
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. 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. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Para Hagedom, 1995, a maioria das avaliações em terapia ocupacional são objetivas, o terapeuta obtém e registra os 
dados observados. Os princípios dessas avaliações são: 
a) é uma técnica de avaliação subjetiva e pode incluir um tipo específico de auto-relato, como também uma entrevista ou 
questionário administrado pelo terapeuta. 
b) é um conjunto de procedimentos e resultados que podem ser comparados e classificados com pontuações normativas. 
c) a observação exata, a precisão, o registro claro, e a reprodutibilidade dos dados. 
d) obtém a observação direta pela simplicidade, economia de tempo e custo, além da facilitação na participação ativa do paciente. 
 
22 - Pode-se dizer ERRADO sobre Terapia Ocupacional: 
a) A principal preocupação do Terapeuta Ocupacional Positivista está “tratar a doença” (FRANCISCO, 2008) e conduzir o 
paciente de volta, ou o mais próximo possível da normalidade. 
b) A população alvo define-se, sociologicamente, como os excluídos; pessoas com déficits, de ordem social, física ou psíquica. 
(Benetton, 1999). 



 

c) A Constituição Federal garante a todos o direito à educação e ao acesso à escola. Toda escola, assim reconhecida pelos órgãos 
oficiais como tal, deve atender aos princípios constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, 
sexo, cor, idade, deficiência ou ausência dela. 
d) Para Hemphill-Pearson (1999), é possível dividir os instrumentos de Terapia Ocupacional utilizados na área da Saúde Mental 
em algumas categorias: entrevistas, instrumentos funcionais, instrumentos desenvolvidos a partir da referência psicodinâmica, dos 
desenvolvidos a partir do modelo da ocupação humana e da teoria das habilidades não adquiridas. 
 
23 - Qual órtese abaixo é indicado principalmente para o tratamento de escoliose: 
a) CTLSO - Colete Milwaukee. 
b) LSO - O colete Norton-Brown. 
c) Colete Taylor. 
d) Inta de Putti. 
 
24 - O processo de __________________ deverá ser oferecido e conduzido pelo terapeuta ocupacional e, para tanto, alguns 
instrumentos poderão ser utilizados desde que os caminhos sejam apontados e iluminados. A alternativa abaixo correta é: 
a) cooperativa. 
b) self-healing. 
c) co-avaliação. 
d) setting. 
 
25 - Este instrumento tem sido usado tradicionalmente com adultos para “detectar alterações na autopercepção de 
problemas de desempenho ocupacional ao longo do tempo”: 
a) Bobath. 
b) PEDI. 
c) ACCORDEM. 
d) Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM). 
 
26 - Foram construídos vários instrumentos para aferir a força preensora e um deles é um sistema de calibração que 
ganhou maior aceitação clínica. Assinale a alternativa correta: 
a) Dinamômetro Jamar. 
b) PINCH GAUGE. 
c) DINAMÔMETRO KRATUS. 
d) DINAMÔMETRO RAIZAMED.  
 
27 - Quanto à classificação das órteses, assinale a alternativa incorreta: 
a) Estáticas. 
b) Passiva. 
c) Dinâmicas. 
d) Exoenergética. 
 
28 - As lesões por esforços repetitivos (LER) ou as lesões por traumas cumulativos (LTC) são um grupo de doenças 
causadas pelo uso excessivo de determinada articulação, principalmente envolvendo as mãos, os punhos, cotovelos, ombros 
e joelhos. Assinale abaixo a lesão que não se enquadra ao enunciado: 
a) Síndrome do Túnel do Carpo. 
b) Doença de Quervain. 
c) Tenossinovite Estenosante. 
d) Doença de Scheuermann. 
 
29 - O Gross Motor Function Measure (GMFM), é um teste padronizado, válido que quantifica a função motora grossa de 
crianças com: 
a) Paralisia Cerebral. 
b) TDHA. 
c) Autismo. 
d) Síndrome de Down. 
 
30 - Doença hereditária que afeta pessoas de todas as raças. Pode atingir desde crianças pequenas até idosos mas aparece 
em geral entre as idades de 30 a 50 anos. Há perda marcante de células na área dos gânglios da base e afeta a capacidade 
cognitiva (pensamento, julgamento, memória), movimentos e equilíbrio emocional, a presença de coréia é um sintoma 
comum. Denomina-se a: 
a) Acidente Vascular Cerebral. 
b) Doença de Parkinson. 
c) Doença de Huntington (DH). 
d) Rood. 
 
 
 
 



 

31 - Quanto ao SUS, a vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de: 
a) eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. 
b) não intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 
c) defecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes. 
d) eliminar, aumentar e prevenir riscos à saúde. 
 
32 - Quanto a Saúde do Trabalhador, é correto afirmar: 
a) O terapeuta ocupacional objetiva realizar reações em benefício da saúde do homem em atividade (trabalho), atuando na 
prevenção de doenças e acidentes de trabalho, como na reabilitação dos trabalhadores já adoecidos, tendo sempre o olhar voltado 
ao homem e sua saúde. 
b) O terapeuta ocupacional objetiva realizar ações em benefício da saúde do homem em atividade (trabalho), atuando na prevenção 
de doenças e acidentes de trabalho, como na reabilitação dos trabalhadores já adoecidos, tendo sempre o olhar voltado ao homem e 
sua saúde. 
c) Incentivar o trabalho da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com a compra de materiais e fazendo as 
mudanças sugeridas pelo órgão também é um grande aliado na prevenção de acomodações. 
d) EPI (Equipamento de Particularidade Individual) são ferramentas de trabalho que visam proteger a saúde do trabalhador. 
 
33 - Sobre atividades expressivas, pode-se dizer que é incorreto: 
a) dança e trabalhos corporais. 
b) música. 
c) teatro. 
d) pintura. 
 
34 - Sobre o Código de Ética, assinale a alternativa que diz ser proibido pelo profissional durante sua atuação: 
a) ao infrator deste Código são aplicadas as penas disciplinares previstas no art. 17, da lei nº. 6.316, de 17 de dezembro de 1975, 
observadas as disposições do Código de Transgressões e Penalidades aprovado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 
b) afixar tabela de honorários fora do recinto de seu consultório ou clínica, ou promover sua divulgação de forma incompatível 
com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. 
c) 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. 
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. 
 
35 - Diante ao Lúdico no desenvolvimento infantil, pode-se dizer incorreto: 
a) Para Leontiev, o brinquedo é a atividade principal da criança, aquela em conexão com a qual ocorrem as mais significativas 
mudanças no desenvolvimento psíquico do sujeito e na qual se desenvolvem os processos psicológicos.   
b) É na atividade e, sobretudo, no brinquedo que a criança supera os limites da manipulação dos objetos que a cercam e se insere 
num mundo mais amplo. 
c) Para Santos, no ponto de vista do psicólogo, o brincar não está presente em todo o desenvolvimento da criança nas diferentes 
formas de modificação de seu mau comportamento. 
d) Para Santos, no ponto de vista do psicólogo, o brincar está presente em todo o desenvolvimento da criança nas diferentes 
formas de modificação de seu mau comportamento. 
 
36 - É a habilidade para desempenhar tarefas de forma a completar os papéis ocupacionais de forma satisfatória, ao nível 
do estádio de desenvolvimento, da cultura e do ambiente do indivíduo. Papéis ocupacionais são todos aqueles que o 
indivíduo leva a cabo na sua vida (estudante, pai/mãe, dona de casa, etc). Qual modelo abaixo se refere ao enunciado: 
a) Modelo de Desempenho Ocupacional. 
b) Modelo Comportamental. 
c) Modelo de Reabilitação. 
d) Modelo de Integração Social. 
 
37 - Para Crepeau, a análise de atividade é realizada pelo terapeuta ocupacional para a compreensão das atividades e 
contribuição do raciocínio clínico. De acordo com isso, ela acontece em três níveis. Assinale a alternativa incorreta: 
a) ênfase na tarefa. 
b) ênfase na teoria. 
c) ênfase no grupo. 
d) ênfase no indivíduo. 
 
38 - Consiste numa resposta de abrir os braços, esticar os dedos e pernas em resposta a um som intenso ou qualquer 
estímulo repentino e forte. Trata-se de: 
a) Reflexos primitivos. 
b) Reflexo bicipital. 
c) Reflexo tendinosos. 
d) Reflexo de moro. 
 



 

39 - Distúrbio motor caracterizado pelo aumento do tônus muscular, dependente da velocidade, associado à exacerbação 
do reflexo miotático se apresenta na forma de: 
a) espasticidade. 
b) clônus. 
c) cãibra. 
d) sentido cinestésico. 
 
40 - É a síndrome caracterizada pela compressão do nervo mediano em sua passagem pelo canal ou túnel do carpo. Está 
associada a tarefas que exigem alta força e/ou alta repetitividade, observando-se que a associação de repetitividade com 
frio aumenta o risco. Trata-se de: 
a) Síndrome do Pronador Redondo. 
b) Síndrome do Túnel do Carpo. 
c) Síndrome do Canal de Guyon. 
d) Lesão do Nervo Cubital. 
 




