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 Prova I – Língua Portuguesa 

 15 questões 
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Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada. Entro na internet em horários variados. Há 
gente que, seja qual for o horário em que apareço, permanece on-line. Em todas as redes sociais ao 
mesmo tempo! Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos. 
Não consegue arrumar emprego nem amigos. Confessou: “Só falo da minha intimidade quando abro a 
webcam”. Um diretor de uma multinacional, divorciado e sociável, lamentou-se: 

— A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet. 
O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado. É fácil reconhecê-lo: 

em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão. Assume uma expressão de 
alívio quando consegue trocar duas ou três palavras com alguém que nem sequer conhece 
pessoalmente. 

Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício. Houve uma fase em que sentava 
para escrever e passava horas trocando e-mails, no Twitter, MSN, Facebook. Reconheço um saldo 
positivo: são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade. Com um toque 
gastronômico, admito. Uma amiga mineira, outra paraense, senhoras do interior de São Paulo, todas 
habituaram-se a me enviar vidros de compota, bombons de cupuaçu e uma infinidade de delícias. 
Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 
produção literária diminuiu fragorosamente. Ainda adoro as redes sociais, mas me contenho. Boa 
parte dos autores sofre a tendência. A palavra escrita é nosso meio de expressão. Nas redes sociais, eu 
me torno muito mais sedutor que ao vivo, com minha estatura mediana, barriga proeminente e óculos 
de míope. Bate-papos na web, com todas as fantasias decorrentes, são uma isca para os artistas. 
Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 
computador. Prefiro não citar nomes, mas alguns escritores famosos que conheço leem e produzem 
menos do que antes porque ficam se divertindo na web. 

Para algumas pessoas, o uso contínuo da internet tem impacto no trabalho, nas relações de 
amizade e também nas afetivas. A pesquisadora americana Kimberly Young fundou o Center for 
Online Addiction, em Bradford, na Pensilvânia, para tratar ciberviciados. Como nos EUA existem 
grupos para tudo, lá funcionam os de apoio para ciberviúvas – esposas de viciados em relações 
amorosas, pornografia ou apostas pela internet. A compulsão já é tratada em vários outros centros 
especializados dos EUA. O fenômeno é mundial. O hospital londrino Capio Nightingale também 
oferece sessões de terapia a jovens viciados no computador. Na Coreia do Sul, o tratamento procura 
estimular as relações face a face e trabalhos manuais, para criar outros interesses entre os 
ciberviciados. Desde 2008 o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo iniciou o tratamento 
de jovens com dependência tecnológica, incluindo em videogames. 

Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que 
moram em lan houses! Explico: em Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega de 
mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme algumas horas num colchonete e volta a viver 
no fantástico mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila. Alimenta-se, arruma 
dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua preferência. 

Muitos pais se negam a acreditar nos perigos da internet porque, afinal, o adolescente está sob 
seus olhos, dando uma falsa impressão de segurança. Foi o caso de uma amiga carioca. Sua filha 
passava horas on-line. A mãe orgulhava-se do empenho da garota. “Talvez ela estude informática!”, 
dizia. Há dois meses a menina, menor de idade, fugiu de casa. Desesperada, a mãe descobriu que ela 
estava num site de relacionamento com o sugestivo apelido de Safadinha. 

São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais. O 
cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo de 
inteligência. Preferem o adolescente em casa que na balada. É um erro. No mínimo, os ciberviciados 
afastam-se do convívio social importante para sua formação. Há quem diga que o viver on-line é tão 
perigoso quanto consumir cocaína ou qualquer outra droga. Talvez seja exagero. Mas o cibervício 
pode afetar perigosamente a vida do dependente e destruir sua qualidade de vida. 

Walcyr Carrasco 
Época, 23 jan. 2012, p. 96. 
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01. Quanto às características linguísticas do gênero a que pertence o texto “Viciados em internet”, o que o 
distingue do editorial é: 
A) a declaração de autoria. 
B) a construção de parágrafos curtos. 
C) a explicitação de um ponto de vista. 
D) o predomínio da sequência narrativa. 
E) a utilização do discurso indireto livre.    

 
02. Assinale a opção em que se observa a mesma relação semântica de causa e consequência que se 

estabelece em “Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
A) “Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 

produção literária diminuiu fragorosamente.” (linhas 16-17). 
B) “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA. O fenômeno é 

mundial.” (linhas 28-29). 
C) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que moram 

em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “A pessoa chega de mochila. Pendura-se no computador noite e dia.” (linhas 35-36). 
E) “O cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo 

de inteligência.” (linhas 44-46). 
 
03. O termo destacado em “Na época, porém, minha produção literária diminuiu fragorosamente.” (linha 17) 

pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) repentinamente. 
B) paulatinamente. 
C) incessantemente. 
D) imensamente. 
E) amistosamente. 

 
04. Aponte a opção em que a interpretação inferida está corretamente relacionada à(s) palavra(s) ou 

expressão(ões) do texto que a autoriza(m). 
A) O diretor está à procura de novos relacionamentos e não enfrenta dificuldade de relacionar-se com 

as pessoas – “divorciado e sociável” (linha 05).  
B) Escritores, por passarem horas a fio na internet, estão lendo e produzindo menos – “síndrome de 

abstinência” (linha 07). 
C) O toque gastronômico da amizade pela internet fez o autor engordar e tornar-se um sedutor – “saldo 

positivo” (linhas 12-13). 
D) Muitas pessoas hoje em dia só conseguem manter relacionamentos nas redes sociais –“compulsão” 

(linha 28). 
E) Nos EUA, há vários grupos de apoio que ajudam no tratamento de ciberviciados e até de ciberviúvas 

– “exagero” (linha 48). 
 
05. Assinale a alternativa em que o trecho 2 é uma exemplificação para o que é dito no trecho 1. 

A) Trecho 1: “Há gente que [...] permanece on-line. Em todas as redes sociais ao mesmo tempo!” 
(linhas 01-03).  
Trecho 2: “Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos” 
(linha 03). 

B) Trecho 1: “O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado.” (linha 07).  
Trecho 2: “em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão.” (linha 08). 

C) Trecho 1: “são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade.” (linha 13).  
Trecho 2: “Com um toque gastronômico, admito.” (linhas 13-14). 

D) Trecho 1: “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA.” (linhas 28-29).  
Trecho 2: “O hospital londrino Capio Nightingale também oferece sessões de terapia a jovens 
viciados no computador.” (linhas 29-30). 

E) Trecho 1: “O cibervício também é enganador.” (linha 45).  
Trecho 2: “No mínimo, os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua 
formação.” (linhas 46-47). 
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06. A interpretação das informações do quinto parágrafo do texto (linhas 24-33) autoriza afirmar 
corretamente que: 
A) as ciberviúvas incluem mulheres cujos maridos têm relações extraconjugais reais iniciadas pela 

internet. 
B) o autor considera comum a existência de um grupo de apoio para ciberviúvas. 
C) a expressão “o fenômeno” (linha 29) refere-se ao uso compulsivo da internet. 
D) o trabalho da pesquisadora KimberlyYoung inspirou a criação mundial de centros de tratamento para 

ciberviciados. 
E) o tratamento do cibervício na Coreia do Sul parte de interesses demonstrados pelos pacientes. 

 
07. A expressão “isca” (linha 20), usada em sentido conotativo (figurado), remete, no texto, às noções de: 

A) arrependimento e originalidade. 
B) satisfação e saciedade.  
C) produtividade e lazer. 
D) sobrevivência e farsa. 
E) desejo e perigo. 

 
08. Assinale a alternativa em que o autor, para manipular o leitor, apresenta um argumento que se sustenta na 

presunção.  
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 

computador.” (linhas 21-22). 
C) “Existem pessoas que moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “[A pessoa] Alimenta-se, arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua 

preferência.” (linhas 37-38). 
E) “São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais.” (linha 44). 

 
09. A composição, processo pelo qual se unem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, explica a 

criação de “cibervício” (linha 11). Assinale a opção em que se encontra uma palavra formada pelo 
mesmo processo:  
A) “internet” (linha 01). 
B) “on-line” (linha 02).  
C) “plugado” (linha 07). 
D) “videogames” (linha 33). 
E) “lan houses” (linha 35). 

 
10. Assinale a opção em que o excerto transcrito revela omissão de complemento nominal, facilmente 

recuperado no texto. 
A) “Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
B) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
C) “Boa parte dos autores sofre a tendência.” (linha 17-18). 
D) “A palavra escrita é nosso meio de expressão.” (linha 18). 
E) “A pessoa chega de mochila.” (linhas 35-36). 

 
11. Identifique a alternativa em que se verifica que a posição do pronome oblíquo deixou de atender o que 

diz a gramática normativa sobre colocação pronominal.   
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “É fácil reconhecê-lo” (linha 07). 
C) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
D) “todas habituaram-se a me enviar vidros de compota” (linhas 14-15). 
E) “os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua formação.” (linhas 46-47). 

 
12. Em “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão.” (linha 34), o pronome relativo 

vem antecedido por preposição porque  
A) funciona como objeto indireto do verbo “ter”.  
B) é complemento nominal do adjetivo “sérios”. 
C) introduz uma oração substantiva que exerce a função de objeto indireto. 
D) funciona como elemento expletivo que pode ser dispensado.  
E) é regido pelo substantivo “conhecimento”, que pede complemento. 
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13. Releia o enunciado: “É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma 
conexão” (linhas 07-08). Assinale a alternativa cuja reescrita mantém o mesmo sentido do trecho original. 
A) É fácil reconhecê-lo nervosamente: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
B) É fácil reconhecê-lo: nervosamente em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
C) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular nervosamente à procura de uma conexão. 
D) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura, nervosamente, de uma conexão. 
E) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão, nervosamente. 

 
14. Assinale a alternativa em que o acréscimo do conectivo mantém o sentido do trecho original. 

A) “Embora goste de escrever até de madrugada, entro na internet em horários variados” (linha 01). 
B) “Boa parte dos autores sofre a tendência, já que a palavra escrita é nosso meio de expressão” (linhas 

17-18). 
C) “Nas redes sociais, eu me torno muito mais sedutor que ao vivo, por causa de minha estatura 

mediana, barriga proeminente e óculos de míope” (linhas 18-20). 
D) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Portanto, existem pessoas que 

moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
E) “Foi o caso de uma amiga carioca, à medida que sua filha passava horas on-line” (linhas 40-41). 

 
15. Os tempos verbais das formas “negam” (linha 39), “passava” (linha 41) e “fugiu” (linha 42) são usados 

para estabelecer, respectivamente, a função de: 
A) tecer comentário, descrever situação no passado e narrar fato passado. 
B) informar ação habitual, apresentar ação interrompida e argumentar sobre fato passado. 
C) trazer fato passado para o presente, narrar ação passada anterior à outra ação passada, narrar fato 

passado. 
D) proferir verdade atemporal, apresentar ação interrompida no passado, descrever situação no passado. 
E) narrar ação no presente, descrever situação no passado e argumentar sobre fato passado.  
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 Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe  
 5 questões 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Sobre a evolução populacional de Beberibe de 1991 a 2007, é correto afirmar que o número de pessoas 

residentes no município: 
A) vem se reduzindo desde o censo de 2000. 
B) permanece estável desde o censo de 1991. 
C) diminuiu consideravelmente no ano 2000. 
D) aumentou progressivamente de 1991 a 2007. 
E) teve um aumento em 1996, mas decresceu em 2007. 
 

17. Sabendo que, em Beberibe, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB – Produto Interno 
Bruto, é correto afirmar que o segundo setor mais produtivo é: 

A) a saúde. 
B) a indústria. 
C) o comércio. 
D) a agropecuária. 
E) a construção civil. 

 
18. Sobre os registros civis, é correto afirmar que, em 2010, Beberibe registrou: 

A) mais separações que divórcios. 
B) mais divórcios que casamentos. 
C) mais separações que casamentos. 
D) mais casamentos que separações. 
E) mais divórcios e separações que uniões. 

 
19.  Considerando-se que, no Ceará, na frota de veículos, predomina motonetas, é correto afirmar que na 

frota de Beberibe: 
A) também há mais motonetas que outros veículos. 
B) há menos motonetas que caminhonetes.  
C) há menos motonetas que automóveis. 
D) há mais micro-ônibus que motonetas. 
E) há mais motocicletas que motonetas. 
 

20. O município de Beberibe está situado em terras das datas de sesmarias doadas: 
A) no final do século XVII. 
B) no início do século XVIII. 
C) no final do século XIX. 
D) na década de 60. 
E) no século XVI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando os dados divulgados pelo IBGE na página: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230220#>, responda às questões 
de 16 a 20. 
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 Prova III - Conhecimentos Específicos  
 30 questões 

 
 

 
21. O distúrbio causado por lesão cerebral de origem pré-natal, perinatal ou pós-natal com comprometimento 

de controle motor e que se caracteriza pela falta de contração é chamada de: 
A) Ataxia. 
B) Atetose. 
C) Hemiplegia. 
D) Quadriplegia espastica. 
E) Lesão por esforço repetitivo. 

 
22. As atividades de vida diária (AVD) e as atividades de vida instrumental de vida diária (AIVD) são 

significativas para si mesmo e para o engajamento em atividades educativas, laborativas, de lazer e 
lúdicas. São atividades de vida diária e atividades de vida instrumental respectivamente: 
A) Tomar banho, lavar louça. 
B) Passar roupa, varrer a casa. 
C) Vestir roupa, escovar os dentes. 
D) Jogar damas com amigos, se vestir. 
E) Pintor pitando uma parede, alimentar-se. 

 
23. Quanto aos diferentes modelos de atuação em terapia ocupacional, assinale a assertiva correta. 

A) No modelo neurológico é estimulado o input sensorial nas atividades realizadas. 
B) Nas escolas socioculturais e fenomenológicas estão fundamentadas o modelo humanista. 
C) As influências das escolas biofísicas e socioculturais atuam sobre o modelo desenvolvimentista. 
D) O modelo de comportamento ocupacional constitui-se nas escolas de filosofia existencial, 

sociocultural e integrativa. 
E) O modelo cinesiológico apresenta condição favorável para que o paciente expresse os seus sentimentos 

promovendo experiências agradáveis ao mesmo. 
 
24. Considerando a dinâmica e a abordagem grupal no trabalho do terapeuta ocupacional, é correto afirmar: 

A) A abordagem grupal requer somente o conhecimento de habilidades manuais. 
B) Oficinas terapêuticas só podem ser classificadas como grupos fechados e não como grupos abertos. 
C) Em uma unidade hospitalar na qual o paciente é internado por tempo indeterminado é aconselhável 

que predominem as oficinas terapêuticas com grupos fechados. 
D) O número ideal de participantes de um grupo varia de acordo as características e objetivos do grupo. 
E) Tendo em vista que o homem é um ser social e que ao longo de sua vida desenvolve tal característica 

em vários grupos sociais, a escola é o primeiro grupo que a criança se insere. 
 
25. A criança com atraso no desenvolvimento pode apresentar alterações no processamento sensorial e nas 

habilidades perceptivas. Diante da afirmação, são distúrbios da percepção visual básica: 
A) Agnósia para cores. 
B) Deficiência olfativa. 
C) Deficiência para linguagem. 
D) Deficiência na sensibilidade. 
E) Distúrbio de esquema corporal. 

 
26. A cerca da atuação do terapeuta ocupacional junto a pacientes com disfunção cardiopulmonar é correto afirmar: 

A) O fumo não é fator de risco para as disfunções cardiopulmonar. 
B) O trabalho da terapia ocupacional inicia-se e encerra-se na fase hospitalar. 
C) As atividades realizadas por pacientes com comprometimento cardiopulmonar não podem ser 

graduadas de acordo com a capacidade fisiológica do individuo. 
D) Com relação ao número e tipo de materiais utilizados pelo terapeuta ocupacional nas atividades 

hospitalares não se leva em conta o risco de infecção hospitalar. 
E) É necessário que os sinais vitais se encontrem clinicamente seguros para os pacientes, devendo ser 

realizadas avaliações e monitoramentos da capacidade fisiológica antes, durante e depois de cada 
atividade. 
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27. O texto de Hagerdon relata o seguinte: 
“Encaram o indivíduo como um sistema aberto que está em intercâmbio com o ambiente modificando-o 
constantemente e sendo modificado por ele, o sistema obedece a uma hierarquia e se compõe de vários 
subsistemas, tais como volição, habituação e desempenho.”  
Marque a afirma correta de modelo de terapia ocupacional que relata o texto acima. 
A) Modelo educacional. 
B) Modelo da reabilitação. 
C) Modelo de ocupação do ser humano. 
D) Modelo das habilidades de adaptação. 
E) Modelo baseado no desenvolvimento. 

 
28. Quanto a avaliação de terapia ocupacional, assinale a opção correta. 

A) A fita métrica é um instrumento utilizado para avaliar a amplitude e edema. 
B) A avaliação da hipotonia é realizada por meio de observação da resposta muscular ao estiramento passivo. 
C) A medida de independência funcional (MIF) é uma escala em que avalia exclusivamente os aspectos 

motores do paciente. 
D) Os testes realizados com monofilamentos são aplicados com a visão do paciente desobstruída para 

avaliação do movimento. 
E) As abordagens biomecânicas são mais utilizadas que as abordagens neuroevolutivas na reabilitação de 

pessoas com deficiência sensorial. 
 
29. Com relação ao processo de avaliação realizados na Terapia Ocupacional com pacientes acometidos de 

amputação de membros superiores, assinale a opção correta quanto ao tema.  
A) A órtese dinâmica é utilizada com o objetivo de promover o alongamento.  
B) A interação entre o coto e a prótese não se alteram em relação ao nível de amputação. 
C) O estado emocional do paciente não é levado em consideração durante o processo de reabilitação. 
D) O treino para transferência de lateralidade é necessário quando a amputação ocorre no membro dominante. 
E) A protetização e o processo de reabilitação devem ter início o mais rápido possível para 

fortalecimento muscular somente. 
 
30. A inserção do terapeuta ocupacional em uma unidade de terapia intensiva (UTI) tem como objetivos: 

A) Conhecer somente diagnósticos e procedimentos. 
B) Encaminhar exclusivamente os pacientes para outros serviços de que necessitem. 
C) Trabalhar pacientes sedados avaliando o impacto do processo de internação por meio do atendimento no leito. 
D) Intervir de modo a minimizar os efeitos da internação tanto sobre o paciente quanto a equipe 

multidisciplinar. 
E) Realizar intervenções ambientais na UTI com a finalidade de humanizar o espaço físico além de 

evitar sequelas da internação ou da patologia. 
 
31. Marque a alternativa correta para o tratamento terapêutico ocupacional adequado durante a fase aguda do 

Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
A) Prevenção de quedas e escadas. 
B) Imobilização e prescrição de órtese. 
C) Mobilização e fortalecimento muscular. 
D) Mobilização e retorno aos cuidados pessoais. 
E) Imobilização até 15 (quinze) dias após o diagnóstico. 

   
32. Identifique em qual das alternativas abaixo encontram-se patologias neurológicas que podem desenvolver 

deficiências perceptivas e cognitivas.  
A) Encefalite viral, tumor cerebral e artrite. 
B) Doença de Parkinson, mal de Alzheimer e hanseníase. 
C) Acidente vascular cerebral, esclerose múltipla e síndrome de korsakoff. 
D) Acidente vascular cerebral, tumor cerebral e amputação. 
E) Prematuridade, baixo peso, paralisia cerebral. 
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33. JB, 45 anos de idade, com incapacidade para executar movimentos voluntários apesar de possuir a 
sensibilidade e o tônus muscular normais foi encaminhado para o serviço de Terapia Ocupacional. 
Baseado nessa situação hipotética qual a patologia neurológica o caso apresenta, assinale a opção correta. 
A) Afasia. 
B) Apraxia. 
C) Agnosia. 
D) Somatognosia. 
E) Síndrome de negligência. 

 
34. Com relação à dinâmica de grupo e à abordagem grupal, assinale a opção correta. 

A) Em um grupo social a ética não é levada em consideração. 
B) Conjuntos de recursos utilizados em abordagens grupais é a definição setting grupal. 
C) Autocrático liaisséz-fire e sabotador são características de lideres em um contexto grupal. 
D) A coesão é um fator negativo no desenvolvimento de um grupo pois não permite a troca de experiências 

dos seus membros. 
E) No contexto grupal, nem todos os indivíduos se beneficiam pois existem situações e contextos em que 

há inserção de um sujeito no grupo é contra indicado ao seu processo terapêutico. 
 
35.  Segundo Bobath o período do desenvolvimento infantil em que se inicia a rotação de tronco e ocorre a 

mudança de padrão de flexão – adução para flexão – abdução dos membros respectivamente são: 
A) 4 – 5 meses    e   1 – 2 meses. 
B) 5 – 6 meses    e   7 – 8 meses. 
C) 6 – 7 meses    e   5 – 6 meses. 
D) 7 – 8 meses    e   3 – 4 meses. 
E) 8 – 9 meses    e   9 – 10 meses. 

 
36. Assinale a alternativa correta em relação às etapas do desenvolvimento infantil normal aos 24 (vinte e 

quatro) meses. 
A) Inicia controle esfincteriano. 
B) Completa-se o desenvolvimento sensório-motor. 
C) Quanto à linguagem, ainda não nomeia três figuras e não identifica objetos. 
D) Nesta idade, a criança encontra-se na fase de aquisição de habilidades passando para a fase de 

aperfeiçoamento. 
E) A marcha apresenta-se mais estável e com dissociação das cinturas escapular e pélvica, tem bom 

equilíbrio, cai raras vezes, abaixa-se e pega objeto no chão, anda segurando objetos. 
 
37. A respeito dos métodos de avaliação utilizados na prática da terapia ocupacional está correto afirmar. 

A) Para indivíduos em que apresentar apenas comprometimento motor, torna-se necessário no processo de 
terapia ocupacional a avaliação de habilidades psicossociais e de componentes psicológicos somente. 

B) A escolha de instrumentos de avaliação não se leva em conta o perfil da clientela, objetivo da 
intervenção e modelos da assistência. 

C) São instrumentos utilizados exclusivamente para a avaliação de comprometimento de linguagem: a 
medida de independência funcional (MIF). 

D) Dinamômetro, fita métrica e goniômetro são instrumentos que podem ser utilizados na avaliação de 
amplitude de movimento, edema e força de preensão, respectivamente. 

E) Na avaliação da sensibilidade de indivíduos com queimaduras, artrites, hanseníase, lesão medular e 
fraturas podem ser utilizados os testes de monofilamentos de semmes-weinstein e discriminador de dois 
pontos. 

 
38. Com relação às órteses, assinale a alternativa correta. 

A) Dentre as classificações das órteses podemos encontrar as mielétricas, estéticas e híbridas. 
B) Próteses e órteses pertencem a uma categoria especial e podem ser consideradas dispositivos de 

tecnologia assistida. 
C) Durante a avaliação o terapeuta ocupacional pode prevê uma indicação bem sucedida observando 

questões como cooperação, nível de entendimento e habilidade do familiar de colocar e remover o 
dispositivo e não, do paciente. 

D) Não é indicada a prescrição de uma órtese para abdução do polegar quando ocorrer a necessidade de 
reconstrução da pinça lateral ou em chave. 

E) Um paciente com ausência ou deficiência de força de preensão manual não necessita da daptação de 
um talher que mantenha objetos seguros na mão. 
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39.  A organização de um programa de follow-up surgiu da necessidade de acompanhamento dos bebês de 
risco, oriundos das UTIs neonatais objetivando proporcionar a sobrevivência de recém nascidos com peso e 
idades gestacional cada vez mais baixos. São objetivos do programa de follow-up: 
A) Acompanhamento realizado exclusivamente pelo pediatra.   
B) Identificação das crianças de baixo risco para problemas no desenvolvimento. 
C) Apenas detectar terapeuticamente e profilaticamente desvios do desenvolvimento o mais precoce possível. 
D) Detectar o mais precocemente os desvios do desenvolvimento global para intervenção e tratamento 

quando atingido os três anos de idade. 
E) Os primeiros serviços de fllow-up tinham como objetivo primordial a pesquisa avaliando os 

resultados a curto e médio prazo de técnicas, drogas e procedimentos realizados no período neonatal. 
 
40.  A Terapia Ocupacional está relacionada à ideia de restauração funcional desde sua origem oficial nos 

Estados Unidos da América após a Primeira Guerra Mundial. A respeito dos princípios da reabilitação, 
assinale a alternativa correta. 
A) Vitor da Fonseca e Andre Lapierre são grandes estudiosos da abordagem psicossocial. 
B) Segundo o modelo da ocupação humana elaborado por Kielhofner o comportamento ocupacional é 

algo estático em um sistema fechado. 
C) O termo reabilitação não se limita à restauração das capacidades físicas envolve também as 

potencialidades funcionais e ocupacionais de um individuo de modo a promover autonomia, 
independência e inclusão social. 

D) A reabilitação baseada na comunidade foi criada como uma forma de levar tratamento ate as pessoas 
com alguma deficiência que tinham acesso ao serviço de reabilitação. 

E) Mesmo na perspectiva mais técnica e especializada da Terapia Ocupacional na reabilitação física, 
considera-se que os recursos e procedimentos terapêuticos ocupacionais contemplem apenas 
autonomia e independência. 

 
41. “A Organização Mundial de Saúde define o derrame cerebral como o aparecimento rápido de sinais 

clínicos de distúrbios focais ou globais da função cerebral que se mantém durante mais de vinte e quatro 
horas ou que leva à morte sem nenhuma outra causa aparente senão a origem vascular.” De acordo com 
o texto acima, assinale a opção que contém a correta relação entre a área cerebral o déficit causado por 
uma lesão nessa área. 
A) Lobo parietal – ataxia. 
B) Lobo frontal – afasia de wernicke. 
C) Lobo temporal – déficit de memória e raciocínio. 
D) Lobo occiptal – distúrbios visuais e da interpretação.  
E) Cerebelo – deficiência sensitiva e desconsideração unilateral. 

 
42. A terapia da mão é indispensável para o tratamento de lesões que acometem os nervos periféricos 

ocasionando incapacidade motora e sensitiva objetivando a manutenção da funcionalidade da mão. 
Diante disso, é correto afirmar que: 
A) lesão do nervo digital causa somente perda sensitiva. 
B) na lesão do nervo radial a função preensora da mão é preservada. 
C) a terapia da mão é realizada para restrições das Atividades de Vida Diária (AVD). 
D) a lesão do nervo ulnar ocorre somente déficit motor com perda da função de preensão. 
E) a lesão do nervo mediano acarreta mão siamesa, abdução do polegar com perda da oponência. 

 
43. A capacidade de manter a postura ereta contra os efeitos de mudança dinâmica da gravidade sobre nossos 

segmentos corporais denominamos de equilíbrio. A respeito desse tipo de capacidade, assinale a assertiva correta. 
A) O equilíbrio não interfere na aquisição da marcha. 
B) Fibras eferentes de origem vestibular ligam o aparelho vestibular ao cerebelo. 
C) A lesão do hemisfério cerebelar provoca sintomatologia do lado oposto ao lesado. 
D) As principais funções do cerebelo são: controle de tomus muscular, controle da marcha, manutenção 

de equilíbrio e postura e aprendizagem motora. 
E) Algumas doenças como Parkinson, Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica apresentam como 

sintomatologia a disfunção da capacidade de equilíbrio. 
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44. GB nasceu em 5 de janeiro de 2011, durante a gestação a mãe de GB apresentou diabetes gestacional e 
hipertensão arterial, a criança nasceu prematura aos sete meses de gestação, foi encaminhada à UTI 
Neonatal submetida a ventilação mecânica. Com um mês de idade, a criança apresentou convulsão e 
desde então recebe acompanhamento neuropediátrico. Encaminhada ao setor de Terapia Ocupacional 
com o diagnóstico de paralisia cerebral com diparesia espástica. Diante deste quadro, assinale a 
alternativa correta. 
A) A criança vai apresentar capacidade cognitiva preservada. 
B) A criança com paralisia cerebral poderá apresentar tetraparesia, triparesia, diparesia ou monoparesia. 
C) O prognóstico para deambulação e uso funcional de membros superiores será menor no caso de GB 

visto que ele apresenta diparesia espástica. 
D) No caso relatado não pode ser utilizado o inventário de avaliação pediátrica de disfunção (PED) por 

ser um instrumento aplicado em crianças a partir de um ano. 
E) É necessário durante a intervenção avaliar a capacidade visual de GB pois crianças com paralisia 

cerebral podem ter comprometimento visual dado que a função visual está diretamente relacionada ao 
controle postural. 

 
45. Os trabalhos de Gesell e a forma estruturada como estabeleceu o exame para diagnóstico do desvio de 

desenvolvimento trouxeram enorme contribuição para prática da pediatria do desenvolvimento. A 
padronização das respostas da criança em diferentes situações nas idades cronológicas e específicas 
foram divididas em quatro aspectos principais. Marque a alternativa correta que contém os quatro 
aspectos principais de comportamento criados por Gesell. 
A) Comportamento motor, adaptativo, de linguagem, pessoal – social. 
B) Comportamento motor, adaptativo, de linguagem, perceptivo. 
C) Comportamento social, adaptativo, de linguagem e cognitivo. 
D) Comportamento motor, de linguagem, econômico e adaptativo. 
E) Comportamento pessoal, motor, social e econômico. 

 
46. A tecnologia assistida possui várias áreas de aplicação dentre estas o terapeuta ocupacional pode trabalhar: 

A) UTI neonatal. 
B) Unidade de controle ambiental. 
C) Sistema de comunicação escrita. 
D) Informática e adaptação para AVDs. 
E) Capitação de recursos financeiros somente. 

 
47. O brincar promove o desenvolvimento de habilidades motoras cognitivas, sensoriais, emocionais e 

sociais. Porém, quando existe uma disfunção, esse ato pode ser prejudicado cabendo ao terapeuta 
ocupacional facilitá-lo, adaptando a brincadeira à etapa de desenvolvimento da criança. A respeito dessa 
atuação, diante de disfunções motoras, assinale a opção correta. 
A) Qual material por si só e sem a ação do outro pode ser considerado material de brincar. 
B) Não é necessária a orientação de pais e cuidadores na adequação de jogos e brincadeiras. 
C) De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma criança com deficiência necessariamente 

apresenta incapacidades. 
D) A Tecnologia assistida pode facilitar o interesse da criança e sua interação com o brinquedo visto que 

facilita a postura, o alcance, a apreensão e a locomoção desse sujeito. 
E) De acordo com as etapas de desenvolvimento infantil, é correta a orientação de jogos de desenho e 

pintura para crianças com nível de desenvolvimento de oito meses de idade, pois esta corresponde a 
idade do início do desenvolvimento da expressão gráfica. 

 
48. Assinale a opção que contém uma consequência causada pela privação secundária do brincar. 

A) Alteração de comunicação limitando a escolha do brinquedo. 
B) Deficiência auditiva impedindo a experiência com vozes e música. 
C) Deficiência visual impedindo a experiência do brincar com cores e luzes.  
D) Paralisia cerebral moderada com padrões anormais de preensão limitando o manuseio do brinquedo. 
E) Deficiência auditiva quando a criança é impedida de brincar fora de casa por ser incapaz de ouvir um 

carro. 
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49. Uma das patologias mais atendidas pela Terapia Ocupacional é a demência do tipo Alzheimer. A respeito 
dessa doença, assinale a alternativa correta. 
A) A demência do tipo Alzheimer acomete um número significativo de idosos e crianças. 
B) Pacientes em fase inicial da evolução da doença, pouco se beneficiam ao participarem de atividades 

em grupo. 
C) Problemas com pensamento abstrato, desorientação do tempo e espaço disfagia são os sintomas mais 

comuns no estágio inicial na doença de Alzheimer. 
D) O mini exame do estado mental é um instrumento de avaliação útil no diagnóstico dessa doença pois contém 

itens de disfunções e dificuldades específicas deste tipo de demência. Exame este proposto por Folstein. 
E) Uma pessoa com essa doença tem dificuldades relacionadas à mudança, apesar disso é recomendado 

que o terapeuta ocupacional promova modificações e adaptações no seu ambiente. 
 
50. A condição da criança hospitalizada deve ser considerada através de uma prática entre o Terapeuta 

Ocupacional e a equipe interdisciplinar priorizando também as dificuldades encontradas com os pais e 
cuidadores desta criança. Para que isso ocorra, se faz necessário: 
A) Legitimação de saberes em cada disciplina isolada. 
B) Multidisciplinaridade de saberes dentro de uma prática hierarquizada. 
C) Humanização de um ambiente físico com impacto na saúde geral da criança, somente. 
D) Troca de saberes entre os sujeitos envolvidos na dinâmica hospitalar. 
E) Não se deve promover o brincar com crianças hospitalizadas. 

 
 




