a organização populacional e geográfica do 

país. 
c) Expressam a organização geográfica e econômica do 

país. 
d) Expressam a organização social e econômica do país. 
 

4. Assinale a alternativa que não consta no SUS. A saúde tem 
como fatores: 
a) A alimentação e a moradia. 
b) O saneamento básico. 
c) A sexualidade e as relações interpessoais. 
d) O saneamento básico. 

 

5. Leia com atenção os itens abaixo: 
I. Acesso aos bens e serviços essenciais. 

II. O transporte e o lazer.  
III. O meio ambiente. 

Dos itens acima, são fatores da saúde levados em conta 
pelo SUS: 
a) Todos. 
b) Nenhum. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e III. 
 

6. Terapeutas Ocupacionais trabalham com déficits, exceto: 
a) Físicos. 
b) Mentais.  
c) Espirituais. 
d) Sociais. 

7. Qual das alternativas apresenta de forma precisa o que 
constitui o SUS? 
a) O conjunto de ações ou serviços de saúde, prestados 

por instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta ou indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público. 

c) O conjunto de ações ou serviços de saúde, prestados 
por órgãos ou instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração Direta e Indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 

 

8. Está incorreto, segundo o Código de Ética do Terapeuta: 
a) A responsabilidade do fisioterapeuta e/ou terapeuta 

ocupacional, por erro cometido em sua atuação 
profissional, não é diminuída, mesmo quando 
cometido o erro na coletividade de uma instituição ou 
de uma equipe.  

b) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional avaliam sua 
competência e somente aceitam atribuição ou 
assumem encargo, quando capazes de desempenho 
seguro para o cliente.  

c) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional atualizam e 
aperfeiçoam seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais em benefício do cliente e do desenvolvimento 
de suas profissões.  

d) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional não podem 
ser responsáveis pelo desempenho técnico do pessoal 
sob sua direção, coordenação, supervisão e orientação. 

 

9. São deveres do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional 
nas respectivas áreas de atuação, exceto:  
a) Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e 

obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, 
do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o 
prestígio e as tradições de suas profissões. 

b) Respeitar a vida humana desde a concepção até a 
morte, jamais cooperando em ato em que 
voluntariamente se atente contra ela, ou que coloque 
em risco a integridade física ou psíquica do ser 
humano. 

c) Prestar assistência ao indivíduo, respeitados a 
dignidade e os direitos da pessoa humana, 
independentemente de qualquer consideração relativa 
à etnia, nacionalidade, credo político, religião, sexo e 
condições sócio-econômica e cultural e de modo a que 
a prioridade no atendimento obedeça exclusivamente 
a razões de foro íntimo.  

d) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a 
seu alcance para prevenir ou minorar o sofrimento do 
ser humano e evitar o seu extermínio. 
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10. É proibido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, 
nas respectivas áreas de atuação:  
a) Negar assistência, em caso de indubitável urgência. 
b) Abandonar o cliente em meio a tratamento, sem a 

garantia de continuidade de assistência, salvo por 
motivo relevante. 

c) Condicionar sua atuação a sentimentos de pudor do 
paciente. 

d) Prescrever medicamento ou praticar ato cirúrgico. 
 

11. Para o terapeuta, emprestar, seu nome, fora do âmbito 
profissional para propaganda de medicamento ou outro 
produto farmacêutico, tratamento, instrumental ou 
equipamento, ou publicidade de empresa industrial ou 
comercial com atuação na industrialização ou 
comercialização dos mesmos é: 
a) Permitido desde que se faça gratuitamente. 
b) Proibido. 
c) Permitido apenas em casos autorizados pela entidade 

de classe. 
d) Permitido, segundo a consciência de cada profissional. 

 

12. Quanto a delegar suas atribuições: 
a) O profissional pode fazê-lo apenas por motivo 

relevante. 
b) O profissional está proibido de fazê-lo. 
c) É permitido fazê-lo. 
d) Está condicionado ao que determina o órgão de classe. 
 

13. Assinale a alternativa incorreta. Atender a cliente que saiba 
estar em tratamento com colega:  
a) É permitido a pedido do colega. 
b) É permitido em caso de indubitável urgência.  
c) No próprio consultório, quando procurado 

espontaneamente pelo cliente. 
d) É proibido em qualquer circunstância.  

 

14.  
I. A Terapia Ocupacional é caracterizada pelo tratamento 

através de atividades. 
II. Não é objeto de terapia os transtornos cognitivos. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão incorretos. 
d) Ambos estão corretos. 

 

15. Assinale a alternativa incorreta. O Homem, para a Terapia 
Ocupacional, é considerado um ser:  
a) Práxico. 
b) Indolente.  
c) Transformador. 
d) Lúdico. 

 
 
 
 
 
 

16. Na Terapia Ocupacional a saúde é vista como uma 
condição: 
a) Dinâmica e mutável. 
b) Estática e mutável. 
c) Dinâmica e imutável. 
d) Estática e imutável. 

 

17. De uma forma geral, os principais objetivos da terapia 
ocupacional em unidades de internação são, exceto: 
a) Estimular autonomia. 
b) Humanizar o ambiente hospitalar. 
c) Aumentar o impacto da ruptura causada pela 

hospitalização. 
d) Promover a independência nas atividades de vida 

diária.  
 

18. A atividade, recurso/instrumento, que caracteriza a 
intervenção terapêutica ocupacional, é conceituada por 
HARGEDON (1999) como uma sequência: 
a) Integrada de tarefas que ocorrem em uma ocasião 

aleatória, durante período não determinado sem que 
para isso esteja definido um propósito.  

b) Integrada de tarefas que ocorrem em uma ocasião 
específica, durante determinado período e para um 
propósito definido. 

c) Não integrada de tarefas que ocorrem em uma ocasião 
específica, durante período não determinado e para 
um propósito definido. 

d) Não integrada de tarefas que ocorrem em uma ocasião 
aleatória, durante determinado período sem que para 
isso esteja definido um propósito. 
  

19. Leia os itens abaixo com atenção: 
I. A atuação do terapeuta ocupacional, na atenção ao 

adolescente em conflito com a lei, deve ocorrer por 
meio da habilitação da ocupação, ao realizar 
programas que favoreçam o desenvolvimento de 
habilidades para a transformação pessoal e restituição 
de objetivos de vida através de atividades de livre 
escolha. 

II. A terapia ocupacional serve a uma compreensão das 
necessidades ocupacionais de indivíduos privados de 
liberdade em uma sociedade justa e restitutiva (que 
favoreça o retorno à sociedade) e não meramente 
punitiva. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 
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20. O modelo comportamental é baseado nas teorias 
comportamentais de três pesquisadores. Não é um deles: 
a) Paulo Freire. 
b) Pavlov. 
c) B. F. Skinner. 
d) Edward Thorndike. 

 

21. A função subjetiva do próprio eu é regular o 
comportamento, manter a saúde mental e maximizar a 
contribuição produtiva de cada pessoa nas funções 
valorizadas na sociedade. Os terapeutas ocupacionais usam 
várias estratégias para ajudar o paciente a se adequar, 
visando compreender os estressores nas diversas situações. 
Assinale a alternativa que não é uma das ações em que o 
terapeuta pode ajudar o paciente: 
a) Definir os processos sensório-motor, cognitivo e 

psicossocial que rompem a função adaptativa e a 
estabilidade. 

b) Estabelecer os limites para o comportamento e 
reconhecer quando estabelecer os limites. 

c) Procurar a retroalimentação que desenvolva a 
inconsciência. 

d) Integrar os aspectos dos valores psicológicos, 
interesses e autoconceito que são demonstrados 
através do envolvimento nas ocupações. 

 

22. A intervenção do terapeuta junto ao paciente que visa 
ajudá-lo especificamente a fomentar o autocontrole deverá 
auxiliá-lo a: 
a) Organizar as estratégias para responder aos sintomas 

negativos. 
b) Discutir como a capacidade limitada para executar o 

sequenciamento, as operações espaciais e a resolução 
de problemas, por exemplo, influenciará sua 
capacidade de alcançar o que almeja na vida. 

c) Expressar honestamente as reações para a própria 
perda de função (medo, raiva, tristeza). 

d) Identificar seus interesses e valores mais significativos. 
 

23. É uma intervenção que constrói a motivação quando o 
paciente: 
a) Realizar ocupações significativas que exigem 

habilidades sensório-motoras e desafiadoras. 
b) Aprender como influenciar ativamente seu ambiente. 
c) Realizar as ocupações significativas que exigem 

habilidades sensório-motoras familiares. 
d) Incorporar as ocupações e relacionamentos que se 

tornaram mais importantes desde o início da 
incapacidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. A reeducação e a ergoterapia devem ser efetuadas com 
uma metodologia pedagógica. Visando organizar as 
atividades, estabeleceu uma gradação - análoga à escolar - 
para os trabalhos, escalando-os de acordo com as 
dificuldades apresentadas. São trabalhos mecânicos que 
requeiram pouca atenção e iniciativa que devem exigir 
bastante tempo para execução a fim de que os pacientes 
possam habituar-se: 
a) Ocupações de segundo grau. 
b) Ocupações de terceiro grau. 
c) Ocupações de quarto grau. 
d) Ocupações de quinto grau. 
 

25. Pretende habilitar o doente para o desempenho de tarefas 
de forma satisfatória, que sejam apropriados ao estado de 
desenvolvimento, cultura e ambiente do indivíduo. Como 
tarefas, consideram-se todas aquelas que o indivíduo leva a 
cabo na sua vida no cotidiano, como tomar banho, ser filho, 
ser pai, entre outras. Esse modelo de terapia ocupacional é 
denominado de: 
a) Modelo de desempenho holístico. 
b) Modelo de desempenho ocupacional. 
c) Modelo capacitador. 
d) Modelo multifuncional. 

 

26. Ainda sobre o modelo comportamental, é possível afirmar 
que sua ideia central é: 
a) A aprendizagem não pode ser considerada a base de 

todos os comportamentos a não ser que conduza para 
um comportamento adaptativo.  

b) A aprendizagem é a base de todos os comportamentos 
e conduz para um comportamento adaptativo ou para 
um comportamento inadaptado. 

c) A aprendizagem não pode ser considerada a base de 
todos os comportamentos porque conduz para um 
comportamento adaptativo apenas e não para um 
comportamento inadaptado. 

d) A aprendizagem é a base de todos os comportamentos 
e conduz para um comportamento adaptativo 
exclusivamente. 

 

27. Este modelo baseia-se em teorias que tiveram o seu 
começo nas proposições filosóficas articuladas pelos 
fundadores da profissão no princípio do século XX. Toda a 
ocupação humana procede duma tendência espontânea, 
inata do sistema humano, a necessidade de explorar e 
dominar o ambiente. Este modelo considera o indivíduo 
como um sistema aberto que evolui e sofre diferentes 
formas de crescimento, desenvolvimento e mudança 
através da interação progressiva com o ambiente externo. 
Trata-se do modelo: 
a) Biomecânico. 
b) De incapacidade cognitiva. 
c) De integração sensorial. 
d) De ocupação humana 
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28. O modelo da questão anterior (27) também pode ser 
chamado de: 
a) Modelo esporádico. 
b) Modelo intrínseco. 
c) Modelo moral. 
d) Modelo de neurodesenvolvimento. 

 

29. Ao atuar na Unidade de Saúde da Família, numa Estratégia 
de Saúde de Família: 
a) O terapeuta entra em contato com a comunidade e, 

paradoxalmente, ele consegue ter uma visão menos 
aproximada da visão do usuário. 

b) O tratamento terapêutico deixa de ser laboratorial. 
c) O tratamento terapêutico passa a ser ambulatorial. 
d) O tratamento terapêutico passa a ser laboratorial. 

 

30. Analise os itens abaixo: 
I. No trato com argila, o homem descobre, sem 

consciência de esforço, que sua liberdade cresce à 
medida que ele aumenta sua capacidade de dar a esse 
material pesado a leveza de seu pensamento. E isso é 
facilitado pela extrema plasticidade e naturalidade do 
material, que sempre sugere novas formas. 

II. O paciente busca instintivamente um novo ritmo para a 
vida, uma nova forma para as suas relações, quando já 
experimentou pelo desenho e pintura um contato mais 
afetivo e eficaz na relação com suas coisas, 
sentimentos e lembranças. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

31. O terapeuta ocupacional analisa a ação da pessoa com 
deficiência mental e intervém, tendo como base uma 
interpretação do encadeamento, das inter-relações dos 
componentes desta ação (neuromotores, perceptivos, 
cognitivos, sócio-emocionais). Esta intervenção se constitui 
em um processo no qual mediadores instrumentais e 
simbólicos: 
a) Se excluem. 
b) Se complementam. 
c) Se dispersam. 
d) Se evitam. 

 

32. O processo terapêutico ocupacional configura-se em um 
caminho para a: 
a) Agregação possível de elementos externos, por meio 

da construção do sujeito como ente coletivo. 
b) Libertação possível da regulação interna, através da 

construção do sujeito na coletividade. 
c) Agregação possível da regulação interna, por meio da 

construção do sujeito como coletividade. 
d) Libertação possível da regulação externa, através da 

construção do sujeito como indivíduo. 
 
 
 

33. Analise os itens abaixo: 
I. A Terapia Ocupacional tem um papel primordial. Sua 

ação não se limita à intervenção junto à pessoa com 
deficiência mental, mas, conforme os princípios 
inclusivistas, estende-se ao meio social ao qual 
pertence esta pessoa.  

II. Atuar como parceiro em processos de inclusão escolar, 
inclusão em creches, inclusão no ambiente de trabalho, 
em espaços comunitários, de lazer, entre outros, tem 
sido parte integrante, e muitas vezes central, no 
trabalho do terapeuta ocupacional junto à população 
com problemas mentais. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

34. A Terapia Ocupacional, enquanto profissão participante da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), vai atuar: 
a) Diretamente no cotidiano da família, mas visando 

sempre em primeiro plano contemplar a comunidade 
em que ela se insere e que é vetor de males. 

b) Indiretamente no seio da família visando como 
objetivo a comunidade em que ela se integra. 

c) Indiretamente nas mazelas familiares. 
d) Diretamente no dia-a-dia da família. Passa-se a olhar o 

usuário dentro da sua esfera familiar e comunitária. 
 

35. Leia com atenção os itens abaixo: 
I. A promoção de independência e autonomia é um 

objetivo da Terapia Ocupacional, e o fato de estar em 
contato com o seu universo permite que isso se 
desenvolva com maior facilidade. 

II. A Terapia Ocupacional está capacitada a preparar o 
indivíduo com atividades profissionais, seja adaptando 
as que ele já desenvolvia, seja mostrando novas 
possibilidades de geração de renda. 

Dos itens acima: 
a) Ambos estão incorretos. 
b) Ambos estão corretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

36. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) Recauchutar – enxerido – encaixotar – enxovalhar. 
b) Mexerico – encharcar – enchaqueca – mexilhão. 
c) Madeixa – enxarcar – enchimento – enchumaçar. 
d) Bauxita – enxotar – enchurrada – afrouxar. 
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37. Após a confirmação da pena, o preso violou a ordem 
judicial. Em qual das alternativas abaixo a frase acima 
possui o mesmo sentido? 
a) Após a retificação da pena, o preso infringiu o 

mandado. 
b) Após a retificação da pena, o preso infligiu o mandato. 
c) Após a ratificação da pena, o preso infligiu o mandado. 
d) Após a ratificação da pena, o preso infringiu o 

mandato. 
 

38. Com esses ______, mal conseguem comprar os ______ que 
tanto gostam. Os plurais dos substantivos compostos se 
apresentam corretos em: 
a) Salários-família; pés de moleques. 
b) Salário-famílias; pé de moleques. 
c) Salários-famílias; pé de moleques. 
d) Salários-família; pés de moleque. 

 

39. Na oração abaixo, o sujeito é: 
Aluga-se casa em Cachoeira Paulista. 
a) Indeterminado. 
b) Oculto. 
c) Explícito. 
d) Inexistente. 

 

40. Os vocábulos fé e bíceps são acentuados, respectivamente, 
pois: 
a) Todos os monossílabos são acentuados/ todas as 

palavras proparoxítonas são acentuadas. 
b) Os monossílabos terminados em e levam acento agudo 

ou circunflexo/ todas as palavras paroxítonas são 
acentuadas. 

c) Todos os monossílabos são acentuados/ as palavras 
paroxítonas terminadas em ps são acentuadas. 

d) Os monossílabos terminados em e levam acento agudo 
ou circunflexo/as palavras paroxítonas terminadas em 
ps são acentuadas. 
 

41. Concordância incorreta: 
a) Ainda que haja recursos, não viabilizarei o novo 

projeto. 
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos anos que conheci seu primo. 
d) Havia crianças e idosos na inauguração da discoteca. 

 

42. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A figura de linguagem Anacoluto consiste na quebra da 

estruturação lógica da oração. 
b) Escrever “cidadões” ao invés de “cidadãos” é um 

exemplo de Barbarismo. 
c) Na oração “Compram-se dois apartamentos”, a palavra 

“se” é classificada como pronome apassivador.  
d) O verbo aspirar é sempre transitivo indireto, não 

admitindo dupla regência. 
 
 
 
 
 

43. A Tchecoslováquia foi formada após a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) e era habitada por dois povos, os 
tchecos e os eslovacos. Em 1993 a Tchecoslováquia foi 
dividida em dois países: República Tcheca e Eslováquia. 
Utiliza-se a expressão “revolução de veludo” para 
identificar este processo, devido: 
a) Aos conflitos sangrentos que marcaram a formação 

desses dois novos países. 
b) À divisão das fábricas de tecidos que mantinham a 

economia da Tchecoslováquia entre os dois países. 
c) Às dificuldades encontradas pelos dois povos em 

assinarem os tratados de separação. 
d) À divisão da Tchecoslováquia ter ocorrido de forma 

pacífica entre os dois povos. 
 

44. De todos os conflitos que ocorreram no Oriente Médio, um 
dos mais importantes é a luta pela ocupação da cidade de 
Jerusalém. Até hoje, a situação desta cidade é um dos 
pontos mais polêmicos das tentativas de propor a paz na 
região. Um dos interesses que levam os povos a brigarem 
por Jerusalém é: 
a) A cidade ser sagrada para os budistas e católicos. 
b) A cidade ser sagrada para judeus, protestantes e 

espíritas. 
c) A cidade ser sagrada para judeus, muçulmanos e 

cristãos. 
d) A cidade ser sagrada para muçulmanos, budistas e 

protestantes.    
 

45. Leia o texto abaixo: 
Urupema (SC) acumula 30 cm de neve; mínima no Estado 
chega a -5ºC 
A neve que atingiu ao menos nove municípios de Santa 
Catarina deixou um acúmulo de 30 cm no Morro das Torres, 
em Urupema (SC), de acordo com informações do 
Epagri/Ciram (órgão responsável pela meteorologia do 
Estado). Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, nevou 
das 10h de quarta-feira até às 4h de hoje. Em Uribici (SC), 
onde nevou novamente na manhã de hoje, o acúmulo de 
neve no Morro da Igreja foi de 15 cm. A mínima na cidade, 
segundo o Epagri/Ciram, foi de 5ºC negativos. 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-
acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml, acessado 
em 05 de agosto de 2010. 

O texto faz referência ao clima: 
a) Equatorial. 
b) Subtropical. 
c) Semiárido. 
d) Mediterrâneo. 

 

46. Se a soma dos quadrados de dois números positivos e 
consecutivos é 290, o maior deles é: 
a) 5. 
b) 17. 
c) 13. 
d) 11. 

 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml
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47. Um tanque de gasolina de forma cilíndrica tem 6 metros de 
altura e 3 metros de raio da circunferência da base. Se for 

colocado líquido até os     de sua capacidade, quantos 

litros de gasolina haverá nesse tanque? 
a) 132.500 ℓ. 
b) 140.680 ℓ. 
c) 180.720 ℓ. 
d) 150.720 ℓ. 

 

48. Do total de funcionários de certa empresa, sabe-se que: 
I. 70% são do sexo masculino e que, destes, 40% usam 

óculos. 
II. Das mulheres, 60% usam óculos. 

III. Totalizando, são 324 funcionários que não usam 
óculos. 

Concluímos que o total de pessoas que trabalham nessa 
empresa é: 
a) 800. 
b) 1.200. 
c) 1.000. 
d) 600. 

 

49. A soma dos termos de uma fração é 5. Somando 4 ao 
numerador e 1 ao denominador se obtém uma fração 
equivalente à recíproca da fração inicial. A fração inicial é: 

a)  
  . 

b)  
  . 

c)  
  . 

d)  
  . 

 

50. A que taxa mensal devemos aplicar o capital de                    
R$ 2.250,00, no sistema de juros simples, para que depois 
de 4 meses, o montante seja de R$ 2.520,00? 
a) 3%. 
b) 15%. 
c) 0,3%. 
d) 0,75%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




