
ConCurso PúbliCo

011. Prova objetiva

TeraPeuTa oCuPaCional

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 60 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele 
está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja 
algum problema, informe ao fiscal da sala.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que 
você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído 
o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

 Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio 
após transcorrida a metade do tempo de duração da 
prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e 
orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir esTe Caderno de quesTões.

01.07.2012
tarde



Folha IntermedIárIa de respostas



3 PMPP1101/011-TerapeutaOcupacional-tarde

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o fragmento de capítulo do livro Vidas Secas para responder 
às questões de números 01 a 05.

Nesse fragmento, Fabiano, Sinhá Vitória, dois filhos e Baleia 
caminham para o sul – um destino incerto – porém, certos de que 
encontrarão a libertação.

Mudança

Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas man-
chas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam 
cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como 
haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progre-
dira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A 
folhagem do juazeiro apareceu longe, através dos galhos pelados 
da catinga rala.

Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais 
novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano 
sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia 
presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino 
mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O me-
nino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.

– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de 

ponta. Mas, o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-
-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e 
esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou 
os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.

[...]
(Graciliano Ramos, Vidas Secas. Adaptado)

01. De acordo com as informações contidas no fragmento, é 
possível concluir que
 I. as personagens são Fabiano, Sinhá Vitória, dois filhos 

e a cachorra Baleia caminhando pela catinga deserta e 
ardente;

 II. a natureza é descrita por meio da adjetivação, e as perso-
nagens são apresentadas por um adjetivo, com função de 
substantivo, logo no início do parágrafo;

 III. embora os viajantes costumassem andar pouco, a viagem 
vinha progredindo bem;

 IV. as batidas repetidas da faca de ponta fizeram com que o 
menino se levantasse rapidamente do chão;

 V. o uso da adjetivação contribui para apresentar ao leitor 
um cenário árido que não está de acordo com a imagem 
que o leitor tem da família.

Está correto o contido apenas em

(A) I, II e III.

(B) I, III e IV.

(C) I, IV e V.

(D) II, III e IV.

(E) II, III e V.

02. Considere os seguintes fragmentos do texto:
 I. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas 

manchas verdes.
 II. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam 

repousado bastante na areia do rio seco, a viagem pro-
gredira bem três léguas.

Assinale a opção que apresenta, correta e respectivamente, 
os antônimos das palavras em destaque.

(A) estreitavam ... Diariamente ... muito

(B) estreitavam ... Frequentemente ... demais

(C) estreitavam ... Raramente ... pouco

(D) abrangiam ... Geralmente ... satisfatoriamente

(E) abrangiam ... Habitualmente ... exageradamente

03. Observe o trecho apresentado a seguir.

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O 
menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.

Com relação às formas verbais empregadas no trecho, é cor-
reto afirmar que estão no

(A) pretérito imperfeito do modo indicativo, referindo-se a 
um passado ainda não concluído.

(B) pretérito imperfeito do modo indicativo, referindo-se a 
um passado já concluído.

(C) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo, referin-
do-se a uma ação anterior a outra já passada.

(D) pretérito perfeito do indicativo, fixando e enquadrando 
as ações em um tempo determinado.

(E) pretérito perfeito do indicativo, prolongando a ação.

04. Assinale a frase correta quanto à concordância verbal.

(A) Faziam tempos que eles procuravam um lugar para des-
cansar.

(B) A família havia repousado bastante na areia do rio seco.

(C) Alargava-se duas manchas verdes na planície averme-
lhada.

(D) Aproximou-se os juazeiros.

(E) Deve existir galhos secos ao longe.
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05. Assinale a opção correta quanto à colocação pronominal, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Fabiano não conteve-se e gritou com o filho.

(B) O pequeno sempre se intimidava diante do pai.

(C) Fabiano sempre dava-lhe algumas pancadas.

(D) Quando zanga-se, Fabiano fica ainda mais furioso.

(E) O menino não levantou-se, ao contrário, se deitou.

Leia o texto para responder às questões de números 06 a 10.

Viajando sem sair de casa

Um senhor chinês, paciente com câncer em estado terminal, 
completou, embora virtualmente, seu sonho de viajar ao redor do 
mundo. Isso aconteceu graças à ajuda de mais de 10 mil inter-
nautas, que retrataram sua imagem em diversos lugares de todo o 
planeta em apenas três dias, informou ontem a imprensa chinesa.

Segundo o jornal China Daily, a “volta ao mundo” começou 
na última sexta-feira, quando uma jovem chinesa chamada Ling 
Yifan, de 29 anos, publicou em seu Twitter um retrato de seu avô. 
Segundo a jovem, ele sempre desejou viajar por todos os países 
do mundo apesar de suas limitações por causa da doença.

Em apenas três dias, o retrato do avô de Ling, que se transfor-
mou em um “trending topic”* da rede, conseguiu rodar o mundo, já 
que seu retrato foi visto em diversos países através de montagens.

Um dos usuários, por exemplo, enviou de Barcelona uma 
foto da Sagrada Família acompanhada de um retrato do idoso em 
sua esquina. Além de retratar o avô de Ling em diversos locais, 
muitas dessas montagens ainda eram acompanhadas de mensagens 
de apoio e orações.

Após o surpreendente êxito, Ling voltou a escrever no Twitter 
para contar que seu avô, apesar de seu delicado estado de saúde, 
se mostrou encantado com a iniciativa e agora passa um longo 
tempo vendo as fotos “de sua viagem” pela China, EUA, Alemanha 
e outros países. (EFE)

* trending topic = manifestação popular

(O Diário do Comércio, 15 de maio de 2012)

06. De acordo com as informações contidas no texto, é correto 
concluir que

(A) um chinês, apesar de se encontrar em estado terminal, 
acompanhou, pacientemente, a viagem de sua neta ao 
redor do mundo.

(B) várias montagens foram feitas, e o chinês pôde conhecer 
os costumes de povos de vários lugares do mundo.

(C) o avô de Ling fotografou várias paisagens e nelas inseriu 
seu retrato.

(D) embora a internet tenha um amplo alcance, o sonho do 
avô de Ling não foi realizado porque ele não pôde sair 
de casa.

(E) um chinês fez uma viagem simulada, por diversos países 
do mundo, e, além disso, recebeu palavras de conforto 
e, também, orações.

07. As palavras êxito, delicado e encantado (5.º parágrafo) têm, 
no contexto, respectivamente, o sentido de

(A) sucesso, frágil, deslumbrado.

(B) triunfo, débil, desnorteado.

(C) sucesso, constrangedor, maravilhado.

(D) triunfo, afável, desconcertado.

(E) objetivo, constrangedor, deslumbrado.

08. Leia as frases.
 I. Um senhor chinês, paciente com câncer em estado termi-

nal, completou, embora virtualmente, seu sonho de viajar 
ao redor do mundo.

 II. Segundo o jornal China Daily, a “volta ao mundo” co-
meçou na última sexta-feira, quando uma jovem chinesa 
chamada Ling Yifan, de 29 anos, publicou em seu Twitter 
um retrato de seu avô.

 III. Em apenas três dias, o retrato do avô de Ling, que se 
transformou em um “trending topic” da rede, conseguiu 
rodar o mundo, já que seu retrato foi visto em diversos 
países através de montagens.

As expressões destacadas – embora, Segundo, quando, já 
que – estabelecem, correta e respectivamente, relação de

(A) consequência, conformidade, concessão, tempo.

(B) concessão, conformidade, tempo, explicação.

(C) concessão, conformidade, tempo, concessão.

(D) causa, proporcionalidade, tempo, finalidade.

(E) condição, conformidade, tempo, causa.

09. No período –  Um senhor chinês, paciente com câncer em 
estado terminal, completou, embora virtualmente, seu sonho 
de viajar ao redor do mundo. – a conjunção embora pode ser 
substituída, sem alteração de sentido do texto, por

(A) desde que

(B) talvez

(C) ainda que

(D) portanto

(E) por isso

10. Assinale a opção em que o acento indicativo da crase foi 
empregado corretamente.

(A) Cabe à cada um de nós ajudar quem precisa.

(B) A imagem do avô chegou à todos pela internet.

(C) A imprensa já informou à toda população.

(D) Deveremos reverência à atitudes desse tipo.

(E) Muitos internautas prestaram ajuda à neta. 
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raciocínio Lógico

11. Considere as seguintes afirmações:

 I. Nenhum gênio é preguiçoso.
 II. Todo professor é gênio.
 III. Antônio e Arnaldo são atletas e preguiçosos.

Pode-se então concluir, acertadamente, que

(A) alguns professores são preguiçosos.

(B) Arnaldo e Antônio são professores.

(C) todo preguiçoso é professor.

(D) Arnaldo e Antônio são gênios.

(E) alguns atletas não são gênios.

12. Considere a seguinte sequência de números naturais:
2, 4, 3, 9, 8, 16, 27, 81, 32, 64, 243, 729, 128, 256, ...
O próximo termo da sequência será o número

(A) 512.

(B) 1 024.

(C) 1 536.

(D) 2 187.

(E) 3 072.

13. Numa escola de música especializada no ensino de piano e 
guitarra, há 35 alunos matriculados em piano e 40 alunos 
inscritos nas aulas de guitarra. A escola possui um total de 
67 alunos.
Quantos alunos aprendem os dois instrumentos, piano e 
guitarra?

(A) 7.

(B) 8.

(C) 9.

(D) 10.

(E) 11.

14. Maria dispôs os livros A, B, C, D e E na estante de sua bi-
blioteca da seguinte maneira:

 I. O livro C é o último da direita e D não é o primeiro livro 
da esquerda.

 II. O livro A está entre os livros B e D.
 III. Entre os livros E e D, há dois outros livros.

Então, da esquerda para a direita, a segunda e a quarta posições 
são ocupadas, respectivamente, pelos livros

(A) B e D.

(B) A e B.

(C) E e A.

(D) D e E.

(E) B e A.

15. Habitualmente, quando Maria vai ao cinema, Paulo ou Pedro 
vão ao teatro.
No domingo passado, isso não aconteceu.

Pode-se concluir, acertadamente, que

(A) Maria não foi ao cinema, e Pedro e Paulo foram ao teatro.

(B) Maria foi ao cinema, Pedro foi ao teatro, mas Paulo não 
foi ao teatro.

(C) Maria foi ao cinema, Paulo foi ao teatro, mas Pedro não 
foi ao teatro.

(D) Maria não foi ao cinema, e nem Pedro nem Paulo foram 
ao teatro.

(E) Maria foi ao cinema, mas nem Pedro nem Paulo foram 
ao teatro.

16. Alguns dias depois de roubo ao banco, foram presos três 
suspeitos. Chamavam-se  Xuí, Xabu e Xeba. Levados a jul-
gamento, fizeram as seguintes afirmações:
Xuí: – Não foi Xabu quem roubou o banco.
Xabu: – É verdade.
Xeba: – Xuí é inocente.
O verdadeiro ladrão disse a verdade, mas nem todos falaram 
a verdade.

Pode-se concluir, com certeza, que

(A) Xeba é o ladrão e Xuí fala a verdade.

(B) Xabu é o ladrão e Xeba fala a verdade.

(C) Xuí é o ladrão e Xeba é mentiroso.

(D) Xabu é o ladrão e Xeba é mentiroso.

(E) Xeba é o ladrão e Xabu é mentiroso.

17. Numa cidade do interior, todas as 177 crianças do primeiro 
ano vão à escola de carroça ou de caminhonete. Sabe-se que, 
dessas crianças, exatamente 33 delas utilizam os dois meios 
de transporte. O número de crianças que utiliza somente 
caminhonete é o triplo do número de crianças que utiliza 
somente a carroça.
Quantas crianças utilizam somente caminhonete?

(A) 108.

(B) 100.

(C) 95.

(D) 90.

(E) 85.
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18. Considere as seguintes afirmações:

 I. Todo advogado usa gravata.
 II. Nenhum empresário usa gravata.

Pode-se concluir, corretamente, a partir das afirmações 
dadas, que

(A) todo advogado é empresário e todo empresário é advo-
gado.

(B) alguns empresários não são advogados e outros o são.

(C) alguns advogados não são empresários e outros o são.

(D) nenhum empresário é advogado e nenhum advogado é 
empresário.

(E) alguns empresários são advogados e alguns advogados 
são empresários.

19. Na sequência 1, 3, 1, 6, 1, 9, 1, 12, 1, 15, 1, 18, 1, 21, ..., qual 
é o número que ocupa a 26.ª posição?

(A) 30.

(B) 33.

(C) 36.

(D) 39.

(E) 42.

20. Se Pedro faz ginástica ou não corre no parque, então Maria 
faz almoço e Miriam vai à praia.

Sabe-se que Miriam não foi à praia. Então, pode-se afirmar, 
acertadamente, que

(A) Maria fez almoço e Pedro fez ginástica.

(B) Maria não fez almoço e Pedro fez ginástica.

(C) Pedro correu no parque e não fez ginástica.

(D) Pedro correu no parque e fez ginástica.

(E) Pedro fez ginástica, mas não correu no parque.

atuaLidades

21. Observe a charge.

(Jornal da Manhã (PR), 06.05.12)

A imagem faz referência a um fato recente na Europa, relativo

(A) à crise europeia, que atingiu principalmente países como 
França e Espanha.

(B) à eleição presidencial francesa, que deu a vitória ao 
candidato socialista.

(C) ao revanchismo germano-francês, com relação ao pacto 
fiscal europeu.

(D) à disputa eleitoral entre grupos radicais por cadeiras no 
parlamento francês.

(E) ao desacordo francês quanto à lei que proíbe negar o 
holocausto armênio.

22. A criação da Comissão da Verdade, anunciada pela presidente 
Dilma Rousseff no mês de maio de 2012, tem provocado 
divergência de opiniões quanto ao fato de

(A) seus membros terem poder para revisar e alterar leis 
decretadas durante a ditadura militar, como aquela que 
perdoou crimes políticos.

(B) as pessoas nomeadas pela Presidente terem se envolvido 
com a luta armada durante a ditadura, comprometendo 
sua neutralidade.

(C) a investigação da Comissão ter limites, como não poder 
acessar documentos fora do país relacionados ao período 
ditatorial.

(D) apesar de ter acesso aos arquivos, a Comissão não ter 
o direito de pedir a punição aos crimes cometidos pelo 
regime militar.

(E) seus integrantes estarem ligados a órgãos técnicos das 
Forças Armadas, da polícia e do Ministério da Justiça.
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23. O ativista cego Chen Guangcheng chamou a atenção inter-
nacional ao conseguir fugir da prisão domiciliar, na China, 
e se asilar na embaixada dos EUA, no final do mês de abril 
de 2012.

Guangcheng é conhecido mundialmente por

(A) ter enfrentado os tanques do exército chinês, durante a 
Primavera de Pequim.

(B) liderar o movimento dos monges tibetanos pela libertação 
do domínio chinês.

(C) ser dissidente político e ativista contra os abortos obri-
gatórios na China.

(D) envolver-se na tentativa de golpe contra o governo dita-
torial de Hu Jintao.

(E) denunciar a exploração dos operários chineses e organizar 
inúmeras greves.

24. Observe a foto.

  
(vinasocial.blogspot.br. Acesso em 22.05.2012)

Ela está relacionada com manifestações de cunho social e 
político que ocorreram em várias regiões do Brasil, entre 
abril e maio de 2012.

O objetivo do movimento em questão foi

(A) pedir posição contrária ao Código Florestal.

(B) vetar a criação da Comissão da Verdade.

(C) impedir que o Rio + 20 ocorresse no Brasil.

(D) exigir o veto da lei que permite o aborto de anencéfalos.

(E) evitar a construção da Usina de Belo Monte.

25. Observe as pinturas.

I

(kmspagu.wordpress.com)

II

(http://catracalivre.folha.uol.com.br)

Essas obras fizeram parte de duas exposições diferentes que 
aconteceram no Memorial da América Latina e no Museu de 
Arte de São Paulo (MASP), em 2012.
Os dois grandes pintores de cada amostra são, respecti-
vamente,

(A) Pablo Picasso e Michelângelo de Caravaggio.

(B) Cândido Portinari e Salvador Dali.

(C) Pablo Picasso e Edvard Munch.

(D) Edvard Munch e Salvador Dali.

(E) Cândido Portinari e Michelângelo de Caravaggio.
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noções de informática

26. O MS-Windows 7, em sua versão original, disponibiliza 
alguns recursos para usuários portadores de deficiências mo-
toras, auditivas, visuais, etc., possibilitando a esses usuários 
maiores condições de uso de computadores.

Esses recursos são acessados inicialmente pelo
(A) “Painel de Controle” e, posteriormente, pelo ícone “Cen-

tral de Facilidade de Acesso”.
(B) Windows Explorer e, posteriormente, pelo ícone “Adi-

cionar ou Remover Programas”.
(C) Windows Explorer e, posteriormente, pelo ícone “Barra 

de Tarefas do Menu Iniciar”.
(D) menu “Programas” e, posteriormente, pelo menu “Aces-

sórios”.
(E) “Painel de Controle” e, posteriormente, pelo ícone “Op-

ções de Internet”.

27. Analisando os ícones , ,  e  do
MS-Word 2010, na sua configuração padrão, as combinações 
de teclas que executam, respectivamente, as mesmas funções 
dos ícones são:
(A) <CTRL> + <C>; <CTRL> + <A>; <CTRL> + <P>; 

<CTRL> + <R>
(B) <CTRL> + <V>; <CTRL> + <A>; <CTRL> + <I>; 

<CTRL> + <R>
(C) <CTRL> + <V>; <CTRL> + <A>; <CTRL> + <P>; 

<CTRL> + <X>
(D) <CTRL> + <X>; <CTRL> + <C>; <CTRL> + <P>; 

<CTRL> + <X>
(E) <CTRL> + <A>; <CTRL> + <F>; <CTRL> + <I>; 

<CTRL> + <R>

28. Uma academia calcula o IMC (Índice de Massa Corporal) de 
seus alunos antes de iniciar as aulas de condicionamento 
físico, conforme planilha do MS-Excel 2010. 

Carlos Santos

1

2

3

4

5

6

Aluno Peso Altura IMC

A B C D

Marcia Souza

Mariana Silva

João Oliveira

Altura Média

120

110

85

78

2

1,56

1,78

1,89

O cálculo do IMC é obtido pela divisão do PESO pelo qua-
drado da ALTURA, assim as fórmulas corretas para exibir o 
IMC do aluno Carlos Santos e para calcular a altura média 
entre todos os alunos são, respectivamente:
(A) =SE(B2/(C2*C2) e =MÉDIA(C2:C5)
(B) =A2/(C2^2) e =MÉDIA(C2:C5)
(C) =B2/C2*2 e =MÉDIA(C2+C3+C4+C5)
(D) =D2*(C2*2) e =C2+C3+C4+C5/4
(E) =B2/(C2^2) e =(C2+C3+C4+C5)/4

29. O recurso do MS-PowerPoint 2010, na sua configuração 
padrão, encarregado de proporcionar efeitos na exibição da 
apresentação, ou seja, na mudança de um slide para outro, 
pode ser obtido através do acesso ao menu

(A) “Exibição” e depois “Classificação de slides”.

(B) “Animações”, depois “Testar intervalos” e “Personalizar 
animação”.

(C) “Design”, depois “Configurar página” e seguir as instru-
ções.

(D) “Transição” e depois escolher o efeito desejado.

(E) “Animações” e depois “Orientação de slides”.

30. Observe as URLs.

 I. www.altavista.com.br
 II. www.bing.com
 III. www.gmail.com
 IV. www.google.com.br
 V. www.facebook.com

É correto afirmar que apenas

(A) I e V são voltadas para redes sociais.

(B) I, II e IV são buscadores de conteúdo na internet.

(C) II e III são de serviços de e-mail.

(D) I e IV são de serviços de e-mail.

(E) II e V são voltadas para redes sociais.

R A S C U N H O



9 PMPP1101/011-TerapeutaOcupacional-tarde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. No âmbito da terapia ocupacional, mover-se na comunidade 
e usar transporte privado ou público - envolvendo ações como 
dirigir, caminhar, pedalar, subir e descer de um ônibus, táxi 
ou outro sistema de transporte – é classificado como

(A) locomoção.

(B) área ocupacional.

(C) habilidade de desempenho.

(D) Atividade Básica da Vida Diária.

(E) Atividade Instrumental da Vida Diária.

32. A Terapia Ocupacional atua junto aos homens e suas dificul-
dades ocupacionais, compreendendo a atividade humana 
como . Por isso, o  deve ser ampliado 
para além das disfunções, considerando o homem enquanto 

, isto é, que ele pode promover a transformação de 
si mesmo e do meio em que vive.

Complementa corretamente a afirmação os termos contidos 
em 

(A) educação ... tratamento ... sujeito

(B) trabalho ... resultado do tratamento ... ser social

(C) ferramenta profissional ... diagnóstico ... um todo

(D) práxis ... processo terapêutico ... agente ativo

(E) relacionamento ... processo de avaliação ... ser em de-
senvolvimento

33. Quanto à origem da Terapia Ocupacional, é correto afirmar 
que

(A) foi marcada pelas correntes psicológicas, sendo as ocupa-
ções indicadas de acordo com as necessidades individuais 
e tendo a função de organizar os sistemas afetados por 
doenças e traumas.

(B) aconteceu na América do Norte, no início do século XX, 
para atuar tanto no atendimento ao doente mental como 
em hospitais gerais, tendo seus pressupostos pautados 
na filosofia humanista.

(C) foi consolidada sob a perspectiva materialista histórica, 
que compreende a divisão de classes sociais e do traba-
lho como componentes relevantes para a definição da 
intervenção.

(D) foi implementada com a delimitação de um objeto espe-
cífico de estudo, que resultou na institucionalização da 
profissão como prática médica.

(E) a Primeira Guerra Mundial marcou a introdução da 
profissão no Brasil, fundamentada nas concepções fun-
cionalistas.

34. O terapeuta ocupacional pode adotar instrumentos padroni-
zados de avaliação para auxiliar sua prática e o planejamento 
das intervenções. Relacione cada instrumento mencionado ao 
seu uso adequado.
 I. Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais
 II. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapaci-

dade e Saúde (CIF)
 III.  Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade 

(PEDI)
 IV. Mini-Exame do Estado Mental

a.  Levantar as capacidades funcionais atreladas às etapas do 
desenvolvimento.

b.  Identificar o impacto das doenças nas condições de saúde 
da pessoa.

c.  Mapear funções cognitivas.
d.  Relacionar funções desempenhadas e relevância atribuída 

a cada uma delas.

(A) I-d; II-b; III-a; IV-c

(B) I-c; II-a; III-d; IV-b

(C) I-d; II-b; III-c; IV-a

(D) I-a; II-b; III-c; IV-d

(E) I-a; II-d; III-b; IV-c

35. L. tem 20 anos. Mora com os pais e 2 irmãos mais novos. É 
portador de Síndrome de Down. Até dois anos atrás parti-
cipava de atividades voluntárias promovidas por um centro 
comunitário ligado à igreja católica no bairro em que residia. 
Junto a um grupo de participantes, visitava pessoas doentes 
3 tardes por semana. Atualmente, tendo mudado de bairro e 
ainda não familiarizado com a comunidade, limita-se a assistir 
televisão durante a maior parte do dia. Apresenta insônia e 
mostra-se pouco motivado face às propostas apresentadas pela 
família no sentido de mudar sua rotina. Refere não saber o 
que gostaria de fazer no seu cotidiano.

O texto apresenta um(a)

(A) história de vida.

(B) perfil ocupacional.

(C) avaliação de incapacidades.

(D) diagnóstico terapêutico-ocupacional. 

(E) análise de atividades de vida diária.

36. Sabe-se que uma avaliação de terapia ocupacional realizada 
no hospital com uma criança ou bebê, sem a presença dos 
pais, pode apresentar resultados muito diferentes daqueles 
que seriam observados na casa da criança e na presença de 
seus pais. Esse fato denota, na relação da criança com suas 
atividades, a influência do(s) seguinte(s) fator(es):

(A) a mãe.

(B) o terapeuta ocupacional.

(C) o contexto.

(D) as habilidades psicossociais da criança.

(E) a história ocupacional da família.
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37. Quanto aos modelos de análise de atividades em terapia 
ocupacional, é correto afirmar que

(A) quando a atividade é tomada como parte das ocupações, 
a análise envolve a descrição das etapas da tarefa e das 
subtarefas, bem como do processo de desenvolvimento 
da atividade, considerando a participação e o desempenho 
do cliente.

(B) para alguns autores, a análise da atividade deve focar 
nas exigências intrínsecas e imutáveis da tarefa, tais 
como o custo, o espaço e os materiais empregados, bem 
como a percepção social e cultural da atividade e de seu 
resultado.

(C) na abordagem biomecânica, a análise da atividade deve 
ser realizada anteriormente ao seu emprego no trata-
mento do cliente, com foco nos aspectos biomecânicos 
do movimento e no processo psicodinâmico da relação 
terapeuta-paciente-atividade.

(D) para Fidler & Fidler, a análise da atividade busca pelas 
características psicodinâmicas intrínsecas da atividade, 
abrangendo os materiais e a técnica durante sua realiza-
ção, independentemente de seu conteúdo simbólico.

(E) alguns autores têm defendido que essa é uma técnica 
terapêutica ultrapassada, que não corresponde às neces-
sidades atuais da profissão.

38. Maximino, referindo-se à realização de atividades em grupo, 
aponta que não basta que os membros estejam agrupados 
compartilhando um mesmo espaço, proposta ou atividade. É 
necessário que o grupo tenha existência interna para cada um 
de seus membros, o que determinará

(A) que a pessoa que participa reconheça a existência de uma 
unidade imaginária, discrimine um “dentro” e um “fora” 
e perceba-se como um, mas também como parte dessa 
unidade maior.

(B) a baixa potência terapêutica de grupos abertos, nos quais 
a participação de integrantes é variável e instável.

(C) a possibilidade de efetivarem-se projetos coletivos, fun-
dados no reconhecimento do pertencimento a um grupo 
com potencial operativo.

(D) a baixa potência terapêutica do dispositivo grupal quando 
os integrantes são pacientes psicóticos, dada a impossibi-
lidade de construírem uma imagem de corpo unificado.

(E) a possibilidade de apoio e auto-ajuda, fundada no reco-
nhecimento de condições assemelhadas entre os pares, 
mesmo sendo estes pacientes psicóticos.

39. Relacione os conceitos que envolvem o trabalho em equipe 
às definições apresentadas e assinale a alternativa correta.
 I. Disciplinaridade
 II. Multidisciplinaridade
 III. Interdisciplinaridade
 IV. Transdisciplinaridade

a. Processo que rompe com a fragmentação e visão fun-
cionalista tradicional do trabalho em equipe, propondo 
interação entre disciplinas de modo que se produza uma 
nova disciplina, enriquecida.

b. Além da interação e reciprocidade entre disciplinas, nesse 
modelo de funcionamento de equipe propõe-se a diluição 
das fronteiras das disciplinas, fundindo-as.

c. Processo de caracterização de uma área homogênea e bem 
delimitada de conhecimentos sobre um determinado tema.

d. Processo que propõe a comunicação entre diferentes 
disciplinas, estabelecendo relações de apoio mútuo.

(A) I C ; II A ; III D ; IV B.

(B) I D ; II C ; III A ; IV B.

(C) I C ; II D ; III A ; IV B.

(D) I D ; II A ; III B ; IV C.

(E) I C ; II D ; III B ; IV A.

40. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na equipe interdis-
ciplinar, é correto afirmar que

(A) o profissional deve atuar de acordo com as características 
da equipe, que deve ser composta por diferentes profis-
sionais que agem de acordo com a especificidade de sua 
área e que realizam reuniões somente para definir a alta 
dos pacientes.

(B) se houver desconhecimento sobre o papel da terapia 
ocupacional, o profissional deve se posicionar como líder 
da equipe, esclarecendo suas atribuições, competências e 
habilidades, e estabelecendo comunicação e colaboração.

(C) nas discussões de planejamento e conduta, o profissional 
deverá se orientar pelas indicações do(a) coordenador(a) 
da equipe, que definirá qual será seu papel específico, 
assim como dos demais profissionais da equipe, com o 
objetivo de manter a coerência da abordagem.

(D) o profissional pode atuar em conjunto com a equipe do 
serviço e da rede de equipamentos associados, intera-
gindo ativamente com a contribuição específica de cada 
profissional, buscando produzir novos saberes junto 
desses coletivos.

(E) espera-se que o profissional seja capaz de transmitir co-
tidianamente aos outros profissionais da equipe os seus 
conhecimentos essenciais, a fim de que, com o passar 
do tempo, todos possam atuar de forma generalista, 
desfazendo-se de suas especificidades.
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41. No início da década de 1990, no Brasil, o artigo intitulado “O 
Mito da Atividade Terapêutica”, de Beatriz Ambrósio do 
Nascimento, teve forte influência nos debates acerca dos 
fundamentos da profissão. Nele, criticou-se  a crença dos 
profissionais

(A) nas propriedades curativas das atividades.

(B) no valor da atividade usada sob a perspectiva reducio-
nista.

(C) no caráter intrinsecamente terapêutico de todas as ativi-
dades.

(D) na possibilidade de operar com a autonomia por meio 
das atividades.

(E) no sucesso do uso das atividades estruturadas no âmbito 
da saúde mental.

42. Nos últimos 200 anos, o conceito e o uso da ocupação pas-
saram por várias mudanças importantes. Assinale a alterna-
tiva que apresenta corretamente um marco histórico desse 
processo.

(A) Durante a Segunda Guerra Mundial, foram oferecidos 
cursos para terapeutas ocupacionais atuarem em hospitais 
militares brasileiros com os acidentados de guerra, sendo 
a Dra. Nise da Silveira a responsável pela introdução do 
“treino de habilidades” em reabilitação física no Brasil.

(B) Nos Estados Unidos, o “Tratamento Ativo” de Hermann 
Simon predominou durante a última década do século 
XIX, indicando a ocupação terapêutica para restaurar 
a capacidade e a competência do sujeito para um papel 
produtivo em sociedade.

(C) Karl Schneider consolidou o uso terapêutico das ocupa-
ções no fim da Primeira Guerra, na Alemanha, ao publicar 
Occupational Therapy: a manual for nurses, o primeiro 
manual completo de Terapia Ocupacional.

(D) A Teoria da Psicobiologia, adotada por Adolf Meyer, 
influenciou Eleanor Clark Slagle, uma das fundadoras 
da primeira escola regular de Terapia Ocupacional nos 
Estados Unidos, na década de 1910.

(E) No Brasil, a Terapia Ocupacional institucionalizou-
-se durante a Primeira Guerra Mundial, por meio da 
implementação da laborterapia junto a pacientes com 
incapacidades motoras derivadas de doenças crônicas.

43. Na atuação clínica, o terapeuta ocupacional se utiliza da 
avaliação para traçar os objetivos a serem buscados no pro-
cesso terapêutico. Considerando que pessoas com sequelas 
de paralisia cerebral apresentam reflexos tônicos que causam 
limitações e dificuldades, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a relação entre um reflexo tônico e uma mani-
festação apresentada na avaliação. 

(A) Reflexo tônico labiríntico – extensão de braços na mu-
dança de decúbito dorsal para lateral.

(B) Reflexo tônico cervical assimétrico – flexão simultânea dos 
membros superiores, quando gira a cabeça lateralmente.

(C) Reflexo tônico cervical simétrico – hipertonia extensora 
dos membros inferiores e hipertonia flexora dos membros 
superiores.

(D) Reflexo tônico labiríntico – apresenta hipertonia exten-
sora quando deitada em prono.

(E) Reflexo tônico cervical assimétrico – extensão do mem-
bro superior direito quando a criança direciona o olhar e 
a cabeça para esse lado.

44. Assinale a alternativa que define corretamente o tipo de pa-
ralisia cerebral. 

(A) Espástica – conhecida como uma síndrome deficitária e 
de liberação piramidal com redução dos reflexos tendi-
nosos profundos, clono e sinal de Babinski.

(B) Distônica – caracterizada pela presença de movimentos 
involuntários que aumentam durante a movimentação 
voluntária e com estímulos sensoriais e emocionais, e 
desaparecem durante o sono.

(C) Atetoide – determinada pela presença constante de 
movimentos rápidos nas raízes dos membros, às vezes 
interferindo na realização do movimento voluntário.

(D) Coreica – caracterizada por movimentos presentes nas 
extremidades, mais distais, lentos, serpentiformes, inter-
ferindo no movimento voluntário.

(E) Atáxica – acomete o cerebelo e suas vias; os movimentos 
realizados pelo corpo levam a distúrbios posturais.
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45. Considerando a criança com paralisia cerebral no ambiente 
escolar, compete ao terapeuta ocupacional

(A) atuar junto à família para melhorar a dinâmica familiar; 
realizar diagnóstico ocupacional da criança junto com 
o professor que a acompanha; indicar oportunidades de 
integração da escola na comunidade.

(B) favorecer o processo ensino/aprendizagem; fortalecer a 
parceria entre a família e a escola; indicar oportunidades 
de integração da criança na comunidade.

(C) indicar atividades pedagógicas que o professor deve 
propor à criança a fim de atingir sua capacidade máxima; 
orientar cuidados da família para com a criança; favorecer 
a acessibilidade no ambiente escolar.

(D) capacitar professores para melhorar a aprendizagem da 
criança; criar atividades pedagógicas para o professor 
aplicar; realizar atividades coletivas de sensibilização 
visando à integração da criança no ambiente escolar.

(E) capacitar professores para desenvolver dispositivos tec-
nológicos que favoreçam as atividades escolares; forne-
cer informações para a comunidade sobre acessibilidade 
e direitos da criança com deficiência; orientar a família 
sobre cuidados de saúde.

46. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o instru-
mento e sua função.

(A) Goniômetro – mensuração da intensidade da dor durante 
a movimentação articular ativa ou passiva.

(B) Discriminador de dois pontos – avaliação da sensibili-
dade e do tônus muscular em duas regiões simultâneas 
do membro superior.

(C) Monofilamentos – avaliação da sensibilidade ao toque e 
sua intensidade.

(D) Dinamômetro – verificação da amplitude de movimento 
dos dedos.

(E) Volúmetro – mensuração do fluxo sanguíneo no membro 
em que existe compressão nervosa.

47. N. é uma senhora de 70 anos com diagnóstico de artrite reu-
matoide, encaminhada pelo ortopedista ao serviço de terapia 
ocupacional. Na avaliação, N. relatou ao terapeuta ocupa-
cional que tem muitas dores e que não consegue fazer suas 
atividades corriqueiras, o que a tem afastado da família. Isso 
se dá em razão de não conseguir realizar a atividade que mais 
gosta e que lhe possibilita assumir um papel na família: co-
zinhar para os filhos e netos. Diante desse quadro, são ações 
do terapeuta ocupacional:
 I. mostrar posições que favorecem deformidades ou exer-

çam pressão excessiva sobre articulações acometidas, 
orientando N. a evitá-las.

 II. estimular o uso de articulações menores para favorecer a 
funcionalidade em tarefas minuciosas.

 III. orientar o respeito à dor e a consequente interrupção da 
atividade quando a dor se impõe.

 IV. propor a realização de atividades que promovam a ma-
nutenção da força muscular.

Estão corretas as afirmações

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

48. Diariamente ocorrem acidentes de trânsito que aumentam o 
número de pessoas com lesões medulares. Esse público é 
frequente no serviço de terapia ocupacional com o propósito 
de adquirir maior independência nas atividades básicas de 
vida diária. Com base nos conhecimentos de neurologia, re-
lacione a região de lesão com o movimento que se apresenta 
comprometido na pessoa acidentada e assinale a alternativa 
com a correta correlação.
 I. T1 (a) Flexão de cotovelo
 II. C5 (b) Adução do 5.º dedo
 III. C6 (c) Flexão do 3.º dedo
 IV. C7 (d) Extensão do cotovelo
 V. C8 (e) Extensão do punho

(A) I-b; II-a; III-e; IV-d; V-c

(B) I-b; II-c; III-e; IV-a; V-d

(C) I-a; II-b; III-c; IV-d; V-e

(D) I-d; II-c; III-a; IV-e; V-b

(E) I-a; II-b; III-d; IV-c; V-e
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49. Considerando a classificação proposta por Stanley, assinale 
a alternativa correta quanto às características das órteses. 

(A) As órteses articuladas permitem movimento em dois 
planos, dentro de um arco de movimento específico 
predeterminado.

(B) Nas órteses estáticas progressivas, a aplicação do torque 
à articulação alvo envolve o uso de componentes de 
força elásticos que permitem a mudança progressiva da 
articulação.

(C) A órtese estática seriada pode mobilizar uma ou mais 
articulações, tendo como função principal o ganho de 
força muscular.

(D) Com órtese do tipo drop-out, o cliente pode usar o mo-
vimento ativo para melhorar uma limitação passiva de 
movimento sem retornar à postura anterior.

(E) A órtese estática é projetada para auxiliar no alongamento 
muscular por meio de ajustes constantes dos compo-
nentes inelásticos, que geram a força em determinado 
seguimento do corpo, resultando na movimentação 
passiva das articulações.

50. A adequação postural, ou seating, é uma das especialidades 
do terapeuta ocupacional no atendimento a usuários de ca-
deiras de rodas. Sobre essa técnica, é correto afirmar que tem 
por objetivo
 I. diminuir o custo do equipamento.
 II. promover o conforto do usuário.
 III. aumentar o alinhamento e a estabilidade do usuário.
 IV. incrementar as características estéticas do equipamento.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

51. A apraxia é uma das possíveis manifestações apresentadas 
por pessoas que sofreram Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
e que interfere diretamente na realização de suas atividades. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a definição 
de apraxia.

(A) Capacidade de modular o tônus muscular para movimen-
tos refinados.

(B) Capacidade de iniciar o movimento voluntário, mesmo 
que sem integridade do controle motor.

(C) Incapacidade de planejar os movimentos voluntário e 
involuntário, independentemente do estado motor.

(D) Incapacidade de controlar o movimento voluntário, 
apesar do perfeito estado motor.

(E) Incapacidade de iniciar o movimento voluntário, apesar 
do perfeito estado motor.

52. Sobre a Doença de Parkinson, é correto afirmar que

(A) o tremor denominado tremor de repouso afeta grupos 
musculares proximais, apresentando piora em situações 
de estress, de ansiedade e de fadiga e é inibido parcial-
mente pela movimentação voluntária.

(B) é uma desordem crônica e progressiva do sistema nervoso 
central que compromete os núcleos da base e é carac-
terizada pela presença de tremor, bradicinesia, flacidez 
muscular e, em alguns casos, instabilidade postural.

(C) pode acometer as funções cognitivas como a concentra-
ção, gerar dificuldades no raciocínio lógico e na memória 
de processamento e déficits visuoespaciais.

(D) ocasiona aumento do tamanho do terceiro ventrículo, 
ainda sem causa definida, e sua incidência é maior e 
acomete mais homens do que mulheres.

(E) alguns dos sintomas característicos são: a dificuldade em 
realizar mudanças posturais e a alteração da marcha, pelo 
aumento do balanceio dos braços e da rotação do tronco.

53. Por meio da estimulação precoce, o terapeuta ocupacional 
constrói instrumentos físicos e psíquicos com o objetivo de 
estimular a exploração do mundo pela criança com deficiência 
intelectual, pois é por meio dessa estimulação que a criança 
passará a desejar a interação com o mundo que a cerca. Nesse 
processo, o terapeuta ocupacional também auxilia a criança 
a descobrir maneiras de realizar as atividades impulsionadas 
por esse desejo.

No contexto dessa afirmação, o termo “exploração” tem o 
sentido de 

(A) interação ativa.

(B) busca dirigida.

(C) resposta autônoma.

(D) procura desinteressada.

(E) atuação consciente.
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54. Assinale a alternativa correta quanto à atuação do terapeuta 
ocupacional junto a pessoas com deficiência intelectual, no 
âmbito da sexualidade.

(A) A sexualidade é um tema de pouca relevância para o 
terapeuta ocupacional na intervenção com pessoas com 
deficiência intelectual, uma vez que durante os atendi-
mentos não há espaço para manifestações ou interesses 
de assuntos relacionados à sexualidade.

(B) A sexualidade é um tema que deve ser abordado pelas 
famílias junto à pessoa com deficiência intelectual, pois 
esse tema é carregado de valores morais e religiosos 
que devem ser partilhados no contexto familiar. Deste 
modo, a intervenção do terapeuta ocupacional deve ser 
direcionada exclusivamente para a orientação dos pais.

(C) Diante do fato de jovens e adultos com deficiência inte-
lectual serem hipersexualizados, o terapeuta ocupacional 
pode conduzir a intervenção no sentido de criar espaços 
e oportunidades para que estes aprendam a lidar com 
comportamentos e manifestações sexuais.

(D) A intervenção do terapeuta ocupacional pode ser dire-
cionada à criação de espaços para abordagem de temas 
ligados à imagem corporal, transformações do corpo na 
puberdade, sensações sexuais, namoro, flerte, privacida-
de, entre outros. 

(E) O terapeuta ocupacional lança um olhar ampliado para a 
questão da sexualidade da pessoa com deficiência, não 
restrito apenas ao ato sexual. Por esta razão, o terapeuta 
ocupacional não necessita do suporte e do trabalho 
conjunto de outros profissionais para abordar o tema da 
sexualidade com pessoas com deficiência intelectual.

55. Segundo a DSM – IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais), para que uma pessoa possa ser diag-
nosticada com Deficiência Intelectual, é preciso que essa 
limitação intelectual esteja acompanhada de, pelo menos,

 das chamadas áreas de : comunicação, 
cuidado pessoal, vida doméstica, habilidades sociais, utiliza-
ção de recursos da comunidade, autodirecionamento, saúde e 
segurança, desempenho acadêmico, trabalho e lazer.

Os termos que completam corretamente a afirmação são:

(A) uma ... apoio

(B) uma ... habilidades adaptativas

(C) duas ... apoio

(D) duas ... habilidades adaptativas

(E) três ... apoio

56. A Política Nacional de Saúde Mental orienta a consolidação 
de um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base 
comunitária. Esse modelo deve contar com uma rede de 
serviços e equipamentos variados. Considere a descrição de 
alguns equipamentos.
 I. Serviços Residenciais Terapêuticos: com caráter de mo-

radia coletiva, são destinados prioritariamente a pessoas 
com transtornos mentais graves, egressos de internações 
psiquiátricas de longa duração.

 II. CAPS – Centros de Atenção Psicossocial: serviços extra-
-hospitalares destinados ao atendimento de pessoas com 
transtornos mentais graves, ofertados em três modalidades, 
hierarquizadas segundo a intensidade do atendimento  
requerido: CAPS I, para pessoas que apresentam trans-
tornos mentais crônicos; CAPS II, para egressos de inter-
nações psiquiátricas; e CAPS III, para pessoas em crise.

 III. Centros de Convivência e Cultura: destinados a atender 
demanda espontânea ou referenciada formada por trans-
tornos mentais de baixa e média gravidade, são serviços 
regionalizados com a finalidade de ofertar acolhimento 
diurno e noturno, bem como pronto atendimento médico.

Estão corretas as descrições contidas em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

57. Galletti, em estudo sobre o dispositivo oficina em saúde 
mental desenvolvido em experiência em Centro de Convi-
vência, considera que
 I. as oficinas possuem uma profusa heterogeneidade, não 

estando atreladas a um paradigma científico específico. 
São realizadas, na maioria das vezes, por atores que, em 
certa medida, descomprometem-se com suas especiali-
dades, o que não significa uma perda de rigor, mas uma 
ampliação nos horizontes de atuação, uma plasticidade 
para entrar em conexão com saberes vizinhos.

 II. a vasta utilização das oficinas por instituições que privi-
legiam o vetor inserção e inclusão como eixo do trabalho 
pode ser justificada pelo fato de que as oficinas permitem 
que pacientes-usuários construam relações com o exterior 
do tratamento. As oficinas são dispositivos que operam 
essa relação com a exterioridade, que é a brecha pela qual 
pacientes e terapeutas encontram saídas além da clínica 
e se abrem à multiplicidade de agenciamentos.

 III. as oficinas, dispositivos construídos na conexão de diver-
sos saberes, reafirmam a clínica como lócus privilegiado 
da prática terapêutica, focando a intervenção no sujeito e 
nas relações intra-grupais. 

Estão corretas as afirmações contidas em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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58. Segundo Mângia e Nicácio, a perspectiva da desinstituciona-
lização possibilita redefinir os objetivos da atenção em Terapia 
Ocupacional: não se trata de independência como norma 
abstrata e atributo dos indivíduos, ou de reinserção como 
equivalente de normalidade produtiva, mas sim de processos 
orientados para

(A) o desenvolvimento, pelos pacientes, de associações 
com as produções nos settings terapêuticos, compondo 
um campo transicional no qual é possível construir e 
reconstruir sua história.

(B) a estruturação de mudanças nos ambientes e nas práticas 
institucionais, orientando a personalização dos espaços e 
o respeito à identidade dos internos, aliado a estratégias, 
tais como o treino de habilidades, que ampliam suas 
possibilidades de convívio social.

(C) a produção de autonomia e de itinerários que enfrentem a 
exclusão social, implicando superar o conceito de saúde 
como reparação do dano e compreendê-la como produção 
de vida.

(D) o desempenho de papéis socialmente aceitos, tendo 
como eixo principal a inclusão no trabalho, na família e 
a participação na vida social e comunitária.

(E) a adaptação e o equilíbrio das tensões presentes na co-
munidade, evitando que haja rompimento dos mecanis-
mos de interação que dão suporte às relações primárias, 
precursoras da sociabilidade secundária.

59. De acordo com o Código de Ética profissional, é correto 
afirmar que o terapeuta ocupacional

(A) poderá emprestar o nome para propaganda de tratamentos 
somente quando a título gratuito.

(B) poderá emprestar o nome para propaganda de tratamen-
tos, apenas quando estes são oferecidos gratuitamente.

(C) poderá emprestar o nome para propagandas de tratamen-
tos somente quando nesta constar, obrigatoriamente, o 
número de registro no Conselho Regional.

(D) poderá emprestar o nome para propaganda de tratamentos 
apenas quando autorizado pelo Conselho Regional. 

(E) é proibido de emprestar o nome para propaganda de 
tratamentos, mesmo a título gratuito.

60. Em relação aos preceitos éticos do exercício profissional do 
terapeuta ocupacional, é correto afirmar que

(A) ele pode omitir o prognóstico do tratamento quando este 
diverge dos esperados pelo cliente.

(B) ele deve manter sigilo sobre os fatos de que tenha conhe-
cimento em razão de sua atividade profissional, e exigir 
o mesmo da equipe sob sua coordenação.

(C) em casos de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, 
o terapeuta ocupacional pode, a título de obter vantagem 
pessoal, colocar seus serviços à disposição da comuni-
dade afetada.

(D) o terapeuta ocupacional pode propor a realização de 
atividades, mesmo que com algum risco à integridade 
física ou psíquica do sujeito, desde que o cliente tenha 
conhecimento dos riscos e de suas implicações.

(E) quando em instituições particulares, o terapeuta ocu-
pacional pode priorizar o atendimento de pessoas que 
pagam pelo serviço, independentemente da urgência do 
quadro.






