
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO
Concurso Público para o Provimento do cargo de

TERAPEUTA OCUPACIONAL
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo  40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se este  material  está completo  e se  seus dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões. Só será permitida a saída do candidato com o caderno de questões nos 30 minutos anteriores 
ao horário determinado para o término da prova. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
7)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 
com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia  o  seguinte  poema  de  Alberto  de  Oliveira  para 
responder às questões 01 e 02.

Enfim!

Enfim... Nas verdes pêndulas ramadas
Cantai, pássaros! vinde ouvi-lo! rosas,
Abri-vos! lírios, recendei! medrosas
Miosótis e acácias perfumadas,

Prestai-me ouvido! Saibam-no as cheirosas
Balças e as leiras úmidas plantadas,
Aves e flores, flores e alvoradas,
Alvoradas e estrelas luminosas

Saibam-no, saiba o céu com a esfera toda
Que, enfim, sua mão, enfim, sua mão de leve...
Borboletas, que pressa! andais-me em roda!

Auras, silêncio! Enfim, sua mãozinha,
Sua mão de jaspe, sua mão de neve,
Sua alva mão pude apertar na minha!

(OLIVEIRA, Alberto de. Enfim!. In: 
AZEVEDO, Sânzio de (Org.). Parnasianismo. 

São Paulo: Global, 2006, p.18-19).

01.  A mensagem que o eu lírico deseja insistentemente 
comunicar trata-se de um(a):

a) nota de pesar 
b) notícia alvissareira
c) bênção apostólica        
d) anúncio de má notícia
e) lamento de boquirroto

02. O eu lírico quer comunicar-se com diversos elementos 
da natureza. Estão entre esses elementos, EXCETO:

a) balças e leiras       
b) aves e flores
c) flores e alvoradas        
d) alvoradas e alcatifas
e) auras e estrelas

03. Em: “Cantai, pássaros!”, temos um verbo no:

a) presente do indicativo                       
b) presente do subjuntivo       
c) futuro do subjuntivo      
d) imperativo negativo             
e) imperativo afirmativo

04.  Em: “vinde ouvi-lo!  rosas”, o termo destacado funciona 
morfossintaticamente como:

a) substantivo e aposto
b) substantivo e sujeito     
c) substantivo e vocativo
d) interjeição e predicativo
e) interjeição e sujeito

05.  No verso:  “Sua  mão de jaspe,  sua mão  de neve”,  a 
expressão destacada é uma locução:

a) adverbial
b) adjetiva
c) interjetiva
d) prepositiva              
e) verbal

06. Assinale o item em que todos os substantivos compostos 
estão corretamente pluralizados.

a) ares-condicionados, ervas-doces, livres-docentes
b) peixes-boi, cavalo-marinhos, tatus-bolas
c) matéria-primas, segunda-feiras, ave-marias
d) altares-mor, puxa-sacos, dedo-duros
e) furas-greve, vira-latas, tiras-gostos

07.  Em  “mãozinha”,  o  sufixo  assinala  o  grau  diminutivo. 
Assinale  o item em que a palavra  apresenta  também um 
sufixo no grau diminutivo.

a) florzinha
b) sardinha
c) galinha
d) rainha
e) vizinha

08. A palavra “luminosa” é escrita com a letra S. Assinale o 
item em que todas as palavras são escritas com a letra S.

a) go_ o, gaso _ o, garni _é, gulo _ o                         
b) verdo _ o, vermino _ e, valio _  o, va _ o             
c) ga _ es, ga _ e, ga _ ela, ga _ eta             
d) pi _ o, picolé _ eiro, pa _ es, pe _ o
e) oleo _ o, obe _ o, oca _ o, ojeri _ a

09.  Em:  “Sua alva  mão  pude  apertar  na  minha!”,  os 
pronomes  destacados  são  classificados  respectivamente 
como:



a) pronome possessivo e pronome demonstrativo 
b) pronome pessoal e pronome de tratamento            
c) pronome indefinido e pronome substantivo     
d) pronome adjetivo e pronome substantivo                         
e) pronome substantivo e pronome adjetivo

10. Em: “saiba o céu com a esfera toda”, temos a seguinte 
figura de linguagem:

a) anáfora
b) anacoluto
c) antítese
d) catacrese
e) hipérbole

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. A Resolução COFFITO Nº 408 de 18 de agosto de 
2011  Disciplina  a  Especialidade  Profissional  Terapia 
Ocupacional  em  Saúde  Mental.  De  acordo  com  esta 
Resolução,  NÂO é  uma área  de  atuação  do  Terapeuta 
Ocupacional Especialista Profissional em Saúde Mental.

a) Desempenho Ocupacional Psicossocial;
b) Desempenho Ocupacional Psicoafetivo;
c) Desempenho Ocupacional Psicomotor;
d) Desempenho Ocupacional mnênico;
e) Desempenho Ocupacional Sensoperceptivo.

12.  São  Especialidades  da  Terapia  Ocupacional 
reconhecidas pelo COFFITO, EXCETO
a) Saúde da Mulher
b) Contextos Sociais 
c) Saúde Coletiva 
d) Saúde da Família 
e) Saúde Funcional 

13.  O  Terapeuta  Ocupacional  no  âmbito  da  sua 
atuação profissional  é competente para elaborar e emitir 
parecer,  atestado  ou  laudo pericial  indicando  o  grau  de 
capacidade  ou  incapacidade  funcional,  com  vistas  a 
apontar  competências  ou  incompetências  laborais 
(transitórias ou definitivas), mudanças ou adaptações nas 
funcionalidades (transitórias ou definitivas) e seus efeitos 
no  desempenho  laboral  em  razão  das  seguintes 
solicitações” (Resolução COFFITO nº 382/2010), EXCETO

a) Demanda judicial
b) Readaptação no ambiente de trabalho
c) Instrução  de  pedido  administrativo  ou  judicial  de 
aposentadoria  por  invalidez  (incompetência  laboral 
definitiva); 

d) Verificação  da  eficácia  em  medidas  sócio-
educativas( principalmente as previstas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

e) Instrução do processo de aquisição de planos de 
saúde.

14. De  acordo  com  o  Código  de  Ética  Profissional,  é 
proibido ao Terapeuta Ocupacional.

a) Permitir  que trabalho que executou seja assinado 
por outro profissional,  bem como assinar trabalho 
que  não  executou,  ou  do  qual  não  tenha 
participado.

b) Assumir  seu  papel  na  determinação  de  padrões 
desejáveis  do  ensino  e  do  exercício  da  terapia 
ocupacional.

c) Manter  segredo  sobre  fato  sigiloso  de  que tenha 
conhecimento  em  razão  de  sua  atividade 
profissional  e  exigir  o  mesmo comportamento  do 
pessoal sob sua direção.

d) Avaliar  sua  competência  e  somente  aceitar 
atribuição  ou  assumir  encargo,  quando  capaz de 
desempenho seguro para o cliente.

e) Respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua 
pessoa e seu bem estar.

15. Baseado no Código de Ética Profissional do Terapeuta 
Ocupacional julgue os itens abaixo, se Verdadeiros(V) 
ou Falsos(F).

(   ) O terapeuta ocupacional protege o cliente e a instituição 
em  que  trabalha  contra  danos  decorrentes  de  imperícia, 
negligência ou imprudência por parte de qualquer membro 
da  equipe  de  saúde,  advertindo  o  profissional  faltoso  e, 
quando não atendidos, representam à chefia imediata e, se 
necessário,  à  da  instituição,  e  em  seguida  ao  Conselho 
Regional  de Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional,  a  fim de 
que  sejam  tomadas  medidas,  conforme  o  caso,  para 
salvaguardar a saúde, o conforto e a intimidade do cliente 
ou  a  reputação  profissional  dos  membros  da  equipe  de 
saúde.
(  ) O terapeuta ocupacional comunica ao Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional recusa ou demissão 
de cargo, função ou emprego, motivada pela necessidade 
de preservar os legítimos interesses de sua profissão.
(   ) O terapeuta ocupacional, à vista de parecer diagnóstico 
recebido e após buscar as informações complementares que 
julgar convenientes, avalia e decide quanto à necessidade 
de submeter o cliente à terapia ocupacional, mesmo quando 
o tratamento é solicitado por outro profissional.
(    )  O terapeuta  ocupacional  tratam os colegas e outros 
profissionais  com respeito e urbanidade,  não prescindindo 
de igual tratamento e de suas prerrogativas.

Marque a alternativa CORRETA.

a) V, V, F, F
b) F, F, V, F
c) V, F, V, F

d) V, V, V, V
e) F, V, V, V



16. “As  teorias e as práticas  terapêuticas  ocupacionais 
foram  absorvendo  as  filosofias  e  as  ideologias  das 
diferentes épocas e se transformando, para chegar ao que 
hoje  caracterizamos  de  diferentes  modelos  teóricos 
práticos  da  Terapia  Ocupacional”(Francisco,  2004). 
Assinale  nas  alternativas  abaixo  o  Modelo  da  Terapia 
Ocupacional que considera que os objetivos do processo 
terapêutico  estão  diretamente  ligados  à  patologia 
apresentada pelo cliente, e o processo terapêutico segue 
uma estrutura rígida de procedimentos.

a) Modelo materialista histórico
b) Modelo positivista 
c) Modelo holístico
d) Modelo humanista
e) Modelo funcionalista
17. A Terapia  Ocupacional,  no  tratamento  do  paciente 
psicótico, tem como principal objetivo:

a) Utilizar suas potencialidades criativas.
b)Reinserir e reintegrar o paciente à família e à sociedade, 
e às suas tarefas do cotidiano.
c) Promover atividades repetitivas.
d) Promover seu reconhecimento pessoal.
e) Analisar eficácia do tratamento farmacêutico.

18. Na área Geronto-Geriátrica o Terapeuta Ocupacional 
tem a função de restabelecer as perdas físicas, mentais e 
sociais,  que  causam  desajuste  no  idoso.  Sobre  esta 
importante  área  de  atuação  do  Terapeuta  Ocupacional, 
analise  as  proposições  abaixo  e  marque  a  alternativa 
INCORRETA.

a) O  Terapeuta  Ocupacional  utiliza  instrumentos  de 
avaliação funcional, das estruturas mentais, emocionais e 
sociais,  e  avalia  principalmente  o  desempenho  das 
Atividades  da  Vida  Diária,  pois  são  os  principais 
indicadores da autonomia do idoso.
b) O  idoso  carrega  consigo  uma  série  de  limitações 
orgânicas  e  uma  queda  geral  da  capacidade  de 
adaptação,  que  tornam-se mais  evidentes  nos  aspectos 
sensitivo e motor.
c) A capacidade física dos idosos está limitada por alguns 
fatores  fisiológicos:  diminuição  da  potência  muscular, 
fragilidade óssea, artrites e perda da elasticidade do tecido 
conjuntivo. 
d) Na atuação com o idoso, o Terapeuta Ocupacional age 
como  um  facilitador  que  capacita  o  mesmo  a  fazer  o 
melhor uso possível das capacidades remanescentes. 
e) A  avaliação  do  idoso  em  terapia  ocupacional  é 
determinada  pela  estimativa  de  sua  força  e  debilidade, 
pelo reconhecimento de potencialidades remanescentes e 
de  possibilidades  reais  de  desempenho  das  atividades 
cotidianas.

19. Quanto  aos  aspectos  a  serem  considerados  pelo 
Terapeuta  Ocupacional  sobre  a  temática  grupos, 

analise  as  proposições  que  seguem  e  julgue  se 
verdadeiras(V) ou se falsas(F).

(  ) Não há coesão grupal quando os papéis dos membros 
estão  congruentes  à  tarefa,  pois  assim,  todos  têm idéias 
semelhantes  e  não  há  “contraponto”  (importante  para 
evolução do grupo).
(  ) Processo grupal pode ser definido como as inter-relações 
entre os membros, o líder e o grupo como um todo.
(  ) O tamanho do grupo sempre influenciará os métodos, as 
estratégias do líder e os resultados.
(  ) Os participantes de um grupo podem assumir diversos 
papéis: positivos, negativos ou neutros.
(   ) Os participantes nunca têm papel negativo no grupo.

 Marque a alternativa CORRETA

a) V, V, F, F, V
b) F, F, V, V, V
c) V, V, V, F,V
d) F, V, V, V, F
e) F, F, V, F, F

20.  São  objetivos  do  atendimento  domiciliar  em  Terapia 
Ocupacional, EXCETO:

a) Conscientizar e orientar a família quanto às necessidades 
do idoso; 
b) Proporcionar  adaptação física, psico-emocional  e social 
do idoso ao seu meio, e em relação à sua atual condição; 
c)  Enfatizar  os  aspectos  preventivos  do  envelhecimento 
prematuro e de promoção de saúde. 
d)  Organização  da rotina  e  busca de  novos  interesses  e 
potenciais. 
e) Proporcionar subsídios para o idoso prover o seu auto-
cuidado. 

21.  Denomina-se  Lateralidade 
cruzada  quando  as  dominâncias 
do indivíduo não se apresentam 
do mesmo lado. Até os 18 meses 
é nítido o ambidestrismo. A partir 
dos 2 anos é que a criança define 
sua  lateralidade.  Quando  a 
lateralidade  é  cruzada,  os 
distúrbios  psicomotores  são 
evidentes  e  resultam  em 
deformação  no  esquema 
corporal.  Crianças  com 
lateralidade cruzada apresentam, 
EXCETO:

a) Quedas frequentes.
b) Coordenação  motora  satisfatória,  não  interferindo 

no desenvolvimento das habilidades manuais.
c) Escrita  repassada,  espelhada  e  de  cabeça  para 

baixo ou ilegível.



d) Problemas  de  linguagem,  especialmente  as 
dislalias, linguagem enrolada e rápida. 

e) Comprometimento da leitura.

22. Perda  da  capacidade  de  realizar  atos  motores 
previamente  aprendidos.  Resulta  de  disfunções  nos 
hemisférios  cerebrais,  sobretudo  do  lobo  parietal.  Esta 
incapacidade é denominada:

a) Apraxia.
b) Agnosia.
c) Disartria
d) Afasia.
e) Disgrafia.

23. A Terapia Ocupacional no âmbito da Saúde Mental, 
atua  no  atendimento  a  indivíduos  portadores  de 
transtornos  psíquicos  visando  a  redução  da  crise, 
reestruturação do seu cotidiano e a adequação e inserção 
à  realidade.  Sobre  este  assunto,  julgue  as  proposições 
abaixo, se verdadeiras(V) ou falsas(F).

(   )  O  atendimento  terapêutico  ocupacional  busca 
fortalecer  a  capacidade  de  realização  das  ações  do 
indivíduo adoecido,  mediando esse processo,  intervindo, 
acolhendo e orientando sobre os conflitos causadores pelo 
adoecer;
(   ) A relação terapeuta-paciente é a base para o contrato 
terapêutico  e  a  possibilidade  de intervenção  da  Terapia 
Ocupacional  junto  ao  indivíduo,  intervindo  no  seu 
desempenho ocupacional;
(    )  O objetivo da Terapia Ocupacional  é o de buscar, 
criar, através da atividade, meios para o paciente desviar o 
pensamento  de  seu  transtorno,  de  sua  dor  e  de  seu 
problema.
(   )  No  atendimento  terapêutico  ocupacional,  são 
estimuladas a linguagem verbal e não-verbal nos quadros 
psicóticos.  O  fazer  humano  no  processo  criador  leva  o 
paciente, através de um processo criativo, a relacionar-se 
consigo e com o mundo;

Marque a alternativa CORRETA.

a) F, V, V,V
b) V, F, F, V
c) F, F, F, V
d) V, V, V, F
e) V, V, F, V

24. “Trata-se  de  um  instrumento  de  avaliação  da 
incapacidade  de  pacientes  com restrições  funcionais  de 
origem variada,  tendo sido  desenvolvido  na  América  do 
Norte na década de 1980. Seu objetivo primordial é avaliar 
de forma quantitativa a carga de cuidados demandada por 
uma pessoa para  a  realização de uma série  de  tarefas 
motoras  e  cognitivas  de  vida  diária  (Yamada;  Nishihira; 
Torturela, 2009). O texto acima se refere a:

a) Questionário de Avaliação da Saúde (HAQ).
b)Avaliação  das  Atividades  Produtivas  e  de  Trabalho 
(AAPT)

c) Avaliação da Medida de Independência Funcional (MIF)
d)  Avaliação  do Estado Geral  de  Saúde ou do  Bemestar 
(AEGS).
e) Avaliação baseada na deficiência (bottom-up).

25. Tecnologia Assistiva é uma área 
do  conhecimento,  de 
característica interdisciplinar, que 
engloba  produtos,  recursos, 
metodologias,  estratégias, 
práticas e serviços. O trabalho do 
Terapeuta  Ocupacional  nesta 
área  envolve  a  avaliação  das 
necessidades dos usuários, suas 
habilidades  físicas,  cognitivas  e 
sensoriais. Sobre os objetivos da 
Tecnologia  Assistiva, analise  as 
proposições abaixo:

I  -  promove  a  funcionalidade,  relacionada  à  atividade  e 
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade  reduzida,  visando  sua  autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social.
II  -  Seleciona  recursos  que garantam posturas  alinhadas, 
estáveis e com boa distribuição do peso corporal.
III-  Proporciona  à  pessoa  com  deficiência  maior 
independência, qualidade de vida e inclusão social, através 
da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de 
seu ambiente,  habilidades de seu aprendizado,  trabalho e 
integração com a família, amigos e sociedade.
IV  -  Busca  o  controle  e  a  prevenção  de  deformidades 
músculo-esqueléticas, além da melhora do tônus postural, a 
prevenção de úlceras de pressão, a facilitação das funções 
respiratórias e digestivas e a facilitação de cuidados.
V -  Promove adequações  em todas  as  posturas,  deitado, 
sentado  e  de  pé,  tanto  em  almofadas,  no  leito,  ou  os 
estabilizadores ortostáticos.

Assinale:

a) Se somente uma proposição estiver correta.
b) Se somente duas proposições estiverem corretas.
c) Se somente três proposições estiverem corretas.
d) Se somente quatro proposições estiverem corretas.
e) Se todas as proposições estiverem corretas.

26. O  Mal  de  Parkinson  é  uma 
doença degenerativa  do sistema 
nervoso  central  que  acomete 
principalmente  o  sistema  motor 
devido a uma perda progressiva 
dos neurônios, sendo sua causa 
ainda  desconhecida.   Dentre  os 
diversos  recursos  disponíveis 



para  o  tratamento  do  Mal  de 
Parkinson  está  a  Terapia 
Ocupacional,  que  exerce  papel 
fundamental  na  busca  da  não-
progressão  dos  sintomas  pelo 
uso de atividades dirigidas para a 
busca  da  autonomia  e 
independência  do  paciente.  São 
sintomas  comuns  desta  doença, 
EXCETO: 

a) Rigidez muscular.
b) Hiporreflexia 
c) Alteração postural.
d) Bradicinesia.
e) Alterações de marcha.

27. O  Terapeuta  Ocupacional  durante  o  exame 
neurológico deve avaliar o tônus muscular, os reflexos e a 
capacidade  do  paciente  de  executar  movimentos 
voluntários, pois estes procedimentos ajudam a identificar 
certos tipos de disfunções dos sistemas motores.
Um paciente com lesão ou doença dos neurônios motores 
inferiores apresenta uma paralisia:

a) hipocinésica.
b) espástica.
c) hemisseccionada.
d) flácida.
e) bradicinésica. 

28.  A doença de Alzheimer é uma doença neurológica 
degenerativa, lenta e progressiva, que leva a déficits nos 
componentes de desempenho ocupacional, o que por sua 
vez  leva  à  deterioração  em  áreas  de  desempenho 
ocupacional,  nos  contextos  do  desempenho  ocupacional 
em que são realizadas. As primeiras alterações a serem 
observadas  na  Doença  de  Alzheimer  estão  listadas 
abaixo, EXCETO:

a) Dificuldade para realizar atividades rotineiras.
b) Déficit no pensamento abstrato e raciocínio lógico.
c) Déficit de linguagem.
d) Agressividade.
e) Déficit da memória anterógrada.

29. “O  desenvolvimento  neuropsicomotor  normal 
caracteriza-se  pela  aquisição  gradual  do  controle  de 
postura,  com o surgimento das reações de retificação e 
das  reações  de  equilíbrio”.  Sobre  este  desenvolvimento 
analise as proposições abaixo:

I  -  Este  desenvolvimento  depende  da  integridade  do 
Sistema  Nervoso  Central  (SNC)  e  evolui  de  forma 
ordenada, de tal modo que cada etapa é conseqüência da 
precedente e necessária à posterior.

II  -  O desenvolvimento  das  reações  de  retificação e de 
equilíbrio  permite  ao  indivíduo  manter  sua  postura  e 
equilíbrio da cabeça, tronco e extremidades inferiores em 
todas  as  circunstâncias  normais,  contra  a  ação 
gravitacional, enquanto braços e mãos permanecem livres 
para a exploração do ambiente.
III - Na criança com alterações sensório-motoras, devido à 
lesão cerebral, esse desenvolvimento realiza-se de forma 
rápida e desorganizada, muitas vezes com a persistência 
do  comportamento  motor  primário  e  o  surgimento  de 
padrões motores anormais.
IV  -  Assim  como  no  desenvolvimento  motor  normal,  a 
evolução dos sinais patológicos toma também uma direção 
céfalo-caudal.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Somente as proposições I e III estão corretas.
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

c) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas

30. Considerando os instrumentos de 
avaliação  listados  abaixo 
(escalas  e  indicadores  de 
avaliação  funcional),  analise  e 
julgue  se  verdadeiro(V)  ou 
falso(F) as proposições a seguir.

(  ) Indicador de Barthel - Instrumento de avaliação funcional 
direcionada à avaliação das AVds de indivíduos adultos.
(   ) Escala de Ashworth -  Instrumento de avaliação infantil, 
que informa sobre o desenvolvimento funcional  da criança 
entre 6 meses e 7 anos e seis meses de idade.
(  )Teste  PEDI  -  Instrumento  de  avaliação  do 
desenvolvimento motor infantil.
(   )  Escala de Glasgow - Instrumento de avaliação do nível 
de consciência.
(   )  Escala  de  Peabody  -  Instrumento  de  avaliação  da 
espasticidade.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, 
de cima para baixo.

a) V, F, F, V, F
b) F, F, F, V, F
c) V, V, F, F, V
d) V, V, V, F, F
e) F, V, V, V, V

31. Os programas de tratamento em 
Terapia  Ocupacional  incluem  a 
avaliação  e  o  treinamento  do 
desempenho  funcional  dos 
pacientes. Considerando o papel 
do  Terapeuta  Ocupacional  na 
recuperação  da  independência 



dos  pacientes  nas  AVDs  e 
AIVDs, analise as proposições a 
seguir e marque a CORRETA:

a) O papel do Terapeuta Ocupacional é apenas de orientar a 
família como agir com o paciente e como treiná-lo para a 
independência.
b)  Estas  tarefas  devem  ser  treinadas  até  a  exaustão  no 
decorrer de uma sessão de Terapia Ocupacional.
c)O  Terapeuta  Ocupacional  se  limita  a  envolver-se  na 
remoção  ou  redução  de  obstáculos  físicos,  cognitivos  e 
sociais que estejam interferindo no desempenho.
d)O  papel  do  Terapeuta  Ocupacional  nas  AVDs  é 
exclusivamente  de  orientar  e  prescrever  dispositivos  para 
auxiliarem nas tarefas diárias;
e)O  Terapeuta  Ocupacional  verifica  os  problemas  que 
interferem na independência, define objetivos de tratamento 
e proporciona treinamento para elevar a independência.

32.  Define-se  Órtese como  sendo 
um  dispositivo  que  é  aplicado 
externamente  ao  corpo  humano 
para  modificar  as  características 
funcionais  ou  estruturais  do 
sistema  musculoesquelético  e 
que  podem  ser  classificadas  de 
várias formas. 

Sobre este assunto analise as proposições abaixo.
I  -  A órtese  dinâmica  promove ou inicia  um movimento 
passivo  em uma determinada direção e é utilizada para 
aplicar  uma  força  de  deformação  por  meio  da  tração 
intermitente a uma articulação.
II - A órtese estática progressiva é utilizada para promover 
alongamento tecidual.
III  -  A órtese estática seriada permite pouco ou nenhum 
movimento  e  é  usada  para  imobilizar  ou  estabilizar  em 
uma posição específica.
IV  -  A  órtese  articulada  possui  componente  móvel 
posicionado  paralelamente  ao  eixo  da  articulação, 
possibilitando  a  mobilidade  e  a  graduação  do  arco  do 
movimento.
V  -  A  órtese  estática  seriada  é  bastante  eficaz  em 
articulações  com  movimento  limitado,  quando  há 
significativa resistência no final do movimento.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
c) Somente as proposições II, IV e V estão corretas.
d) Somente as proposições II e V estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

33. Na  avaliação  física  de  um  paciente  o  Terapeuta 
Ocupacional registra escore aferido de acordo com Escala 
de Kendal.  Essa metodologia é freqüentemente utilizada e 
tem por objetivo: 

a)Avaliar  níveis  de  sensibilidade  utilizando  os 
monofilamentos  de  Semmes-Weinstein,  também 
conhecidos como estesiômetro.
b) Avaliar força muscular e tem sua graduação de 0 a 5.
c)Avaliar  a  força  e  resistência  muscular,  sendo  sua 
graduação entre 0 e 4.
d)  Avaliar  coordenação  motora  e  equilíbrio  (estático  e 
dinâmico).
e) Avaliar a independência funcional e sua graduação se 
dá  por  níveis  que  vão  da  dependência  total  à 
independência.

34. As  doenças  crônico-degenerativas  caracterizam-se 
por  apresentarem  padrões  de  desenvolvimento 
progressivo.  Nestas patologias  o Terapeuta  Ocupacional 
define metas a partir do impacto que a doença exerce na 
vida do paciente,  identificando os aspectos  psicossocias 
envolvidos.  Sobre os  objetivos do tratamento para estes 
pacientes, analise as proposições abaixo:

I- controla sintomas existentes.
II- prevene deformidades.
III- compensa as habilidades perdidas.
IV- mantêm a independência no desempenho das tarefas 
ocupacionais.

V-  melhora o desempenho das atividades de vida diária e 
atividades  de  vida  prática,  utilizando  técnicas  como  a 
cinesioatividade através de métodos de Kabat, Bobat, Rood 
entre outros.

Assinale

a) Se apenas a proposição V estiver correta.
b) Se apenas as proposições I e II estiverem corretas. 
c) Se apenas as proposições II, III e V estiver corretas.
d) Se apenas a proposição I, III e V estiverem corretas.
e) Se todas as proposições estiverem corretas.

35. É a dificuldade que uma pessoa 
tem  em  realizar  movimentos 
rápidos  alternadamente(por 
exemplo,  realizar  movimentos 
rápidos  das  mãos  “palma  para 
cima-  palma para baixo”).  É  um 
sintoma  característico  de  lesão 
cerebelar. 

a) Paraparesia
b) Disdiadococinesia.
c) Dismetria.
d) Fenômeno do Ressalto. 
e ) Hipermetria

36. Lei Municipal que estabelece o Código de Posturas do 
Município de Araguaína. Trata-se da



a) Lei n.º 1.124/1986.
b) Lei n.º 1.778/1997.
c) Lei n.º 1.828/1998.
d) Lei n.º 2.193/2003.
e) Lei n.º 2.420/2005.

37.  Na última eleição Municipal,  o número de eleitores de 
Araguaína era,  aproximadamente,  de 86.400 eleitores.  No 
momento  atual  (março/2012),  segundo  o  TSE  (Tribunal 
Superior  Eleitoral),  o  número  de  eleitores  é, 
aproximadamente,

a) 89.800
b) 91.800
c) 92.800
d) 93.800
e) 94.800

38. Dentre os Municípios que compõem a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína, aquele com a 
menor área demográfica (medida em km²) é

a) Pau D’Arco
b) Colinas de Tocantins
c) Carmolândia
d) Piraquê
e) Aguiarnópolis 

39. O mapa ilustrativo abaixo representa a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína

Os  Municípios  de  Araguaína,  Filadélfia  e  Araguanã  são 
representados, na figura, respectivamente, pelos números

a) 02 – 05 – 14
b) 02 – 05 – 01 
c) 15 – 03 – 01 
d) 02 – 09 – 03 

e) 02 – 05 – 16 

40. O Estado de Tocantins é, conforme divisão do IBGE, 
dividido  em  .....(1).....  mesorregiões,  sendo  que  o 
Município de Araguaína está cravado na Mesorregião ......
(2)......... 
As  duas  lacunas,  1  e  2,  acima,  são  preenchidas 
corretamente pelos elementos dispostos, respectivamente, 
na alternativa

a) 02(duas) – Ocidental do Tocantins. 
b) 04 (quatro) – Oriental do Tocantins.
c) 08 (oito) – de Araguaína. 
d) 02 (duas) – Oriental do Tocantins.
e) 04 (quatro) – Ocidental do Tocantins  




