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Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que 
o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma 
revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela 
mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta 
por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas 

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas 
importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as 
preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 

 
O AGOURENTO  

 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio 
perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. I- A Terapia Ocupacional é uma profissão da área da saúde 
que atua no campo da reabilitação. 
II- A Terapia Ocupacional surgiu basicamente de processos, da 
ocupação de doentes crônicos em hospitais de longa permanência 
e da restauração da capacidade funcional dos incapacitados 
físicos. 
III- Nos programas de reabilitação aos incapacitados físicos, as 
atividades de autocuidado, lazer ou produtivas visavam a 
restauração da incapacidade funcional e ao desempenho 
ocupacional na vida cotidiana. 
IV- A Terapia Ocupacional como profissão da área da saúde surgiu 
nos Estados Unidos. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está incorreta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III esta incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18. No Brasil a profissão de Terapeuta Ocupacional foi 
regulamentada pelo Decreto Lei nº 938, publicado no diário oficial 
nº 197, em qual data. 
a) 13 de outubro de 1969. 
b) 13 de outubro de 1959. 
c) 13 de outubro de 1989. 
d) 13 de outubro de 1949. 
 
19. Tem como base teórica a sociologia, é indicado 
essencialmente para indivíduos com dificuldade em cumprir regras, 
criar hábitos e adquirir as aptidões necessárias para funcionar em 
sociedade, observados sob o ponto de vista da vontade do 
indivíduo, da habitação e da execução durante as intervenções 
baseadas neste modelo, tenta-se criar um ambiente que 
proporcione a troca de ideias e resolução de problemas. 
a) Modelo de desempenho Ocupacional. 
b) Modelo Biomecânico. 
c) Modelo Psicodinâmico. 
d) Modelo de Ocupação Humana. 
 
20. Relacione as Colunas: 

1-É responsável pelo processamento da 
informação visual. 

(   ) Lobo frontal. 
 

2- É relacionado com o sentido da audição, 
possibilitando o reconhecimento de tons 
específicos e intensidade de som. 

(   ) Lobo parietal. 
 

3- É responsável pela sensação de dor, 
tato, paladar, temperatura e pressão, 
também está relacionado com a lógica 
matemática. 

(  ) Lobo temporal. 

4- É responsável pela elaboração do 
pensamento, planejamento, programação 
de necessidade individuais e emoção. 

(   ) Lobo occipital. 
 

 
a) 4, 1, 2, 3. 
b) 4, 3, 2, 1. 
c) 2, 3, 1, 4. 
d) 1, 2, 3, 4. 
 
21. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A Terapia Ocupacional utiliza instrumentos de avaliação 

funcional, das estruturas mentais, emocionais e sociais, 
avaliando principalmente o desempenho das atividade de vida 
diária. 

b) O Terapeuta Ocupacional pode proporcionar ao idoso atividades 
tais como, expressivas, lúdicas, artesanais, jogos, recreativas, 
entre outra atividade de interesse do idoso. 

c) O Terapeuta Ocupacional pode atuar com o idoso somente no 
ambiente hospitalar. 

d) O Terapeuta Ocupacional auxilia o reencontro do idoso como 
pessoa na comunidade, no lar, tornando personagem da sua 
própria história de vida. 

 
22. Assinale a alternativa incorreta, com relação a como conduzir 
um idoso em uma cadeira de rodas.  
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a) Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir 
permissão para quem a utiliza. 

b) Quando estiver empurrando uma pessoa sentada em uma 
cadeira de rodas e parar para conversar com alguém, lembre-
se de virar a cadeira para traz para que essa pessoa não 
participe da conversa. 

c) Quando for conversar por muito tempo com uma pessoa 
sentada em uma cadeira de rodas, sente-se para que você e 
ela fique com os olhos no mesmo nível. 

d) Para subir degraus, incline a cadeira para traz, levante as 
rodinhas da frente e apoie-as sobre o degrau. 

 
23. A dificuldade de preensão do lápis tornou mais evidente nos 
anos primários com o aumento da demanda da escrita, no entanto 
algumas crianças podem desenvolver mais cedo e outras podem 
apresentar certa dificuldade de motricidade fina. Com relação a 
escala de preensão do lápis associe as colunas. 

1- Preensão palmar supinada, o 
traçado é feito com o movimento do 
braço, em torno de um ano e meio. 
 

(  ) Preensão madura. 
 

2- Preensão de quatro dedos 
movimento de punho e dedos, o 
antebraço fica apoiado na mesa, 
em torno de três anos. 

(  )  Preensão primitiva. 

3- Preensão tripé dinâmica 
movimentos localizados em três 
dedos, o antebraço se apoia na 
mesa, em torno dos quatro anos. 

( ) Preensão de transição. 
  
 

a) 3, 1, 2. 
b) 3, 2, 1. 
c) 1, 2, 3. 
d) 2, 1, 3. 
 
24. Leia os itens:  
I- A criança com Síndrome de Down deve ser encaminhada o mais 
precocemente possível para serviços especializados que orientem 
os pais sobre o prognóstico e a conduta terapeuta. 
II- A estimulação precoce melhora o desempenho neuro motor, a 
hipotonia muscular e a linguagem da criança com Síndrome de 
Down.       
III- A expectativa de vida para os pacientes com Síndrome de 
Down é de aproximadamente 35 anos de vida e depende da 
presença e da gravidade da anomalia cardíaca. 
IV-Estima-se que 65 a 80% dos fetos com Síndrome de Down são 
abortados expontaneamente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II esta correta. 
c) As afirmativas III e IV estão incorretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25. Assinale a alternativa incorreta com base em seu 
conhecimento sobre Dislexia. 
a) É uma dificuldade primária do aprendizado, abrangendo a 

leitura, a escrita, e soletração ou uma combinação de duas ou 
três dessas dificuldades. 

b) A dislexia é uma doença. 
c) É o distúrbio do aprendizado mais frequente identificado na sala 

de aula. 
d) Estima-se que a dislexia atinja 10 a 15 % da população mundial. 

 
26. I- O TDAH é caracterizado em dois grupos de sintomas, 
relacionados a hiperatividade/impulsividade. 
II- Alguns casos necessitam de medicamento sendo Ritalina e 
Concerta os mais utilizados. 
III- Estima-se que cerca de 3 a 6% das crianças na idade escolar 
apresentam hiperatividade e ou déficit de atenção. 
IV- Aproximadamente 75% das chances de alguém desenvolver ou 
não o TDAH são herdados dos pais. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) As afirmativas II e III estão incorretas. 
c) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

27. As causa da deficiência física são diversas, podendo estar 
ligadas a problemas genéticos, complicações na gestação ou 
gravidez, doenças infantis e acidentes. Relacione as colunas de 
acordo com as causas da deficiência física. 
1- Problema respiratório na hora do parto, prematuridade, bebê 
entra em sofrimento na hora do nascimento por ter passado da 
hora, cordão umbilical enrolado no pescoço e outras.  
2- Parada cardíaca, infecção hospitalar, meningite e outras 
doenças infecto contagiosa ou quando o sangue do bebê não 
combina com o da mãe (se esta for RH negativo), traumatismo 
craniano ocasionado por queda muito forte e outras. 
3- Remédios tomados pela mãe, tentativas de aborto más 
sucedidas, perda de sangue durante a gestação, crises maternas 
de hipertensão, problemas genéticos e outros. 
(    ) Causas pós natais. 
(    ) Causas pré natais. 
(    ) Causas perinatais. 
Assinale a alternativa correspondente a ordem correta. 
a) 2, 3, 1. 
b) 2, 1, 3. 
c) 1, 2, 3. 
d) 3, 2, 1. 
 
28. Assinale a alternativa incorreta com base nos sinais que 
podem ser observados nos portadores de deficiência física. 
a) Dificuldade em controlar os movimentos, apresenta desequilíbrio 

e quedas constantes. 
b) Anda de forma coordenada, pisa na ponta dos pés ou manca. 
c) Dor óssea, articular ou muscular. 
d) Apresenta dificuldade de realizar atividades que exijam 

coordenação motora fina. 
 
29. Relacione as colunas com relação à classificação de cada osso 
e assinale a ordem correta. 

1- Parietal (    ) Osso sesanóide 
2- Esfenóide (    ) Osso curto 
3- Falanges (    ) Osso alongado 
4- Temporal (    ) Osso irregular 
5- Costelas (    ) Osso longo 
6- Carpo (    ) Osso pneumático 
7- Patela (    ) Osso laminar 

 
a) 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7. 
b) 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2. 
c) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
d) 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7. 
 
30. A Síndrome de Marfan foi descoberta por Antonie Bernard 
Jean Marfan, em qual ano. 
a) 1896. 
b) 1990. 
c) 1800. 
d) 1999. 
 
31. Essa síndrome é causada por defeito genético, caracterizado 
por problemas cardiovasculares, elevado nível de cálcio 
sanguíneo, retardo mental, retardo do desenvolvimento “rosto 
estranho”, como de um elfo, olhos inchados e o nariz virado para 
cima. Que síndrome é essa? 
a) Síndrome de Kinefelter. 
b) Síndrome de Williams. 
c) Síndrome de Turner. 
d) Síndrome do X-frágil. 
 
32. Definida como um distúrbio crônico de várias causas 
caracterizado por convulsões recorrentes em razão de descarga 
excessiva dos neurônios cerebrais. 
a) Fibromialgia. 
b) Enfizema. 
c) Acidente vascular cerebral. 
d) Epilepsia. 
 
33. O músculo Ancôneo tem a função de: 
a) Flexionar o cotovelo. 
b) Extender o cotovelo. 
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c) Flexionar o ombro. 
d) Flexionar o punho. 

 
34. Assinale o movimento que não é possível ser realizado no nível 
da medula espinhal C4. 
a) Mastigação.  
b) Respiração.  
c) Elevação da escapula.  
d) Movimentos do pescoço. 

 
35. Assinale a alternativa incorreta com base nos aspectos 
trabalhados com o paciente protetizado. 
a) Treino de equilíbrio visando a reorganização do centro de 

gravidade. 
b) Treino de marcha.  
c) Treino de escada e rampa. 
d) Para descer uma escada, primeiro desce o membro não 

protetizado, seguido de apoio com as mão nas barras em 
seguida a perna protetizada.  
 

36. Com base nos níveis de atenção e prevenção em ortopedia e 
traumatologia, relacione as colunas. 

1- Utilizada antes que ocorra um 
evento crítico, sua meta é reduzir a 
incidência de distúrbios. 

(   ) Prevenção primária  
 

2- Evitar que distúrbios graves 
produzam deficiências permanentes 
e maximizar a função e minimizar 
os efeitos nocivos de uma condição 
de deficiência. 

(   ) Prevenção terciaria 
 

3- Evitar que os distúrbios leves 
tornem-se graves. 

(  ) Prevenção secundaria 
 

a) 1, 2, 3. 
b) 3, 2, 1. 
c) 1, 3, 2. 
d) 3,1, 2. 
 
37. Assinale a alternativa incorreta. 
a) Os ossos são rígidos e não cedem, porém são também tecidos 

dinâmicos vivos que crescem no corpo e estão constantemente 
sendo formados e substituídos. 

b) O osso longo é constituído por três grandes regiões, diáfise, 
epífese e metáfise. 

c) Os músculos podem ser classificados em liso, esquelético e 
pneumático. 

d) Os ligamentos tem a função de ligar um osso no outro.   
 

38.  Leia os itens: 
I- A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de 
caráter político, social e econômico influenciado pela ideologia de 
grupos dominantes. 
II- O modelo de assistência psiquiátrica ainda predominante no 
Brasil, com base na legislação de 1934, propõe fundamentalmente 
a hospitalização e o asilamento do doente mental, visando  atender 
sobretudo a segurança da ordem e da moral pública. 
III- O movimento pela Reforma Psiquiátrica teve inicio no Brasil no 
ano de 2000. 
IV- A Reforma Psiquiátrica tem como uma das vertentes principais 
a desinstitucionalização  com consequente desconstrução dos 
manicômios e dos paradigmas que o sustenta. 
Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I e II estão incorretas. 
b) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
c) A afirmativa IV esta incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
39. Leia os itens:  
I- O Transtorno Bipolar do humor, também conhecido como 
distúrbio bipolar, é uma doença caracterizada por episódios 
repetidos ou alternados de mania e depressão. 
II- O Transtorno bipolar foi descrito por Emil Kraepelin nos 
primórdios da história da psicopatologia e da psicanálise, 
enfatizando nesta época os estados maníacos e psicóticos. 

III- Depressão é uma doença que se caracteriza por afetar o 
estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio 
anormal de tristeza.  
IV- A depressão atinge mais mulheres do que homens. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a Afirmativa II está incorreta. 
c) Todas as afirmativas estão incorretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
40. Os quadros de esquizofrenia podem variar de paciente para 
paciente. Assinale a alternativa incorreta com base nos sintomas 
que um esquizofrênico pode apresentar. 
a) Delírio. 
b) Alucinação. 
c) Alteração de comportamento. 
d) pensamento organizado. 

  




