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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de „Tormentório‟, os 
portugueses apelidaram-no de „Boa 
Esperança‟."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
Para a avaliação da amplitude de movimento 
articular o terapeuta ocupacional pode 
utilizar o goniômetro. Para esse 
procedimento de avaliação, analise as 
afirmações abaixo e escolha a alternativa 
correta. 
I - O goniômetro é composto por transferidor, 
barra fixa, barra móvel e eixo 
II - Para avaliar, o terapeuta ocupacional 

precisa conhecer a amplitude de movimento 
normal média, como a articulação 
se movimenta, como posicionar o cliente e as 
articulações para mensuração, não tendo 
importância a posição do examinador. 
III - Deve-se estabilizar a articulação 
proximal à articulação a ser medida. 

a) I e II estão incorretas e III está correta 
b) I e III estão corretas e II está incorreta 
c) I, II e III estão corretas 
d) I está incorreta e II e III estão corretas 
e) I e III estão incorretas e II está correta 

 

QUESTÃO 22 
Com relação à atuação do terapeuta 
ocupacional na Saúde do Trabalhador, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) O terapeuta ocupacional, inserido em 

uma equipe de atenção à saúde do 

trabalhador, deve considerar a 

individualidade de cada trabalhador, 

estimulando-o a exercer um papel 

ativo em seu processo de trabalho e 

saúde, num contexto coletivo. 

b) A área de saúde e trabalho 

proporciona muitas possibilidades aos 

terapeutas ocupacionais que cada dia 

mais ampliam sua atuação com esse 

segmento, fato que pode ser observado 

a partir do crescimento da produção 

científica dos terapeutas ocupacionais 

nessa área de estudo. 

c) Os acidentes de trabalho quando 

atingem os membros superiores, 

acarretam grande comprometimento 

da capacidade funcional do 

trabalhador. Devido ao aumento da 

prevalência desses agravos, surgiu no 

Brasil a especialidade de Terapia de 

Mão, destinada aos terapeutas 

ocupacionais que desejam atuar com 

essa clientela acidentada de trabalho. 

d) A presença do terapeuta ocupacional 

nos Centros de Referência de Saúde 

do Trabalho é, ainda, praticamente 

inexistente. 

e) A prevenção e utilização de princípios 

ergonômicos são as áreas chaves para 

a prática do terapeuta ocupacional 

nessa área. 
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QUESTÃO 23 
No trabalho do terapeuta ocupacional no 
planejamento e adaptação ambiental, é 
incorreto afirmar: 

a) Adaptações estruturais que reduzem 

ou eliminem as barreiras 

arquitetônicas (rampas, elevadores, 

redistribuição do espaço, etc.) 

combinadas com dispositivos 

assistivos permitem que espaços 

físicos sejam explorados por 

indivíduos portadores de 

incapacidades diversas. 

b) Controle na distribuição de 

luminosidade, de mobiliário, de 

utensílios da vida diária, da 

quantidade de estímulos visuais e 

sonoros traz benefícios funcionais 

para indivíduos que apresentam 

deficiências. 

c) A tecnologia assistida pode ser 

considerada um sistema de três 

componentes integrados e 

interdependentes: o indivíduo com 

limitações; os dispositivos de ajuda e o 

terapeuta. 

d) Outras considerações no desenho de 

um ambiente adaptado dependem se o 

indivíduo vive só ou com outros 

membros da família que poderiam 

perceber as mudanças como uma 

intromissão ou inconveniência e as 

capacidades de recursos econômicos e 

físicos desse indivíduo para 

desenvolver as modificações. 

e) Barreiras ambientais são quaisquer 

impedimentos, travas ou obstáculos 

que limitem ou impeçam os acessos, a 

liberdade de movimentos, a 

permanência ou a circulação com 

segurança dos indivíduos. 

 

QUESTÃO 24 
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica 
não transmissível com expressão clínica 
mais insidiosa no idoso, Quanto a este dado, 
assinale a alternativa correta. 

a) Em indivíduos idosos, a poliúria, 

secundária à hiperglicemia, surge logo 

no início da doença. 

b) A polidipsia nos idosos é um alarme 

comum do estado hiperosmolar. 

c) No idoso, pode haver glicosúria sem 

hiperglicemia, em conseqüência de 

distúrbio tubular. 

d) Os pacientes idosos freqüentemente 

apresentam cetoacidose e raramente 

entram em estado hiperosmolar. 

e) As mulheres idosas freqüentemente 

apresentam infecções de pele e tecidos 

moles, dentre elas, encontra-se o 

herpes simples como causa principal 

de prurido vulvar. 

 
QUESTÃO 25 
Sobre os sintomas e sinais do estresse, 
podem ser enumerados: 

I – irritabilidade geral; 

II – ressecamento da boca e faringe; 

III – vontade incontrolável de chorar; 

IV – fadiga fácil. 

São corretos os itens 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) II e IV, apenas. 
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QUESTÃO 26 
A órtese é um dispositivo que se acrescenta 
ao corpo com o objetivo de: 

a) Substituir uma parte do corpo que foi 

amputada. 

b) Restaurar uma função. 

c) Estimular o surgimento de 

contraturas musculares. 

d) Manter movimentos isocinéticos 

constantes. 

e) Movimentar as articulações atingidas 

nos episódios agudos de artrite 

reumatóide. 

 
QUESTÃO 27 
Durante atendimento terapêutico 
ocupacional de um paciente que sofreu 
Acidente Vascular Encefálico (AVE), é 
constatada incapacidade na realização de 
movimentos intencionais e complexos. 
Logo, esse paciente apresenta: 

a) Afasia.  

b) Apoplexia. 

c) Sinergia.  

d) Apraxia. 

e) Hipoestesia. 

 
QUESTÃO 28 
São contra-indicadas a pacientes 
hemiplégicos com padrão anormal de 
movimento e forte espasticidade as 
atividades: 

a) Que proporcionem movimentos 

escapulares. 

b) De coordenação motora ampla. 

c) De coordenação motora e preensão 

finas. 

d) Com transferência de peso corporal. 

e) Com dissociação das cinturas 

escapular e pélvica. 

 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Os modelos teóricos da Terapia Ocupacional 
apresentam concepções diferenciadas. Nesse 
aspecto, NÃO podemos afirmar que 

a) O Modelo humanista é centrado na 
relação terapêutica, nas relações 
humanas com padrões pré-
estabelecidos para seu 
desenvolvimento. 

b) No Modelo Materialista-Histórico, a 
Terapia Ocupacional visa à autonomia 
do indivíduo, por ser considerado um 
ser potencialmente transformador da 
realidade. 

c) O Modelo Positivista compreende a 
saúde, como ausência de doença, 
processo biológico vivido pelo 
indivíduo, tendo pouca flexibilidade no 
modelo. 

d) No Modelo Humanista, a Terapia 
Ocupacional visa ao 
autoconhecimento do indivíduo 
através da reflexão nas atividades 
terapêuticas. 

e) A concepção positivista do homem e 
da doença, deriva para correntes 
organicistas e biológicas, considerando 
a sociedade como fruto da divisão de 
classes sociais, relações de trabalho-
trabalhador e visão econômica e 
cultural. 

 
QUESTÃO 30 
O movimento de afastamento da linha 
mediana do corpo de qualquer segmento 

corporal é denominado 
a) Adução. 
b) Abdução. 
c) Transdução. 
d) Pêndulo. 
e) Depressão. 
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QUESTÃO 31 
Em relação ao contexto histórico da Terapia 
Ocupacional, é INCORRETO afirmar que. 

a) a ocupação desde a Antigüidade foi 
utilizada como medida de cuidado e 
assistência a doentes. 

b) no Brasil, a ocupação com fins 
terapêuticos passou a ser utilizada, 
apenas, com a abertura dos cursos de 
Terapia Ocupacional a partir de 1960. 

c) o primeiro sinal da especificidade da 
Terapia Ocupacional, se expressa 
quando esta passou a ser qualificada 
pela ocupação e não a ocupação pela 
terapia. 

d) no primeiro curso profissionalizante, 
foi utilizado o treinamento de hábitos 
como primeiros passos para 
construção técnica da profissão. 

e) todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 32 
A atividade humana é o objeto de estudo da 
Terapia ocupacional, sendo INCORRETO 
afirmar que; 

a) O terapeuta ocupacional deve 
monitorar o método do usuário em 
executar as atividades terapêuticas, 
não esperando resultados 
padronizados para todo indivíduo, 
observando as singularidades. 

b) Os aspectos psicossociais de uma 
atividade são considerados no 
momento da indicação terapêutica. 

c) A análise motora das atividades deve 

ser realizada, apenas, no modelo 
biomecânico, não sendo validado 
qualquer outro modelo, pois outros 
aspectos subjetivos não interferem. 

d) A adaptação de uma atividade é o 
processo de modificar uma ocupação 
(jogo, esporte, trabalho, etc), para se 
atingir o objetivo terapêutico como 
graduação de movimentos. 

e) No processo terapêutico ocupacional, é 
vital que o usuário compreenda a 
razão pela qual uma atividade é feita 
de modo adaptado. 

QUESTÃO 33 
Em um modelo interdisciplinar de 
tratamento e reabilitação em saúde mental, 
a terapia ocupacional é sempre incluída 
como uma alternativa terapêutica. Assinale 
“V” para as afirmativas verdadeiras e “F” 
para as alternativas falsas: 
( ) O desafio da terapia ocupacional é 
proporcionar consistentemente uma 
referência pela qual o paciente possa 
transformar um espaço estagnado, 
patológico, em um espaço de crescimento 
criativo. 
( ) A prática da terapia ocupacional está 
alicerçada na compreensão de como cada 
indivíduo significa suas aços no cotidiano, 
como vivencia esse cotidiano, que valor tem 
cada atividade no contexto em que vive. 
( ) É na atividade grupal que os pacientes 
fazem atividades individuais e o eixo da 
relação se desenvolve preferencialmente com 
o terapeuta. 
( ) O trabalho em grupo visa entre outras 
coisas a reconstrução de narrativas que re-
signifiquem a própria história. 
Assinale a sequencia correta: 

a) V- V – F – V 
b) V – F – V – V 
c) F – V – F – F 
d) V – V – F – F 
e) V – V – V – F 

 
QUESTÃO 34 
O transtorno obsessivo-compulsivo: 

a) É caracterizado essencialmente por 

idéias obsessivas e/ou por 
comportamentos compulsivos 
recorrentes. 

b) Tem como melhor recurso terapêutico 
a psicoterapia psicanalítica. 

c) Não pertence ao grupo de transtornos 
de ansiedade. 

d) Faz parte do grupo de transtornos 
delirantes persistentes. 

e) Caracteriza-se pela incapacidade de o 
paciente ter consciência do absurdo e 
inutilidade de seu comportamento. 
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QUESTÃO 35 
É uma orientação imprescindível para uma 
mulher acometida por artrite reumatóide na 
mão direita 

a) Não carregar bolsa de alças curtas 
com essa mão. 

b) Usar roupas com fechos de velcro. 
c) Não torcer as roupas, depois de lavá-

las. 
d) Utilizar a mão esquerda para beber em 

copos ou xícaras. 
e) Não escrever por mais de 15 minutos, 

se for destro. 
 
QUESTÃO 36 
De acordo com o código de ética do 
profissional de Terapia Ocupacional, 
considere as seguintes afirmativas: 
1. O terapeuta ocupacional presta 
assistência ao homem, participando da 
promoção da saúde, prevenção, tratamento, 
recuperação e, quando possível, da cura de 
doenças, através de medicação. 
2. O terapeuta ocupacional é responsável 
pelo desempenho técnico do pessoal sob sua 
direção, coordenação, supervisão e 
orientação. 
3. O terapeuta ocupacional avalia sua 
competência e somente aceita atribuição ou 
assume encargo quando capaz de 
desempenho seguro para o cliente. 
4. A responsabilidade do terapeuta 
ocupacional não é diminuída por erro 
cometido em sua atuação profissional 

mesmo quando o erro é cometido na 
coletividade de uma instituição ou de uma 
equipe. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são 

verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são 

verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são 

verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são 

verdadeiras. 

QUESTÃO 37 
São alguns dos principais Transtornos 
Mentais induzidos pelo uso abusivo do 
álcool: 

a) Síndrome de Abstinência Alcoólica 
b) Ciúme Patológico 
c) Síndrome Amnésica Alcoólica 
d) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas 
e) Somente as alternativas A e C estão 

corretas. 
 
 
QUESTÃO 38 
São doenças para as quais o tratamento de 
reabilitação volta se essencialmente para a 
manutenção do nível de função e a 
compensação das habilidades perdidas: 

a) Miastenia e Lesão de Plexo Braquial. 
b) Acidente Vascular Cerebral e 

Esclerose Múltipla. 
c) Distrofia Miotônica e Síndrome 

Guillain-Barré. 
d) Esclerose Lateral Amiotrófica e Doença 

de Parkinson. 
e) Miosite e Esclerose Lateral Primária. 

 
QUESTÃO 39 
A educação do cliente com acidente vascular 
cerebral e sua família deve: 

a) Ser imposta, para que as orientações sejam 
efetivadas. 

b) Ser feita durante a permanência no leito 
hospitalar, não permitindo que esse 
processo aconteça fora desse contexto, pois 

a família não dispõe de condições 
emocionais para conviver com a situação. 

c) Ser sigilosa, pois cada caso é um caso, e 
experiências entre clientes com acidente 
vascular cerebral podem levar a 
generalizações inadequadas. 

d) Ser parte integrante do processo de 
reabilitação desde o início, compreendendo 
as alterações que ocorreram e o que o 
processo de reabilitação pode oferecer. 

e) Acontecer apenas no primeiro atendimento 
e próxima do momento de alta. 
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QUESTÃO 40 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
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 24 
horas ou que levam à morte, sem nenhuma 
outra causa aparente, senão a origem 
vascular”. Na abordagem do Terapeuta 
Ocupacional, assinale os métodos que o 
profissional poderá utilizar para reabilitar o 
paciente: 

a) Acumputura, interação social, atitude 
lúdica.  

b) Tratamento medicamentoso, 
cinesioterapia, crioterapia. 

c) Escuta terapêutica, atitude lúdica, 
cromoterapia.  

d) Bobath, Brunnstron, Rood. 
e) Psicomotricidade, estimulação precoce, 

lobotomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




