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PROVA B 
 
Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
Língua Portuguesa  
 
01. Marque a única alternativa em que todas as palavras são 
grafadas com x: 
a) en....oval –  ....ingar – cai....eiro. 
b) pu....ar – a....atar – in....ado. 
c) pi....e – trou....a – cartu....o . 
d) bro...e – en....arcado – en....ada. 

 
Leia o texto que se segue para responder as questões de 02 a 
05. 
 
Bebês bilíngues aprendem mais 
 
Que dominar diversas línguas é um hábito “saudável”, não 
restam dúvidas. Contudo, os benefícios neurológicos e 
contribuições à inteligência que o poiglotismo acarreta 
(sobretudo na tenra idade) começam a ser cada vez mais 
objeto de investigação pela ciência. A cientista Janet Werker, 
da Universidade da Colúmbia Britânica, está à frente de 
estudos sobre como o ensino de mais de um idioma é capaz de 
moldar a experiência e a percepção de bebês. Segundo Janet, 
bebês nascidos de mães bilíngues não só preferem esses dois 
idiomas a outros, como também conseguem registrar que 
essas duas línguas são diferentes. Na Universidade de 
Washington, por sua vez, a professora Patrícia Kuhl vem 
pesquisando como a variabilidade de línguas pode manter 
bebês abertos a novas percepções. 
(Revista Língua ano 7, n.74, dezembro 2011) 
 
02. De acordo com o texto: 
a) Estudos analisam o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
b) Estudos registram o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
c) Estudos comprovam o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
d) Estudos interrompem o cérebro de bebês expostos a mais 

de um idioma. 
 

03. As palavras “cérebro” e “bebês” foram acentuadas pelo 
mesmo motivo de qual alternativa abaixo: 
a) Línguas e saudável. 
b) Infância e experiência. 
c) Benefícios e bilíngue. 
d) Hábito e está. 

 
04. Em: ...“Contudo, os benefícios neurológicos e contribuições 
à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. A redação que equivalente a essa é: 
a)... “Pois os benefícios neurológicos e contribuições à 

inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

b)... “No entanto os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

c)... “Porque os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

d)... “Logo que os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência”. 

05. Na frase “A cientista Janet Werker, da Universidade da 
Colúmbia Britânica, está à frente de estudos sobre como e 
ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a experiência 
e a percepção de bebês”. Por que as vírgulas foram utilizadas? 
a) Para separar o vocativo. 
b) Para separar uma oração coordenada. 
c) Para separar o aposto. 
d) Para separar termos coordenados assindéticos. 

 
06. Em: “... está à frente de estudos sobre como o ensino de 
mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a 
percepção de bebês.” Encontre nas alternativas abaixo uma 
que se utiliza da crase pelo mesmo motivo que à frente. 
a)... “os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência”. 
b) Estamos à procura de cientistas capazes de melhorar os 

estudos na área neurológica. 
c) Está provado pela ciência que os bebês estimulados à boa 

música são mais inteligentes. 
d) Os cientistas estão cada vez mais interessados em assuntos 

relacionados à neurociência. 
 

07. Quanto à regência verbal assinale a alternativa incorreta. 
a) José Serra insistiu que não será candidato a prefeito. 
b) Lula insiste em se manter em evidência. 
c) Os ruralistas insistem no perdão do desmatamento anterior a 

2008. 
d) Insisto para que todos votemos pelo voto aberto. 

 
08. Leia o texto e responda ao que se pede. 
 
Receita de Herói 
 
“Tome-se um homem feito de nada 
Como nós, em tamanho natural 
Embeba-se lhe a carne 
Lentamente 
De uma certeza aguda, irracional 
Intensa como o ódio ou como a fome. 
Depois, perto do fim 
Agite-se um pendão 
E toque-se um clarim. 
Serve-se morto 
(Reinaldo Freitas) 
 
Quais seriam uma das possíveis leituras desse poema? 
a) O autor considera que o herói é um homem comum, que, 

mais ou menos fanatizado, é levado a morrer. 
b) O autor considera que os heróis não existem, sendo tudo 

mera fantasia da nossa imaginação. 
c) O autor considera que os heróis de verdade não sentem 

ódio nem fome. 
d) O autor considera que para sermos heróis é preciso seguir 

uma receita. 
 

09. Leia atentamente o trecho a seguir: 
 “Desjejum – também conhecido como “quebra-jejum”, 
“pequeno almoço” ou “café da manhã” e também 
chamado de breakfast nos hotéis e recintos mais 
sofisticados, é a primeira refeição do dia, mas essa 
palavra, você sabe, quase nunca é pronunciada na 
linguagem comum” [...] 
                                                                                                              
(Revista Língua/2011) 
 

Nas alternativas abaixo qual o processo de formação da 
palavra desjejum? 
a) Hibridismo. 
b) Derivação. 
c) Justaposição. 
d) Neologismo. 
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10. Classifique a frase: “Os candidatos ao congresso que só 
querem defender seus interesses privados não pensam no 
povo”. 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
b) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
c) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) Oração subordinada adverbial causal. 

 
11. Identifique a alternativa que esteja de acordo com a 
gramática normativa. 
a) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 

para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

b) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentavel do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de progetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

c) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

d) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolecentes, e jovens. 

 
12. Das frases abaixo qual não está de acordo com as normas 
gramaticais da Língua Portuguesa? 
a) Nada causa-lhe medo. 
b) Hoje se realiza um grande concerto no Municipal. 
c) Despeço-me desejando-lhe felicidade. 
d) Encontrá-lo-emos na saída do aeroporto. 

 
13. Analise as frases a seguir e identifique a alternativa que 
esteja de acordo quanto à significação das palavras. 
I– Não me sai da cabeça o encontro de ontem. (cabeça=crânio) 
II– Sabe de cabeça todos os versos da poesia. 
(cabeça=lembrança) 
III– Foi aprisionado o cabeça da revolução. (cabeça=chefe) 
IV– Cada cabeça, cada sentença. (cabeça=pessoa, homem) 
V– Feriu-se na cabeça do dedo. (cabeça=extremidade) 
a) As frases I e II estão corretas. 
b) As frases IV e V estão incorretas. 
c) III e IV estão incorretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa que contém voz passiva 
a) Tínhamos apresentado diversas opções de planejamento. 
b) Ele dormiu calmamente naquela noite. 
c) O navio foi abandonado no cais pelo comandante. 
d) Márcia admira-se muito. 

 
15. Marque o item em que a análise morfológica da palavra em 
destaque esteja correta. 
a) Nada foi feito para resolver a questão. (pronome oblíquo) 
b) A metade da classe já chegou. (numeral) 
c) Os jovens gostam de cantar música moderna. (preposição) 
d) Ele dirige maravilhosamente bem essa escola. (advérbio) 

 
16. Analise as alternativas e marque a correta quanto à 
concordância. 
a) Mais de um aluno faltaram. 

b) Deram três horas no relógio da igreja. 
c) Acreditam-se em seres extraterrestres. 
d) Haviam sérios compromissos naquela empresa. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Com base no conhecimento da história e fundamentos da 

Terapia Ocupacional, assinale a alternativa incorreta.  
a) A organização da Terapia Ocupacional, como categoria 

profissional e como profissão da área da saúde, está 
bastante ligada  ao período  da Segunda Guerra Mundial, a 
qual provocou o aumento dos incapacitados e neuróticos da 
guerra. 

b) Os cursos e programas de Terapia Ocupacional eram 
conduzidos e supervisionados por médicos com auxilio de 
enfermeiras e assistentes sociais, que muitas vezes 
acabaram se transformando em Terapeutas Ocupacionais. 

c) Durante as décadas de 1940 e 1960, a  Terapia Ocupacional 
foi fortemente influenciada  pelo Movimento Internacional de 
Reabilitação, nascido de uma necessidade da população de 
atendimento em especial na área das disfunções físicas. 

d) As primeiras instituições brasileira que atendiam pessoas 
com incapacidade física, sensorial ou mental  foram criadas 
a partir da segunda metade do século XIX. 

 
18. I- Na história da utilização das ocupações como forma de 
tratamento no Brasil, é importante a referencia da  vinda da 
família real portuguesa (século XIX), que deu impulso a 
reestruturação psiquiátrica  principalmente depois da 
independência. 
II- Em 1898 iniciou-se o funcionamento do hospital do Juqueri, 

atualmente chamado de Hospital Franco da Rocha, próximo 
a cidade de São Paulo, para atender os doentes mentais de 
todo o pais. 

III- Em 1969, a profissão de  Terapia Ocupacional, juntamente 
com a psicologia foram reconhecidas como de nível 
superior. 

IV- Os programas para incapacitados físicos surgiram no Brasil, 
apenas na década de 40, decorrente do Movimento 
Internacional de Reabilitação. 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) apenas a afirmativa III está correta 
b) as afirmativas I e II estão corretas 
c) apenas a afirmativa IV está correta 
d) todas as afirmativas estão corretas 
 
19.  A Terapia Ocupacional é caracterizada pelo tratamento 
através de atividades. Estas sendo aplicadas de maneira direta 
ou indireta, física ou mental, ativa ou passiva, preventiva, 
corretiva ou adaptativa. 
Com relação a atuação da Terapia Ocupacional, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) As atividades são selecionadas de acordo com a 

necessidade terapêutica, pessoal, social e cultural da 
família do cliente. 

b) Terapia Ocupacional trabalha com déficit físico, mental e 
social. 

c) A Terapia Ocupacional tem o objetivo de ajudar as pessoas 
a alcançarem seu nível máximo de funcionalidade e 
independência.  

d) O Terapeuta Ocupacional pode atuar em creche, escola, 
empresas, hospital psiquiátrico, asilo, consultório etc. 

 
20. Assinale a alternativa incorreta, com relação a metodologia 
de trabalho do Terapeuta Ocupacional. 
a) Realizar entrevista e anamnese junto ao cliente, se 

necessário junto a família. 
b) Avaliar o cliente na disfunção especifica, levando em 

consideração a queixa principal. 
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c) Estabelecer os objetivos terapêuticos, se possível com o 
cliente e a família. 

d) Selecionar e aplicar métodos, técnicas e recursos 
apropriados ao tratamento, não levando e conta a realidade 
sócio – econômica e cultural do cliente. 

 
21.  Na atuação junto ao idoso, a Terapia Ocupacional age 

como um facilitador que capacita o        mesmo a fazer o 
melhor uso possível das capacidades remanescentes, a 
tomar suas próprias decisões e lhe assegurar uma 
conscientização de alternativas realista.  

É incorreto dizer que: 
a) Os cuidados de Terapia Ocupacional oferece ao idoso um 

desempenho mais dependente, enfatizando as áreas de 
auto – cuidado, lazer, e trabalho. 

b) A Terapia Ocupacional utiliza instrumentos de avaliação 
funcional, das estruturas mentais, emocionais e sociais. 

c) A avaliação do idoso em Terapia Ocupacional, é 
determinada pela estimativa de sua força e debilidade, pelo 
reconhecimento de potencialidade possibilidades reais de 
desempenho das atividades cotidianas. 

d) A capacidade física do idoso esta limitada por alguns fatores 
fisiológicos: diminuição da potencialidade muscular, 
fragilidade óssea e perda da elasticidade do tecido 
conjuntivo. 

 
22. O processo de envelhecimento e sua consequência natural, 

a velhice, é uma preocupação da humanidade desde o 
inicio da civilização. LEME (1996), lembra que poucos 
problemas tem merecido tanta atenção e preocupação do 
homem como o envelhecimento e a incapacidade funcional 
associada a esse processo.  

De acordo com seu conhecimento e Geriatria, assinale a 
alternativa incorreta: 

a) O século XX marcou definitivamente a importância do 
estudo, fruto de um lado da natural tendência de 
crescimento do interesse em pesquisar e estudar o 
processo de envelhecimento. 

b) A denominação de Gerontologia foi obtida a partir das 
expressões gero (velhice) e logia (velho). 

c) Em 1909, a especialidade de estudo da velhice passou a ser 
chamada de Geriatria. 

d) A partir de 1930 começaram a surgir numerosos trabalhos 
em todas as áreas que compõem a ciência do 
envelhecimento. 

 
23. Os clientes demenciados, modera ou severamente 

prejudicados, podem realizar poucas tarefas sem 
assistência, as atividades apropriadas para esses clientes 
quase semre envolvem o profissional, seja para orientação 
ao cliente ou parq familiar que cuida diretamente dele. 

Na atuação da Terapia Ocupacional junto aos idosos 
demenciados é incorreto dizer que:  

a) Planejar um horário fixo para as atividades, tanto para as 
AVDs como as ocupacionais. 

b) Selecionar atividades das capacidades e conhecimentos 
remanescentes, que o cliente fazia e gostava. 

c) Favorecer através de atividades simples, as estimulações 
cognitiva e sensorial, e dar oportunidade para a auto – 
expressão. 

d) Não encerrar a atividade quando o cliente fica aborrecido ou 
irritado. 

 
24. I- Disfunção nas atividades de cuidado pessoal e 

administração do lar, são preocupações importantes para o 
idoso, pois estas dificuldades são os sinais da necessidade 
de serviços que os auxiliem. 

II- O objetivo da Terapia Ocupacional junto aos idosos é 
diferente daqueles destinados a outras faixas etárias. 

III- Pequenos ganhos funcionais do cliente tem grande impacto 
na saúde física e emocional do cuidador. 

IV- A Terapia Ocupacional apresenta uma abordagem 
terapêutica que pode ajudar o cliente idoso a diminuir o seu 
senso de poder e competência através da promoção e 
envolvimento desse individuo. 

Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I e II estão corretas 
b) As afirmativas II e IV estão incorretas  
c) Apenas a afirmativa IV esta incorreta 
d) Todas as afirmativas estão corretas 
 
25. Com base em seu conhecimento no desenvolvimento 

normal da criança, é incorreto dizer que: 
a) O recém nascido emite reação de moro 
b) A criança com 7 meses senta sem apoio 
c) A criança com 12 meses faz preensão manual de pinça 
d) A criança com 4 anos não tem equilíbrio dinâmico 
 
26. Recentemente, foi descrito conceitualmente os domínios do 

desenvolvimento em quatro grandes áreas: 
I- Desenvolvimento motor, compreende somente a habilidade 

motora grossa. 
II- Desempenho da linguagem, consiste em habilidade de 

articulação, linguagem receptiva e expressiva e no uso de 
símbolos não verbais. 

III- Desenvolvimento adaptativo ou cognitivo, é uma medida da 
habilidade da criança em resolver problemas através da 
intuição, percepção e raciocínio verbal e não verbal. 

IV- Desenvolvimento social ou pessoal, envolve a formação da 
habilidade de auto cuidado em diversas AVDs. 

De acordo com as afirmativas acima descritas, assinale a 
alternativa correta: 

a) As afirmativas I e II estão incorretas 
b) Somente a afirmativa I está correta 
c) As afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Todas as afirmativas estão corretas 
 
27. A criança ao nascer pode apresentar diversas síndromes 
ou anomalias, entre elas a mais conhecida é a Síndrome de 
Down.  
Assinale a alternativa incorreta de acordo com seu 

conhecimento relacionado a esta síndrome. 
a) É responsável por 70% dos portadores de atraso mental. 
b) O cariótipo é geralmente realizado a partir do exame dos 

leucócitos obtidos de uma pequena amostra de sangue 
periférico. 

c) A criança com Síndrome Down apresenta olhos com fendas 
palpebrais obliquas. 

d) Existem programas específicos de estimulação precoce para 
portadores de Síndrome de Down. 

 
28. 1-É a síndrome melhor conhecidas, sua primeira descrição 
clinica foi publicada em 1866 por Longdon Down. 
2- É um defeito que pode afetar as crianças independente de 

sexo ou raça, inclui baixa estatura, retardo mental ou 
transtorno de aprendizagem, é responsável por 1% dos 
casos de retardo mental. 

3 - É  uma doença do tecido conjuntivo descrita por um pediatra 
francês, as alterações mais           características são 
cardiovasculares,  esqueléticas e oftalmológica 

4- É uma condição de origem genética, considerada a causa 
mais frequente de comprometimento intelectual herdado, as 
pessoas afetadas apresentam atraso no desenvolvimento, 
problemas de comportamento e eventualmente 
características físicas peculiares. 

Assinale a alternativa correta: 
a) A descrição 1 refere-se a Síndrome de Down 
b) A descrição 4 refere-se a Síndrome  do X frágil 
c) A descrição 2 não se refere a Síndrome de Prader Wili 
d) A descrição 4 refere-se a Síndrome de Marfan 
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29. I- Os ossos não são rígidos ao nascimento, eles enrigecem 
depois, começando pelos ossos das mãos e braços e 
depois pés e pernas. 

II- Dentro do córtex, as partes que governam a visão, audição e 
as áreas motoras que governam as mãos, cabeça e tronco 
desenvolvem se primeiro. 

III- As capacidades motoras são extremamente pobres ao 
nascimento. 

IV As mudanças na altura são rápidas durante o primeiro ano , 
depois passam por um período de aumento estável até a 
adolescência quando há um estirão do crescimento. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está incorreta 
b) Somente a afirmativa II esta  correta 
c) Todas as afirmativas estão incorretas 
d) Todas as afirmativas estão corretas 
 
30. A coluna vertebra é composta por: 
a) 26 ossos  
b) 28 ossos 
c) 29 ossos 
d) 32 ossos 
 
31. Qual desses músculos não é considerado um musculo da 

face: 
a) Platisma 
b) Sóleo 
c) Zigomatico maior 
d) Orbicular do olho 
 
32. Também é conhecida como articulação glenoumeral, essa 

é a articulação do: 
a) Tornozelo 
b) Ombro 
c) Pé 
d) Joelho 
 
33. 1- Fragilidade dos ossos o que os deixa muito suscetíveis a 

ocorrência de fraturas 
2- Afecção caracterizada pela presença de massas de 

cartilagens tendentes a se ossificar nos ossos longos 
3- Fechamento incompleto da coluna vertebral 
4- Ligação de dois ou mais dedos pela pele 
(    ) Sindactilia  
(    ) Espinha Bífida 
(    ) Discondroplasia 
(    ) Osteogenese imperfeita 
Assinale a alternativa referente a ordem correta: 
a) 4,2,1,3 
b) 2,1,4,3 
c) 4,3,2,1 
d) 1,2,3,4 
 
34. 1- Tem a função de unir os ossos 
2- São tecidos conjuntivos contrateis que afetam o movimento 

e compõem quase todos os órgãos  e sistemas do corpo 
3- É um tecido mais forte e resistente com um cabo que liga o 

musculo ao osso e transmite cargas de tensão  
4- Junto com as capsulas articulares ligam um osso ao outro 
(    ) Musculo 
(    ) Tendão 
(    ) Ligamento 
(    ) Articulação 
Assinale a alternativa referente a ordem correta: 
a) 2,1,4,3 
b) 2,3,1,4 
c) 1,2,3,4 
d) 2,3,4,1 
 
35. Esse musculo tem a sua origem no ângulo inferior e a 

margem lateral da escapula, sua inserção é na crista do 

tubérculo menor do úmero, tem a função de estender a 
articulação do ombro, ou aduz e roda medialmente a 
articulação do ombro, sua inervação é nervo subescapular 
inferior. Que musculo é esse? 

a) Deltoide 
b) Esternocleidomastóideo 
c) Redondo maior 
d) Trapézio 
 
36. A hidrocefalia também é conhecida vulgarmente como 

“agua na cabeça”, é uma condição na qual existe liquido 
cérebro espinhal em excesso ao redor do cérebro e da 
medula espinhal. 

Assinale a alternativa incorreta: 
a) A hidrocefalia pode ser congênita ou adquirida 
b) A hidrocefalia pode ser diagnosticada durante um ultra som 

pré natal de rotina, frequentemente é descoberta durante a 
infância ou enquanto bebe 

c) O objetivo da Terapia Ocupacional é melhorar as aquisições 
das habilidades de vida diária e de vida pratica, para tornar  
o individuo mais dependente no seu dia a dia  

d) Em alguns casos o Terapeuta Ocupacional deve 
confeccionar órteses ou adaptações 

 
37. A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), é uma doença 

neuromuscular progressiva que afeta o controle muscular 
voluntario em decorrência de uma lesão no neurônio motor 
superior e/ou neurônio motor inferior na região bullar e/ou 
espinhal. 

Assinale a alternativa incorreta. 
a) A ELA pode ser dividida em dois grandes grupos de 

ocorrência: esporádica ou familiar, sendo que este 
corresponde a 10% dos casos 

b) A ELA é mais comum em mulheres geralmente após os 40 
anos 

c) A função visual, a cognição,  controles vesical e intestinal 
não são afetados 

d) A avaliação Terapêutica Ocupacional é direcionada pelo 
estagio da patologia e propriedades e necessidades do 
cliente 

 
38. Um paciente neurológico pode obter diversas sequelas, de 

acordo com seus conhecimentos associe as nomenclaturas. 
1- Paralisia leve ou completa, manifestando se por uma 

diminuição de força muscular 
2- Perturbação dos movimentos devido a espasmos e 

incoordenação 
3- Contração rápida, breve e involuntária de um ou vários 

músculos, repetindo em intervalos variáveis 
4- Hipertonia intensa dos músculos, com rigidez e exagero dos 

reflexos osteotendinosos 
(    ) Espasticidade 
(    ) Mioclonia 
(    ) Paresia 
(    ) Discinesia 
Assinale a alternativa correspondente a ordem correta: 
a) 4,3,2,1 
b) 1,3,2,4 
c) 4,3,2,1 
d) 4,3,1,2 
 
39. 1- É uma lesão no cérebro causada por uma agressão  de 

origem traumática ocasionada por uma força mecânica 
interna ou projetil que resulta em perda de consciência, 
amnésia pós traumática e déficits neurológico, podendo 
ocorrer comprometimento funcional das estruturas, como o 
encéfalo e seus vasos sanguíneos  

2- É uma desordem progressiva do sistema nervoso central, 
causada pela degeneração dos neurônios que resulta em 
rigidez muscular, tremores, movimentos lentos, problemas 
na marcha e desequilíbrio 
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3- É caracterizada por uma inflamação aguda com perdas da 
mielina, dos nervos periféricos e as vezes de raízes 
nervosas proximais e de nervos cranianos 

4- Grave anormalidade congênita do sistema nervoso, 
desenvolve se nos dois primeiros meses de          gestação 
e representa um defeito na formação do tubo neural 

(    ) Síndrome de Guillain Barré 
(    ) Traumatismo Crânio Encefálico 
(    ) Espinha Bífida 
(    ) Doença de Parkinson 
Assinale a alternativa correspondente a ordem correta: 
a) 3,1,4,2 
b) 3,2,1,4, 
c) 1,2,4,3, 
d) 3,2,4,1, 
 
40. Com seu conhecimento em órtese e prótese, assinale a 

alternativa correta. 
I- A órtese estática para o cotovelo é indicada para casos de 

fraturas, queimaduras, contraturas, reparação nervosa, 
transferência tendinosa e processo degenerativo 

II- A órtese para estabilização dos metacarpos é indicada para 
casos de fraturas da cabeça dos metacarpos e inflamação 
articular 

III- As órtese são utilizadas para substituir uma parte do corpo 
IV- As órteses de sarmiento são indicadas para estabilização 

de fraturas que se encontram em fase aguda 
a) As afirmativas I e III estão corretas 
b) As afirmativas III e IV estão incorretas 
c) Apenas a afirmativa III esta incorreta 
d) Apenas a afirmativa IV esta incorreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




