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Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia fragmentos de “Morte e Vida Severina “de João Cabral de Melo Neto abaixo e responda às questões: 
 
MORTE E VIDA SEVERINA  
(AUTO DE NATAL PERNAMBUCANO) 
 

 
PRIMEIRO FRAGMENTO 
 
O RETIRANTE EXPLICA AO LEITOR QUEM É E A QUE 
VAI 
(...) 
 
— O meu nome é Severino, 
como não tenho outro de pia. 
(...) 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, 
e iguais também porque o sangue 
que usamos tem pouca tinta. 
E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte, 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, 
a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, 
a de querer arrancar 
algum roçado da cinza. 
Mas, para que me conheçam 
melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir 
a história de minha vida, 
passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra. 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO FRAGMENTO 
 
— Seu José, mestre carpina, 
que habita este lamaçal, 
sabes me dizer se o rio 
a esta altura dá vau? 
sabe me dizer se é funda 
esta água grossa e carnal? 
— Severino, retirante, 
jamais o cruzei a nado; 
quando a maré está cheia 
vejo passar muitos barcos, 
barcaças, alvarengas, 
muitas de grande calado. 
— Seu José, mestre carpina, 
para cobrir corpo de homem 
não é preciso muito água: 
basta que chega ao abdome, 
basta que tenha fundura 
igual à de sua fome. 
(...) 
— Severino, retirante, 
o meu amigo é bem moço; 
sei que a miséria é mar largo, 
não é como qualquer poço: 
mas sei que para cruzá-la 
vale bem qualquer esforço. 
— Seu José, mestre carpina, 
e quando é fundo o perau? 
quando a força que morreu 
nem tem onde se enterrar, 
por que ao puxão das águas 
não é melhor se entregar? 
— Severino, retirante, 
o mar de nossa conversa 
precisa ser combatido, 
sempre, de qualquer maneira, 
porque senão ele alaga 
e devasta a terra inteira. 
— Seu José, mestre carpina, 
e em que nos faz diferença 
que como frieira se alastre, 
ou como rio na cheia, 
se acabamos naufragados 
num braço do mar miséria? 
— Severino, retirante, 
muita diferença faz 
entre lutar com as mãos 
e abandoná-las para trás, 
porque ao menos esse mar 
não pode adiantar-se mais. 
(...) 
— Seu José, mestre carpina, 
que diferença faria 
se em vez de continuar 
tomasse a melhor saída: 
a de saltar, numa noite, 
fora da ponte e da vida? 
(...) 
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01. De acordo com os fragmentos acima uma vida e uma morte Severina refere-se: 
a) Vida miserável que busca o sustento a cada dia em péssimas condições. Morte de tanto trabalhar, de doença ou vítima da 

violência. 
b) Vida confortável que busca o sustento a cada dia em condições favoráveis. Morte de tanto trabalhar, de plena saúde ou vítima da 

fortuna. 
c) Vida miserável que busca o sustento a cada dia em condições favoráveis. Morte de tanto trabalhar, de plena saúde ou vítima da 

miséria. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
02. Severino e o mestre Carpina possui visões diferentes a respeito da vida no segundo fragmento. Identifique a alternativa incorreta: 
a) O retirante está desesperançado por ver tanta desgraça e acha que é melhor morrer do que viver desse jeito. O mestre Carpina, 

por outro lado acha que é preciso resistir, enfrentar as dificuldades, se não para superá-las, ao menos para impedir que 
aumentem. 

b) O retirante acha que é preciso resistir, enfrentar as dificuldades, se não para superá-las, ao menos para impedir que aumentem. O 
mestre Carpina está desesperançado por ver tanta desgraça e acha que é melhor morrer do que viver desse jeito. 

c) Tanto o retirante como o mestre Carpina acham que é preciso resistirem, enfrentarem as dificuldades, se não para superá-las, ao 
menos para impedirem que aumentem. 

d) Tanto o retirante como o mestre Carpina estão desesperançados por verem tanta desgraça e acham que é melhor morrerem do 
que viverem desse jeito. 

 
03. O poema tem o subtítulo de “Auto de Natal Pernambucano”. Assinale a alternativa correta que corresponde ao sentido deste 
subtítulo: 
I) O nascimento da criança representa o renascer da esperança - guarda semelhanças com história do nascimento se Jesus. 
II) O pai do menino chama-se José e é mestre carpinteiro ( carpina). 
III) O poema celebra o nascimento de um menino pobre que traz esperança de um futuro melhor.  
IV) Percebe-se como essa forma do teatro medieval é recontextualizada em função de uma visão não crítica sobre as condições de 
vida do sertão nordestino em meio às secas. 
a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.  
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.   
 
04. “Há décadas Furnas volta sua atenção também para a preservação do meio ambiente”. 
A regência que se estabelece entre o substantivo atenção e seu complemento refere-se a: 
a) Regência Verbal.  
b) Regência Transitiva Direta.  
c) Regência Nominal. 
d) Regência Objetiva Direta. 
 
 Leia os fragmentos das estrofes do poeta Cruz e Sousa e responda às questões: 
 
 
Texto 1 
 
Grinaldas e véus brancos, véus de neve, 
véus e grinaldas purificadores, 
vão as Flores carnais, as alvas Flores 
do Sentimento delicado e leve. 
(...) 
 
SOUSA, João da Cruz e. Primeira comunhão. Broqueis. 
Belo Horizonte: Edições HG, 2002.p.38. (Fragmento) 
 
Texto 2 
 
(...) 
E as ânsias e os desejos infinitos 
vão com os arcanjos formulando ritos 
da Eternidade que nos Astros canta...” 
 
SOUSA, João da Cruz e. Siderações. Broqueis. 
Belo Horizonte: Edições HG, 2002.p. 14.( Fragmento) 
 
05. Identifique a alternativa correta em relação ao adjetivo brancos no texto 1 concordar com o substantivo: 
a) neve- no feminino singular  
b) véus- no masculino plural 
c) flores- no feminino plural 
d) grinaldas- no feminino plural 
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06. “Mas não se sabe se a variação no nível de CO2 causa mudança no clima ou se é apenas efeito dessa mudança.” 
O verbo da primeira oração está na voz: 
a) Passiva 
b) Ativa 
c) Reflexiva 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 

 
07. ”É possível que o aquecimento global reduza.” 
Classifique a oração acima:  
a) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 
b) Oração Subordinada Substantiva Apositiva. 
c) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 
d) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
 
Leia o poema Lampejo e responda às questões:  
 
O Lampejo 
 
O poema não voa de asa-delta 
não mora na Barra 
não frequenta o Maksoud. 
Pra falar a verdade, o poema não voa: 
anda a pé 
e acaba de ser expulso da fazenda Itupu 
pela polícia. 
 
Come mal dorme mal cheira a suor, 
parece demais com o povo: 
é assaltante? 
é posseiro? 
é vagabundo? 
frequentemente o detêm para averiguações 
às vezes o espancam 
às vezes o matam 
às vezes o resgatam 
da merda 
por um dia 
e o fazem sorrir diante das câmeras da TV 
de banho tomado. 
 
O poema se vende 
se corrompe 
confia no governo 
desconfia 
de repente se zanga 
e quebra trezentos ônibus nas ruas de Salvador. 
 
O poema é confuso 
mas tem o rosto da história brasileira: 
tisnado de sol 
cavado de aflições 
e no fundo do olhar, no mais fundo, 
detrás de todo o amargor, 
guarda um lampejo 
um diamante 
duro como um homem 
e é isso que obriga o exército a se manter de prontidão. 

Ferreira Gullar 
 

08. A estrofe em que há um período composto por coordenação, no qual o sentido da segunda oração é introduzida por uma 
conjunção coordenativa e que expressa uma ideia contrária à anterior refere-se: 
a) Toda a terceira estrofe é composta por esse período. 
b) Toda a segunda estrofe é composta por esse período. 
c) Toda a quarta estrofe é composta por esse período. 
d) Toda a primeira estrofe é composta por esse período. 
 
09. Percebe-se que a função do poeta pode diferir de acordo com a sua criação poética. Tendo em vista o conteúdo a função que 
apresenta o poema de Gullar corresponde: 
I) Problemas sociais 
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II) Instrumento de denúncia  
III) Autor comprometido 
IV) Autor sem comprometimento com os problemas sociais. 
a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.  
d) Apenas a alternativa IV está correta. 
 
Leia o poema a seguir e responda as questões propostas.  
 
A procura 
 
Andei pelos caminhos da vida. 
Caminhei pelas ruas do destino- 
procurando meu signo. 
 
Bati na porta da Fortuna, 
mandou dizer que não estava. 
 
Bati na porta da Fama, 
falou que não podia atender. 
 
Procurei a casa da Felicidade, 
a vizinha da frente me informou que 
ela tinha se mudado sem deixar novo endereço. 
 
Procurei a morada da Fortaleza 
Ela me fez entrar: 
 
deu-me veste nova, perfumou meus cabelos... 
fez-me beber de vinho. 
Acertei o meu caminho 
 
Cora Coralina 
 
10. No poema, há palavras que substitui os substantivos que estão personificados, evitando-se a repetição. Os vocábulos e seus 
respectivos substantivos são: 
a) Ela – Felicidade/ ela – Fortaleza 
b) Eu – porta/ eu - procurei 
c) Ela – entrar/ ela – veste nova 
d) Eu – caminho/ eu – vida 
 
11. No poema de Cora Coralina, ocorre o emprego da palavra me em vários versos.  
Assinale a alternativa correta no verso em que me tem valor possessivo e pode ser substituído por meus: 
a) Em “fez-me beber de seu vinho” 
b) Em “ela me fez entrar: deu-me veste nova”  
c) Em “a vizinha da frente me informou”  
d) Em “perfumou-me os cabelos” 
 
Leia o texto e responda às questões 
 

Onça-pintada e muito mais 
 
Dos animais que todo mundo quer ver na Amazônia, a onça-pintada é o mais cobiçado. É também o mais difícil de ser avistado- 
mesmo porque ela foge da presença humana. Em Manaus o Centro de Instrução de Guerra na Selva mantém um zoológico na 
Estrada da Ponta Negra, onde as onças são vistas do alto de uma passarela. E tem mais: macacos, jacarés, cotias, pássaros de belas 
plumagens, cobras, entre 285 animais de 56 espécies da família local. 
 

Veja, São Paul, p. 69, dez. 2008. Especial O Melhor do Brasil. 
 
12. A Amazônia é uma das regiões do mundo em que há maior diversidade na fauna e na flora.  
Assinale a alternativa correta que retrata o objetivo dessa nota jornalística: 
a) Divulgar as belezas da fauna e da flora Amazônica para evitar a extinção. 
b) Divulgar as belezas da Fauna Amazônica para incentivar o turismo na região. 
c) Divulgar a beleza da Flora Amazônica para atrair grandes empresários. 
d) Divulgar a beleza da Fauna Amazônica para incentivar a venda para outros países. 
 
13. Assinale a alternativa correta em que todos os substantivos compostos estão no plural: 
a) Sem- terra, bem-me-quer, botas-fora, saca-rolhas 
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b) Sem- terras, bem-me-queres, botas-fora, saca-rolhas 
c) Sem- terra, bem-me-queres, bota-fora, saca-rolhas 
d) Sem- terras, bem-me-queres, bota-fora, saca-rolhas 
 
14. Identifique a alternativa correta em que todos os substantivos apresentam a vogal tônica aberta no plural: 
a) Esforço, poço, rogos, imposto, corpos 
b) Esforços, poços, rogos, impostos, corpos 
c) Esforço, poços, rogo, impostos, corpo  
d) Esforços, poços, rogos, imposto, corpo 
 
15. Assinale a alternativa correta em que os substantivos cujo plural não se faz com a terminação ãos : 
a) Capitão, escrivão, cirurgião, tecelão 
b) Pagão, afegão, sótão, corrimão 
c) Cidadão, acórdão, órfão, temporão 
d) Órfão, sótão, corrimão, cidadão 
 
16. Classifique os substantivos jacarés, cotias e cobras quanto ao gênero: 
a) Substantivos coletivos 
b) Substantivos epicenos  
c) Substantivos sobrecomuns 
d) Substantivos comuns de dois gêneros 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A formação do Terapeuta Ocupacional tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 
seguintes competências e habilidades especificas:                                                          
I- reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integridade da assistência, estendida como articulado e continuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 
II- explorar recursos pessoais, técnicos e profissionais para a condução do processo terapêutico numa perspectiva  interdisciplinar. 
III- compreender o processo de construção do fazer humano, isto é, de como o homem realiza suas escolhas ocupacionais, utiliza e 
desenvolve suas habilidades, se reconhece e reconhece sua ação. 
IV- conhecer e analisar a estrutura da sociedade brasileira em relação ao perfil de produção e da ocupação dos diferentes indivíduos 
que a compõem. 
Com base nos dados acima assinale a alternativa correta. 
a) As alternativas I e IV estão corretas. 
b) Somente a alternativa II está correta. 
c) A alternativa III está incorreta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18. A história da Terapia Ocupacional na atividade humana, enquanto recurso terapêutico, foi utilizada, de forma pouco consciente e 
pouco cientifica, desde os tempos remotos. 
Com base na história da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa incorreta: 
a) Com a Revolução Industrial, no final do século XIX, surgiram os acidentes industriais e com eles o numero de pessoas 

incapacitadas aumentou. 
b) Nas duas primeiras décadas do século XX ocorreu o inicio formal da Terapia Ocupacional com o renascimento do tratamento 

formal de idosos feridos na Primeira Guerra Mundial. 
c) No Brasil, o primeiro curso de Terapia Ocupacional, foi instalado pela ONU, com duração de um ano, foi ministrado no Hospital das 

clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sendo regulamentado em 1964. 
d) No dia 13 de Outubro de 1969, a profissão adquiriu seus direitos, por meio do Decreto-Lei nº 938/69, no qual a Terapia Ocupacional 

foi reconhecida como curso de nível superior e  
 
19. A Terapia Ocupacional é um tratamento dado ao idoso objetivando facilitar para os mesmos a possibilidade de viver de forma 
sadia seu processo de envelhecimento. Com base na Terapia Ocupacional aplicada a Geriatria, assinale a alternativa correta.    
a) O terapeuta Ocupacional deve desenvolver a forma do vinculo terapêutico com o cuidador, que é de vital importância no 

relacionamento terapeuta/paciente.           
b) O terapeuta Ocupacional deve adaptar o ambiente hospitalar, proporcionando maior dependência do idoso.   
c) O Terapeuta Ocupacional desempenha um papel significativo na capacitação do idoso para a reconstrução de seus padrões e 

atividade de vida, desenvolvendo maneiras pelas quais ele possa se adaptar e permanecer física, mental e socialmente 
independente o maior tempo possível.                                                             

d) O Terapeuta Ocupacional não deve realizar adaptações no ambiente familiar do idoso. 
 
20. O envelhecimento ocorre por perdas de grupos celulares e diminuição da capacidade funcional de muitos sistemas bioquímicos, o 
que leva a um prejuízo cognitivo, sem que isto signifique doença, loucura ou demência. 
I- O individuo idoso apresenta determinado grau de lentidão, o que faz com que as funções que exijam atividades psicomotoras 
fiquem habitualmente prejudicadas. 
II- Demência, é um estado de deterioração da personalidade e da capacidade intelectual do idoso, abrangendo a memória, 
capacidade de resolver problemas, uso da linguagem e pensamento que interfere no funcionamento diário. 
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III- O maior foco de atuação da Terapia Ocupacional junto ao idoso são as atividade de vida diária (AVDs). Estas atividades englobam 
o desempenho do auto cuidado e atividades de lazer.  
IV- A Terapia Ocupacional Gerontologica deve ocorrer dentro de um contexto interdisciplinar. 
Assinale a alternativa correta. 
a) As alternativas II e IV estão incorretas 
b) Somente a alternativa IV esta incorreta  
c) As alternativas IV e I estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
21. É a síndrome responsável por 15% das crianças portadoras de atraso mental, o diagnóstico preciso é feito através do cariótipo 
que é a representação do conjunto do cromossomo  de uma célula, a causa é o excesso de material genético proveniente do 
cromossomo 21. Seus portadores apresentam três cromossomos 21, ao invés de dois, por isso essa síndrome é conhecida como 
Trissomia do 21. 
a) Síndrome de Prader – Wili 
b) Síndrome de Marfan 
c) Autismo 
d) Síndrome de Down. 
 
22. A criança nasce com uma série relativamente grande de possibilidades motoras. A maior parte desses componentes motores é 
representado por reflexos (involuntários) e tem como função garantir a sobrevivência do bebê e servir de base para suas futuras 
aquisições. 
Com relação ao Desenvolvimento neuropsicomotor, assinale a alternativa incorreta. 
a) Recém-nascido: emite sons, sensibilidade visual, reação de moro, mão fechada com polegar em oponência, faz sustentação da 

cabeça e dorme muito. 
b) 6 meses: bom equilíbrio da cabeça, senta com auxilio, rola de prono para supino e de supino para prono e brinca com os pés. 
c) 12 meses: rabisca papel, oferece brinquedo mas não solta, inicia a marcha, obedece ordens. 
d) 3 anos: Fala, usa talheres, equilíbrio dinâmico, anda para traz, sobe e desce escada, constrói torre com cubos. 
 
23. Com relação ao Desenvolvimento Perceptivo da criança, assinale a alternativa correta: 
a) O estudo do desenvolvimento perceptivo é importante devido ao grande papel que a percepção desempenha no inicio da vida da 

criança. 
b) A acuidade perceptiva é perfeita ao nascimento. 
c) As constâncias perceptivas desenvolvem se após os 10 anos de idade. 
d) Constância da cor: é a habilidade de ver o tamanho de um objeto como permanecendo o mesmo, a despeito da iluminação. Uma 

constância perceptiva básica.  
 
24. O Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é caracterizado pela disfunção em três áreas de funcionamento: 
sustentação de atenção, agitação excessiva e auto – regulação dos impulsos. 
É incorreto dizer que: 
a) A criança hiperativa apresenta dificuldade para organizar tarefas e atividades. 
b) Apresenta facilidade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer. 
c) Fala em demasia. 
d) Tem dificuldade para aguardar a sua vez. 
 
25. Conjunto de distúrbios motores resultantes de incoordenação e perda do controle muscular, causado por danos da área motora do 
cérebro durante a vida fetal, nascimento e infância. 
a) Plasticidade Neural 
b) Hidrocefalia 
c) Paralisia Cerebral 
d) Acidente Vascular Cerebral 
 
26. A Hidrocefalia é uma condição na qual há liquido cérebro espinhal (liquor) em excesso ao redor do cérebro e da medula espinhal. 
O liquido atua como uma almofada para o cérebro e medula, suprindo de nutrientes e eliminando escórias. 
I- A Hidrocefalia pode estar presente ao crescimento 
 (congênita) ou pode desenvolver depois (adquirida). 
II- A Hidrocefalia congênita pode ser diagnosticada durante um ultra-som pré natal de rotina. 
III- Algumas pessoas podem ser tratadas de Hidrocefalia Obstrutiva com uma técnica chamada Ventriculostomia no qual um 
Terapeuta Ocupacional faz uma incisão no local do bloqueio para permitir que o liquido cérebro – espinhal seja drenado. 
IV-Desenvolvimento físico normal é um sintoma da criança com hidrocefalia. 
Assinale a alternativa correta  
a) As alternativas I e II estão corretas  
b) As alternativas III e IV estão incorretas 
c) Somente a alternativa II esta incorreta 
d) Todas as alternativas estão incorretas 
 
27. A patela pode ser classificada como um osso: 
a) Osso laminar 
b) Osso pneumático 
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c) Osso sesanóide 
d) Osso curto 
 
28. Movimentos involuntários, lentos, ondulantes e repetidos acomete a musculatura agonista e antagonista, especialmente de 
antebraço e mão, geralmente é avaliado com sono. 
a) Atetose 
b) Espasticidade 
c) Tônus muscular 
d) Nenhuma das alternativas 
 
29. O musculo deltoide tem sua origem na clavícula, acrômio e espinha da escapula, sua inserção, tuberosidade para o musculo 
deltoide do úmero e sua inervação, axial. Qual é a ação desse músculo? 
a) Puxa a clavícula para baixo 
b) Levanta, abaixa e aduz a escapula, hiper estende o pescoço, suspende o ombro 
c) Aduz, estende e flexiona a articulação do ombro 
d) Flexiona e aduz a articulação do ombro 
 
30. Com base nos estudos do Sistema Esquelético, assinale a alternativa incorreta. 
a) O fêmur é um osso longo 
b) O sistema esquelético é composto por 212 ossos 
c) As vértebras são ossos irregulares 
d) A clavícula é um osso longo 
 
31. Dentre as deformidades congênitas esta o nanismo dos membros, causado por distúrbio do crescimento devido a uma deficiência 
da ossificação. Essa deformidade recebe o nome de: 
a) Discondroplasia 
b) Mielomeningoceli 
c) Artrogripose Multipla Congênita 
d) Acondroplasia 
 
32. Desde sua origem, a Terapia Ocupacional reconheceu a importância da ação preventiva e da promoção de bem estar. Assinale a 
alternativa incorreta com relação ao papel da Terapia Ocupacional nas Disfunções Físicas. 
a) Prevenção da independência, fraqueza e perda dos movimentos.   
b) Prevenção de acidentes pelo ensino da pratica de segurança e prevenção de esforço excessivo.  
c) Prevenção de acidentes domésticos por meio de exames neurológico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33. Na reabilitação de um paciente que teve um AVC, é incorreto afirmar que o Terapeuta Ocupacional: 
a) Deve evitar as deformidades. 
b) Deve aumenta a espasticidade. 
c) Deve melhorar a habilidade manual. 
d) Deve realizar treino de equilíbrio. 
 
34. O terapeuta Ocupacional pode oferecer uma variedade de alternativas e possibilidades para adaptar o ambiente ou idealiza-lo 
para uma ambientação mais adequada quanto a realização das atividades diárias. 
I- Na atividade de higiene pessoal, os dispositivos de assistência, além de ampliarem o desempenho e a funcionalidade do cliente, 
visam proporcionar uma condição de insegurança e desconforto para o usuário. 
II- A avaliação ambiental é administrada em três passos: avaliação dos componentes pessoais, avaliação dos componentes 
ambientais e análise dos problemas de acessibilidade. 
III- A ausência de acessibilidade pode eliminar ou restringir a independência do idoso com deficiência no ambiente. 
IV- Nas atividades de vestuário, as adaptações utilizadas são soluções simples, criativas e que visam auxiliar o cliente a vestir e despir 
suas roupas e sapatos com maior facilidade. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a alternativa I esta correta. 
b) As alternativas III e IV estão incorretas. 
c) As alternativas I e II estão corretas. 
d) Apenas a alternativa I esta incorreta. 
 
35. Assinale a alternativa correta: 
a) Bandeja adaptada para encaixe de prato e copo, proporciona suporte para os utensílios, estabilizando-os e promovendo a 

segurança. 
b) Prato de borda elevada, auxilia na ação de colocação de alimento no talher, é prescrito para clientes com boa coordenação motora. 
c) Talher com cabo engrossado e angulado, dificulta o agarre e é ideal para clientes que precisam de alteração do ângulo da escapula 

para facilitar a alimentação. 
d) Copo com recorte, permite tomar líquidos utilizando uma inclinação excessiva da cabeça. 
 
36. As Órteses são utilizadas quando é necessário manter uma articulação em repouso. 
I- Objetivo da órtese: repousar, prevenir e corrigir deformidades. 
II- As órteses dinâmicas são utilizadas para movimenta articulações, assistir movimentos, prevenir contraturas e aderência. 
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III- As órteses estáticas para o cotovelo não são indicadas para casos de fraturas intraarticulares, queimadura, contraturas ressecção 
de tumores, reparação nervosa e processo degenerativo. 
IV- As órtese para repouso de punho, mão ou dedo, tem como objetivo imobilizar, repousar, prevenir contraturas ou diminuir hipertonia 
muscular. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a alternativa II esta incorreta 
b) Somente a alternativa IV esta correta 
c) As alternativas II e III estão incorretas 
d) As alternativas II e IV estão corretas 
 
37. Com base nos conhecimentos de Terapia Ocupacional em psiquiatria é possível afirmar que: 
a) Os subtipos mais comuns da esquizofrenia são: esquizofrenia paranoide e esquizofrenia catatônica. 
b) A esquizofrenia é mais prevalente em classes econômicas mais altas. 
c) Esquizofrenia paranoide tem maior incidência no sexo feminino e menor idade. 
d) O paciente esquizofrênico não apresenta delírio, somente alucinações. 
 
38. 10% da população brasileira possui alguma deficiência. Assinale a alternativa correspondente a população com deficiência mental. 
a) 5% 
b) 2% 
c) 1,5% 
d) 0,5% 
 
39. A Deficiência Mental é uma condição do sujeito e deve ser compreendida não como diagnóstico, mas como um processo. Com 
relação a intervenção do Terapeuta Ocupacional assinale a alternativa incorreta. 
a) A intervenção da Terapia Ocupacional é voltada para a promoção do desenvolvimento global. 
b) O Terapeuta Ocupacional realiza uma intervenção na qual tem como papel principal desenvolver junto com seu cliente, 

possibilidade de partilha de significados e construção de instrumentos motores, psíquicos e sociais para uma vida plena e 
produtiva. 

c) O processo terapêutico não começa a partir da avaliação, mas sim a partir do desenvolvimento global. 
d) O trabalho do Terapeuta Ocupacional não objetiva exercitar as áreas defasadas, mas construir possibilidades, e isso é realizado a 

partir das habilidades que o sujeito tem, e não a partir de suas falhas. 
 
40. A Reforma Psiquiátrica, hoje, é discutida como parte das políticas de saúde, principalmente no âmbito dos governos municipais. 
Com relação a Reforma Psiquiátrica, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Reforma Psiquiátrica no Brasil não é considerado um movimento histórico de caráter político, social e econômico. 
b) O modelo de assistência psiquiátrica ainda predominante no Brasil, com base na Legislação de 1934, propõe fundamentalmente, a 

hospitalização e o asilamento do doente mental, visando atender, sobretudo, a segurança da ordem moral e pública. 
c) A Reforma Psiquiátrica vem se desenvolvendo no Brasil há varia décadas, mais precisamente a partir do final dos anos 70. 
d) No percurso da Reforma Psiquiátrica brasileira, houve um momento em que as denuncias sobre a precariedade da assistência 

psiquiátrica  desencadearam outros estudos e trouxeram publico dados e informações de órgão publico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




