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Paciente com amputação de mão dominante procurou o serviço de Terapia Ocupacional. Entre 
suas queixas, a primária, seria a falta de independência em suas atividades de vida diária. 
Qual a estrutura de referência aplicada e a abordagem necessária para o desenvolvimento 
deste tratamento? 
 
a) EAR Neurodesenvolvimento e abordagem centrada no cliente; 
b) EAR Biomecânica e abordagem compensatória; 
c) EAR Biomecânica e abordagem de atividades de vida diária; 
d) EAR Comportamental; 
e) EAR Biomecânica e abordagem de atividades graduadas. 

 

                                          

O Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional (Resolução Coffito 
n°. 10) foi desenvolvido para ajustar os procedimentos profissionais dessas categorias. A 
respeito do assunto, considere se as seguintes afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F) e, 
a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
(   )  colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, 

catástrofe, epidemia ou crise social, visando seu bom desenvolvimento profissional e os 
honorários; 

(    )   respeitar o direito do cliente em decidir sobre sua pessoa e seu bem-estar; 
(   )   prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de 

sua saúde; 
(   ) atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício 

do cliente e do desenvolvimento de suas profissões; 
(    )   participar de anúncio com profissionais de outras categorias. 
 
A alternativa correta é: 
 
a)  F-V-V-F-V; 
b)  V-V-V-V-F; 
c)  V-V-V-V-V; 
d)  F-V-V-V-F; 
e) V-F-V-F-V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Questão 01 

    Questão 02 
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_______________________ é um instrumento de avaliação, utilizado como uma escala 
representativa de dependência e independência do paciente. Refletindo a carga de cuidado 
requerida pela incapacidade que o indivíduo apresenta em relação ao tempo/energia 
necessária para satisfazer suas necessidades básicas. Qual alternativa corresponde ao 
preenchimento da lacuna? 
 
a) Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais; 
b) Perfil de Saúde de Nottingham; 
c) Medida de Independência Funcional (MIF); 
d) Escala de Lawton; 
e) Escala de Katz. 
 
 

                                         

 “Na restauração da função física, o valor da Terapia Ocupacional reside na participação 
mental e física do paciente em uma atividade construtiva que lhe proporcione o exercício 
requerido e o ajude a desenvolver o uso normal da região incapacitada”. Com base nessa 
citação, esta refere-se a qual modelo de atividade? 
 
a) atividade–exercício; 
b) atividade–produção; 
c) atividade–expressão; 
d) atividade–criação; 
e) atividade–transformação. 
 

                                         

 
Sobre os modelos dos processos de Terapia Ocupacional, descritos por Francisco (2001),há o 
Materialista Humanista. Assinale a alternativa correspondente a esse modelo: 
 
a) o processo de terapia proposto é bastante claro e definido, deve-se seguir uma estrutura 

rígida de procedimentos. Os atendimentos devem ser individuais, pois o que se tem é tratar 
a doença; 

b) é necessário situar a saúde dentro de um contexto social, não existe fases distintas do 
processo, tendo como propósito possibilitar o cliente como indivíduo social; 

c) atividade, terapeuta e cliente são de fundamental importância no processo. A atividade é a 
base real e material do tratamento; 

d) busca-se a obtenção de dados necessários à elaboração de um programa de tratamento, 
formando a sustentação para a intervenção profissional; 

e) o processo é centrado na relação terapêutica, tornando-se o instrumento de trabalho do 
Terapeuta Ocupacional; o cliente traz a sua maneira de viver e cabe ao Terapeuta facilitar 
as novas formas de aprendizagem. 

 
 
 

    Questão 03 

    Questão 04 

    Questão 05 
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É um distúrbio do desempenho de atividades treinadas que se baseia no fato do paciente não 
entender o conceito, trata-se de um distúrbio da organização mental dos atos. Qual alternativa 
correta corresponde ao enunciado? 
 
a) dispraxia ideatória; 
b) dispraxia ideomotora; 
c) apraxia; 
d) ataxia; 
e) disfagia. 
 

                                         

O termo praxia designa a capacidade para usar os membros e o corpo em tarefas que exigem 
habilidades. O planejamento motor normal compõe-se de três fases, de acordo com Edmans 
(2004). Assinale a alternativa correspondente a essas 3 fases: 
 
a) movimentos normais, uso funcional e execução; 
b) relações espaciais, escaneamento motor e execução; 
c) armazenamento, processamento e execução; 
d) ideação, planejamento motor e execução; 
e) input, planejamento motor e output.  
 

                                      

A análise de atividades é um aspecto da prática da terapia ocupacional e faz parte do processo 
de raciocínio clínico. Existem várias teorias de análise de atividades, dentre elas a análise 
voltada para a tarefa, para a teoria e para o indivíduo. Enumere a segunda coluna de acordo 
com as informações apresentadas na primeira coluna e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 
 
(  1 ) Análise voltada para a Tarefa; 
(  2 ) Análise voltada para a Teoria; 
(  3 ) Análise voltada para o Indivíduo. 
 
(    ) os objetivos, interesses, forças, necessidades e contexto de desempenho são fundamentais 

nesse processo; 
(  )  são influenciadas pelos problemas das pessoas tratadas, suas crenças e perspectivas 

filosóficas; 
(    )  aborda métodos e contextos típicos do desempenho da atividade; 
(    )  refere-se à própria tarefa e às habilidades necessárias para fazê-la;   
(   )  a seleção e o planejamento das atividades são derivados das demandas do cliente e da 

relação entre essas atividades e demais teorias da Terapia Ocupacional; 
(   ) esta forma de análise pode ocorrer sem o cliente, pois envolve exploração e compreensão 

da atividade em si, em relação à intervenção de Terapia Ocupacional. 
 
A alternativa correta é: 
a) 1, 2, 3, 3, 2, 1;     b) 3, 1, 2, 3, 1, 2;    c) 2, 1, 1, 3, 2, 3;   d) 2, 3, 1, 1, 3, 2;  e) 3, 2, 1, 1, 3, 2. 
 

    Questão 06 

    Questão 07 

    Questão 08 






5  - Terapeuta Ocupacional 

 

 
 

                                         

 O vínculo terapêutico compreende a experiência e o comportamento do cliente e do 
terapeuta, à medida que interage um com o outro e também se dá como resultado da interação 
com o cliente. Classifique cada alternativa abaixo como Verdadeira (V) ou Falsa (F): 

 
(  ) dentro das qualidades de comportamento, podemos observar na relação apenas os 

comportamentos verbais;  
(    )  é uma experiência interpessoal ideal; 
(    )  reflete altos níveis de atenção, coordenação interpessoal e positividade mútua; 
(  ) produz efeito benéfico sobre o desempenho e a execução do cliente em planos de 

intervenção; 
(     ) requer concentração, comunicação especializada e prazer. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) F, V, V, V, V; 
b) F, V, V, F, F; 
c) V, V, V, V, V; 
d) V, F, V, V, V; 
e) F, V, V, F, V. 
 
 

                                         

 
Sobre adaptação veicular, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I.    na prática de adaptação veicular, o Terapeuta Ocupacional é o responsável pela avaliação 

e pela listagem de quais adaptações e intervenções são necessárias para a direção segura; 
II.  o Terapeuta avalia a mobilidade do motorista até o veículo, a habilidade para acionar os 

dispositivos adaptados, bem como agilidade para acomodar os dispositivos referentes a 
sua mobilidade; 

III. o Terapeuta deve averiguar a integridade de algumas habilidades de desempenho do 
motorista, tais como: processamento sensorial, processamento perceptual, integrações 
cognitivas e componentes cognitivos, reflexos, ADM e força; 

IV. a análise da atividade de dirigir deve ser desconsiderada, uma vez que os mecanismos de 
adaptação são efetivados por terceiros, não necessitando de treinamento dos mesmos. 

 
A alternativa correta é: 
a) somente as afirmações I e III estão corretas; 
b) somente as afirmações II, III e IV estão corretas; 
c) somente as afirmações I, II e III estão corretas; 
d) somente as afirmações II e III estão corretas; 
e) todas  as afirmações estão corretas. 
 
 
 
 

    Questão 09 

    Questão 10 
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Referente à confecção de órteses em Terapia Ocupacional, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) avaliação, prescrição, seleção, fabricação, testes, treinamento, reavaliação e programa de 

uso são etapas necessárias para tal; 
b) deve-se levar em consideração as características do paciente, como: idade, aceitação, 

responsabilidade, conhecimento, uso correto e a independência no uso; 
c) a confecção pode ser um fator isolado de tratamento, podendo excluir deste os 

procedimentos de intervenção; 
d) a indicação de órteses deve conter avaliação funcional;  
e) o posicionamento incorreto de uma órtese durante seu uso e confecção pode provocar 

limitações articulares e dano tecidual. 
 
 

                                         

A Tecnologia Assistiva consiste em ajudas técnicas para o indivíduo realizar as suas 
atividades de forma independente. Dentro das áreas de aplicação de Tecnologia Assistiva, 
analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I.    papéis de manutenção pessoal e controles ambientais; 
II.   mobilidade e acesso por computador; 
III.  modificações domésticas; 
IV.  comunicação alternativa; 
 
A alternativa correta é: 
a) somente as afirmações I e III estão corretas; 
b) somente as afirmações II, III e IV estão corretas; 
c) somente as afirmações I, II e III estão corretas; 
d) somente as afirmações II e III estão corretas; 
e) todas as afirmações estão corretas. 
 

                                         

Adaptação é o processo pelo qual uma pessoa mantém uma relação útil com o ambiente. A 
terapia adaptativa refere-se à modificação da tarefa, do método para realizá-la e/ou meio para 
promover a independência no funcionamento ocupacional. Assinale a alternativa 
correspondente a quais aspectos compreendem o processo de adaptação: 
 
a) avaliação, prescrição e confecção; 
b) avaliação, confecção e treinamento; 
c) encaminhamento, avaliação, prescrição, escaneamento de materiais, confecção e 

manutenção; 
d) análise da tarefa, avaliação, prescrição, escaneamento de materiais, confecção, manutenção 

e treino; 
e) análise da tarefa, identificação do problema, princípios de compensação, soluções, 

conhecimento de recursos, verificações e treinamento. 
 

    Questão 11 

    Questão 12 

    Questão 13 
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Segundo Trombly (2005), o retorno ao processo de trabalho consiste em três procedimentos 
principais, quais são? Assinale a alternativa correta: 
 
a) avaliação, intervenção e reavaliação; 
b) avaliação, condicionamento ocupacional e treinamento; 
c) avaliação, prescrição e treinamento; 
d) análise da tarefa, intervenção e treinamento; 
e) intervenção, treinamento e reavaliação. 
 
 
 

                                         

A reabilitação do paciente com Acidente Vascular Cerebral, segundo Trombly (2005), 
consiste em três fases: fase aguda, fase de reabilitação e fase de transição para a comunidade. 
Assinale a alternativa correspondente à fase de reabilitação: 
 
a) mobilização inicial e retorno aos cuidados pessoais, diminuição dos riscos de complicações 

secundárias e educação do paciente e da família; 
b) melhora do desempenho das atividades ocupacionais e dos componentes das habilidades e 

capacidades, adaptação postural, desenvolvimento da função do membro superior, 
aprendizagem motora; 

c) educação do paciente, família e cuidador; retomada das tarefas e papéis ocupacionais; 
d) educação do paciente, retorno aos cuidados pessoais e adaptação postural; 
e) nenhuma das alternativas estão corretas. 
 

                                         

No paciente com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), qual a avaliação que utilizamos para 
o acompanhamento e a compreensão do seu desempenho cognitivo?  
 
a) medida de Independência Funcional; 
b) escala de Glasgow; 
c) escala Rancho Los Amigos; 
d) escala de Lawton; 
e) nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Questão 14 

    Questão 15 

    Questão 16 
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A Deficiência Mental é uma condição do sujeito e deve ser compreendida não como 
diagnóstica, mas como processo e, dessa maneira, a intervenção da terapia ocupacional é 
voltada para a promoção do desenvolvimento global. Com base na intervenção da prática da 
Terapia Ocupacional, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correspondente: 
 
I.    deve-se dar ênfase na construção de instrumentos cognitivos para a ação do paciente o 

mais autônoma possível; 
II.  o papel da intervenção é desenvolver possibilidades de partilha de significados e 

construção de instrumentos para uma vida plena e produtiva; 
III.  o processo terapêutico acontece a partir da avaliação, tendo por base as áreas de 

habilidades adaptativas; 
IV. a estimulação precoce é um processo global, devendo ser parte do processo de 

intervenção. 
 
A alternativa é correspondente: 
a) somente as afirmações I e III estão incorretas; 
b) somente as afirmações II, III e IV estão incorretas; 
c) somente as afirmações I, II e III estão incorretas; 
d) somente as afirmações II e III estão incorretas; 
e) todas as afirmações estão incorretas. 
 
 
 

                                         

 Na Terapia Ocupacional, são consideradas crianças com atraso do desenvolvimento aquelas 
que não são capazes de engajar ou desempenhar uma ocupação dentro de um ambiente. Com 
base neste domínio, analise e classifique cada afirmativa abaixo como Verdadeira (V) ou 
Falsa (F) e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
 
(    ) os domínios de desenvolvimento são considerados nas áreas de desenvolvimento motor, 

desenvolvimento neural, desempenho da linguagem, desenvolvimento cognitivo e 
desenvolvimento social;   

(   ) atraso motor é definido como um atraso significativo nas habilidades motoras, que 
compreende a habilidade motora grossa e motora fina; 

(     ) o desenvolvimento adaptativo compreende a habilidade de aprender e entender, como a 
retenção desta informação quando necessário; 

(   ) o atraso psicossocial apresenta-se como um comportamento atípico pela quantidade, 
severidade, natureza e duração das respostas. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a)  F, V, V, V; 
b)  V, V, V, V; 
c)  F, V, F, V; 
d) V, V, F, V; 
e)  F, V, F, F. 

    Questão 17 

    Questão 18 
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Takata definiu o brincar infantil como um conjunto complexo de comportamentos que é 
caracterizado por um processo dinâmico que envolve atitudes e ações particulares da criança. 
Assinale a alternativa que mencione quais são as etapas lúdicas do brincar: 
 
a) exploração, experimentação, construção, repetição e imitação; 
b) sensório-motora; simbólica e construtiva simples; dramática, construtiva complexa e pré-

jogo; jogo e recreativa; 
c) sensório-motora, pensamento pré-operacional, desenvolvimento de operações concretas e 

operações formais; 
d) motivação, centralização, envolvimento ativo e execução; 
e) motivação, planejamento, centralização, envolvimento ativo e execução. 
 
 
 

                                         

 
Assinale a alternativa correspondente a quais são os parâmetros da estrutura organizada para a 
prática da Terapia Ocupacional, de acordo com a terminologia uniforme de 1989:  
 
a) atividades de vida diária, atividades produtivas e atividades de trabalho; 
b) áreas de desempenho, componentes de desempenho e contextos de desempenho; 
c) atividades de vida diária, atividades de trabalho, atividades de lazer; 
d) áreas de desempenho, função do corpo, componentes de desempenho e contextos de 

desempenho; 
e) classificação internacional de funcionalidade. 
 
 

                                         

 
A prevenção de deficiências é uma das categorias de intervenção da Terapia Ocupacional. 
Descreve-se a prevenção de deficiências como a prevenção da ocorrência de “danos, 
limitações à atividade e restrições à participação”. Dentro da prevenção existem três níveis: 
prevenção primária, secundária e terciária. Assinale a alternativa correspondente aos níveis de 
prevenção, de acordo com a ordem explícita no enunciado: 
 
a) evitar que um distúrbio grave se torne uma deficiência permanente; empregada antes de 

ocorrer um evento crítico; evitar que distúrbios leves se tornem graves; 
b) empregada antes de ocorrer um evento crítico; evitar que um distúrbio grave se torne uma 

deficiência permanente; evitar que distúrbios leves se tornem graves; 
c) empregada antes de ocorrer um evento crítico; evitar que distúrbios leves se tornem graves; 

evitar que um distúrbio grave se torne uma deficiência permanente; 
d) evitar que distúrbios leves se tornem graves; empregada antes de ocorrer um evento crítico; 

evitar que um distúrbio grave se torne uma deficiência permanente; 
e) nenhuma das alternativas está correta. 
 

    Questão 19 

    Questão 20 

    Questão 21 
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Em saúde mental, os atributos físicos estão ligados ao autoconceito. as alterações e aspectos 
físicos que podem acompanhar a doença podem ter um efeito profundo sobre como as pessoas 
se sentem a respeito de si próprias. A intervenção da Terapia Ocupacional aborda os atributos 
físicos. Assinale a alternativa que não corresponde a estes atributos: 
 
a)  avaliar as características da personalidade e seus efeitos sobre o autocontrole; 
b)  auxiliar de maneira consistente no ato de arrumar-se, higiene e manutenção da saúde; 
c)  desenvolver abordagens para a conduta social que maximizem as habilidades de  

adequação; 
d)  selecionar roupas para várias situações sociais e vestir-se da maneira apropriada; 
e)  apresentar uma autoimagem consistente com o autoconceito nas atividades de trabalho e 

produtiva. 
 
 

                                         

Dentro das teorias utilizadas em Terapia Ocupacional, temos a descrição de que o 
comportamento é dinâmico e dependente do contexto, sendo a ocupação a essência da 
organização própria do homem. Estamos nos referindo a qual modelo? Assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Modelo de Papéis Ocupacionais; 
b) Modelo da Ocupação Humana; 
c) Ciência Ocupacional; 
d) Comportamento Ocupacional; 
e) nenhuma das alternativas está correta. 
 
 

                                         

Modelo que se baseia em atividades adaptadas às capacidades do doente, que podem ser 
utilizadas para tratar a diminuição da amplitude e dificuldades do movimento. Considerando 
esta afirmativa, assinale o modelo de Terapia Ocupacional correspondente:  
 
a) modelo de incapacidade cognitiva; 
b) modelo moral; 
c) modelo biomecânico; 
d) modelo de integração sensorial; 
e) modelo comportamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Questão 22 

    Questão 23 

    Questão 24 
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 A Teoria de Integração Sensorial foi criada pela Terapeuta Ocupacional norte-americana Jean 
Ayres. Atualmente, a terapia de integração sensorial vem sendo utilizada no tratamento de 
uma variedade de transtornos, da paralisia cerebral, do autismo infantil, da síndrome de Down 
e outras síndromes genéticas. Sobre esta teoria e a terapia de integração sensorial, classifique 
cada afirmativa abaixo em V (Verdadeira) ou F (Falsa) e, e assinale a alternativa que contém a 
sequência correta:  
 
(  ) o único objetivo da terapia de integração sensorial é melhorar coordenação e o 

planejamento dos movimentos, para que a criança obtenha sucesso nas atividades de seu 
interesse; 

(   ) atualmente, os transtornos de processamento sensorial são classificados em dois grupos: 
transtornos de discriminação sensorial e transtornos de modulação sensorial; 

(   ) transtorno de discriminação sensorial é uma dificuldade na capacidade para regular, de 
maneira gradual e adaptada ao ambiente, tanto a intensidade como o tipo de resposta a 
estímulos sensoriais; 

(    ) as respostas adaptativas envolvem melhoria na habilidade para prestar atenção, manter o 
controle da postura e planejar os movimentos; 

(    ) as atividades, durante o processo de intervenção devem ser divertidas e direcionadas pelo 
terapeuta, que deve estar sempre atento ao comportamento da criança; 

(   ) um dos aspectos mais importantes da Teoria de Integração Sensorial é oferecer aos pais 
uma visão diferente da criança, pois, quando a criança tem sinais de problemas no 
processamento sensorial e os pais entendem o que está acontecendo, fica mais fácil criar 
estratégias simples e antecipar problemas que ocorrem no dia-a-dia. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) V – V – F – V – F – V; 
b) F – F – F – V – F – V; 
c) F – F – F – V – V – V; 
d) F – F – V – V – F – V; 
e) F – F – V – V – V – V. 
 
 

                                         

Na década de 90, ocorreram três acontecimentos importantes para a reforma psiquiátrica. 
Dentro estes pode-se ressaltar a Declaração de Caracas. O que preconizava este documento? 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) a Lei Orgânica da Assistência Social; 
b) desenvolvimento de asilamento psiquiátrico; 
c) a implantação de Hospitais Dias; 
d) reestruturação da assistência psiquiátrica; 
e) todas estão incorretas. 
 
 
 
 

    Questão 25 

    Questão 26 
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As DORT (Doenças Osteomusculares relacionadas ao Trabalho) são classificadas em fases a 
partir do agravamento dos sintomas e sinais patogênicos. Preencha a segunda coluna de 
acordo com a informação da primeira, conforme as classificações da DORT e o tratamento da 
Terapia Ocupacional e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
 
(1) Fase zero; 
(2) Fase 1; 
(3) Fase 2; 
(4) Fase 3; 
(5) Fase 4. 
 
(  ) há o registro de deformidades e restrições de movimento, devendo utilizar a abordagem 

reabilitadora; 
(  ) a dor possui caráter crônico com diminuição de força muscular e sensibilidade tátil.  A 

utilização de dispositivos de auxílio e tecnologia assistiva se faz necessária; 
(  ) sensação de desconforto e peso, com melhora na interrupção do trabalho. A abordagem 

preventiva da Terapia Ocupacional se faz necessária; 
(  ) presença de sintomas de desconforto, cansaço e dores, sem melhora ao repouso. É 

necessária a confecção de órteses de repouso; 
(  ) já existem lesões graves e iminente cronificação da dor. Necessária a intervenção nas 

atividades de vida diária; 
(   ) presença de edemas e pontos dolorosos, devendo-se empregar a intervenção curativa. 
 
A Alternativa correta é: 
a) 5, 4, 3, 2, 1, 5; 
b) 1, 2, 3, 4, 5, 1; 
c) 5, 3, 1, 4, 2, 2; 
d) 2, 4, 5, 1, 3, 2; 
e) 5, 4, 1, 2, 3, 2. 
 
 
 

                                         

 
O objetivo da reabilitação do amputado é a independência nas tarefas de nível ocupacional. 
Em que fase o Terapeuta Ocupacional pode intervir no processo de reabilitação do paciente 
amputado?  Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) avaliação e tratamento pré-cirúrgico; 
b) tratamento pós-cirúrgico imediato; 
c) tratamento protético; 
d) reintegração social; 
e) não se deve intervir em momento algum. 
 
 

    Questão 27 

    Questão 28 
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O desenvolvimento dos conceitos de relação triádica e os elementos constituintes do processo 
terapêutico ocupacional em psiquiatria, assim como a discussão sobre a formação do 
Terapeuta Ocupacional para a criação do setting terapêutico e seu potencial relacional, 
ocupam hoje um lugar de destaque no campo de conhecimento e aplicabilidade da Terapia 
Ocupacional. Esses conceitos começaram a ser trabalhados em um movimento denominado 
pela Terapia Ocupacional como:  
 
a) Terapia Ocupacional Junguiana; 
b) Terapia Ocupacional Sistêmica; 
c) Terapia Ocupacional Freudiana; 
d) Terapia Ocupacional Psicodinâmica; 
e) Terapia Ocupacional Lacaniana. 
 
 
 

                                         

 
Em inclusão escolar, existem várias estratégias de aprendizagem. Pozo (1996) sugere dois 
tipos, quais são eles? Assinale a alternativa correta: 
 
a) estratégias de organização e estratégias de elaboração; 
b) estratégias inclusivas e estratégias exclusivas; 
c) estratégias associativas e estratégias por re-estruturação; 
d) estratégias comparativas e estratégias de habilidades; 
e)  estratégias executivas e estratégias associativas. 
 
 
 
 
 
 

    Questão 29 

    Questão 30 






14  - Terapeuta Ocupacional 

 

O formulário a seguir servirá, caso queira, para anotação de suas respostas para posterior 
conferência. 

 
 

QUESTÃO RESPOSTA QUESTÃO RESPOSTA 

1  31  

2  32  

3  33  

4  34  

5  35  

6  36  

7  37  

8  38  

9  39  

10  40  

11  41  

12  42  

13  43  

14  44  

15  45  

16  46  

17  47  

18  48  

19  49  

20  50  

21  51  

22  52  

23  53  

24  54  

25  55  

26  56  

27  57  

28  58  

29  59  

30  60  







