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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 

 
TEXTO A 

 

 
 

TEXTO B 
      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se
-vasco-cair-eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ 
(acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 

b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 
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 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 
2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
corretamente por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
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- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 
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d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
 

10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 
 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 

ATUALIDADES 
 
11) Marque a assertiva CORRETA. Criado pelo Ministério 
da Saúde através da Portaria nº 719, de 07 de abril de 
2011, o Programa Academia da Saúde:   
 
a) A academia contará com um professor que 
disponibilizará aulas mensais para orientação e avaliação. 
b) O instrutor deverá ser contratado pelo MS e terá que 
selecionar os praticantes já acostumados com as 
atividades. 
c) O principal objetivo é contribuir para a promoção da 
saúde da população a partir de infraestrutura, 
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a 
orientação de práticas corporais e atividade física e de 
lazer e modos de vida saudáveis. 
d) A academia terá uma equipe multidisciplinar que 
deverá selecionar jovens capacitados para desenvolver o 
esporte. 
e) Tem como objetivo descobrir novos talentos e 
incentivar o hábito da prática esportiva. 
 
12) Os planos de saúde tiveram em 2012 cinco 
importantes alterações, dentre elas podemos citar: 
 
a) Nova listagem de coberturas obrigatórias e Mapa da 
Rede Conveniada na Internet. 
b) Tempo Máximo para Atendimento e Desconto para 
reabilitação à Saúde. 
c) Criação de um Sistema de consulta para a lista de 
procedimentos e Desconto para tratamento à Saúde 
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d) Tempo Mínimo para Atendimento e Mapa da Rede 
Conveniada na Internet. 
e) A e D estão corretas. 
 
13) No dia 10/07/2012, a Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, um 
substitutivo apresentado pela deputada Valéria Macedo 
ao Projeto de Lei nº 159/2011, de sua autoria, que 
estabelece:  
a) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo o 
território maranhense.  
b) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo 
o território maranhense bem como a jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. 
c) A jornada de trabalho de 30 horas semanais.  
d) A jornada de trabalho de 30 horas semanais, fixar piso 
salarial para as categorias da enfermagem em todo o 
território nacional. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Sobre o Programa de Redução de Danos coloque V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
( ) São, ações preventivas, como a substituição 
de cachimbos. 
Tentar regularizar a alimentação e o sono, o que reduz o 
risco de anemia e desnutrição e impede o 
agravamento de doenças físicas e mentais. 
(   ) A valorização e estimulo a vivência das habilidades e 
potencialidades do usuário deverá ficar para outro 
momento, agora o mais importante é afastá-lo da 
droga. 
( ) Incentivar o dependente de crack a cuidar de si, 
sendo necessário que ele interrompa totalmente o uso 
da droga, é a estratégia central das ações de 
Redução de Danos à saúde do usuário. 
(  ) O esforço é pela preservação da vida. Do mesmo 
modo, as estratégias de redução de danos se 
caracterizam pela tolerância, pois evitam o julgamento 
moral sobre os comportamentos relacionados ao 
uso do crack e às práticas sexuais, assim como 
intervenções autoritárias e preconceituosas. 
(   ) Oferecer estes serviços de abordagem, na própria 
rua e nos contextos de uso da droga, também 
pode evitar a exposição a outras situações de risco e 
aproximar o usuário das instituições de saúde. 
Marque a opção que tem a sequência correta: 
a) V,V,V,V,V,V 
b) V,V,F,,F,F,F 
c) F,F,V,V,F,V 
d) F,F,F,F,F,V 
e) V,V,F,F,V,V 

 
15) Marque a alternativa INCORRETA quanto aos 
benefícios do Cartão Saúde SUS: 
a) O profissional da saúde terá acesso à varias 
informações do paciente, tais como: Diagnósticos 
anteriores, Remédios indicados, Datas de últimas 
consultas, dentre outras informações. 
b) O usuário poderá retirar medicamentos em farmácias 
básicas. 
c) Marcas exames e consultas com agilidade. 
d) Identifica o usuário. 
e) Serve para atendimento em todas as redes de 
hospitais públicos e privados. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16) José Roberto escreveu diversas vezes o ano de 2012 
horizontalmente, como mostra na figura abaixo. Após, 
ele desenhou 2012 retângulos, cada um ao redor de 
cada um dos números 2012 que podiam ser lidos 
verticalmente. Qual é a soma de todos os algarismos 
escritos por José Roberto? 
 

 
a) 10000 
b) 10060 
c) 12012 
d) 20120 
e) 10075 
 
17) Em uma caixa contém bolas verdes e azuis. Jonathan 
retirou 60% das bolas, observou que 55% dessas bolas 
eram verdes e devolveu todas as bolas para a caixa. 
Qual é o maior percentual possível de bolas verdes na 
caixa? 
 
a) 60% 
b) 73% 
c) 65% 
d) 68% 
e) 75% 
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18) O retângulo abaixo, que foi recortado de uma folha 
de papel quadriculado, mede 4 cm de largura por 5 cm 
de altura. Determine qual é o espaço da região cinzenta. 

 
a) 11 cm2 

b) 12,5 cm2 

c) 13 cm2 

d) 10 cm2 

e) 14,5 cm2 

 
19) Laura anotou cinco números em uma folha de papel. 
Escondendo cada um deles e somando os outros quatro, 
ela obteve os seguintes resultados: 29, 32, 35, 39 e 41. 
Qual é a soma do maior com o menor dos números que 
Laura escreveu? 
 
a) 10 
b) 18 
c) 12 
d) 15 
e) 20 
 
20) A figura abaixo mostra que, foi composta por oito 
trapézios isósceles idênticos, cuja base maior mede 10 
cm. Qual é a medida, em centímetros, da base menor de 
cada um desses trapézios? 

 
a) 4 
b) 4,5 
c) 5,5 
d) 6 
e) 5 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) O Código de Ética do profissional fisioterapeuta e 
terapeuta ocupacional, aprovado pela Resolução 
COFFITO – 10 de 03 de julho de 1978, contempla as 
especificidades inerentes ao bom desempenho 
profissional. Com relação ao exercício profissional, é 
dever do terapeuta ocupacional: 
 
a) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a 
seu alcance para prevenir ou minorar o sofrimento do ser 
humano e evitar o seu extermínio. 
b) Informar ao cliente quanto ao diagnóstico e 
prognóstico fisioterápico e/ou terapêutico ocupacional e 
objetivos do tratamento, mesmo quando tais 
informações possam causar-lhe dano. 
c) Inserir em anúncio profissional fotografia, nome, 
iniciais de nomes, endereço ou qualquer outra referência 
que possibilite a identificação pelo cliente ou paciente. 
d) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional e 
exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua 
direção, salvo quando a informação for prejudicial a 
alguma das partes envolvidas. 
e) Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia, 
crise social ou impossibilidade financeira, sem pleitear 
vantagem pessoal. 
 
22) Sobre a história da Terapia Ocupacional no Brasil, 
julgue os itens abaixo:  
I. A utilização do trabalho como forma de tratamento 
iniciou-se no RJ, com a fundação do Hospício D. Pedro II. 
II. Fundamentos da Terapia Ocupacional foi uma tese 
publicada que se tornou marco inicial da produção 
científica nacional sobre a Terapia Ocupacional. 
III. Com a implantação do Centro de Reabilitação no 
Brasil, na década de 50, os técnicos eram enviados aos 
Estados Unidos para estudar técnicas de reabilitação e 
trazer para o Brasil novas abordagens; 
IV. A Terapia Ocupacional foi reconhecida como 
profissão de nível superior em 1969. 
 
Estão CORRETAS: 
 
a) I,II,III 
b) I,III,IV 
c) II,IV 
d) I,IV 
e) Todas estão corretas 
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23) Os primeiros princípios teóricos que direcionam a 
Terapia Ocupacional foram organizados em torno da 
busca do significado da ocupação humana. Com relação 
a estes princípios, marque a opção CORRETA: 
 
a) A doença é vista como possuindo um potencial para 
reorganizar o cotidiano do indivíduo. 
b) Os humanos são conhecidos como possuidores de uma 
natureza ocupacional e ecológica. 
c) A ocupação pode ser usada terapeuticamente para 
refazer ou reorganizar o comportamento cotidiano. 
d) A ocupação humana organiza e desorganiza o 
cotidiano das atividades, podendo ocasionar 
desequilíbrio mental e emocional do indivíduo. 
e) A doença e a ocupação humana possuem potenciais 
para desorganizar o cotidiano do indivíduo. 
 
24) Com relação à Análise de Atividade utilizada por 
terapeutas ocupacionais, analise as assertivas abaixo: 
I. A análise da atividade não é a identificação somente 
das partes que compõem uma atividade, mas de quais 
os efeitos que são gerados no cliente ao desempenhar 
tal atividade. 
II. A análise de atividades com ênfase na tarefa aborda 
os métodos e o contexto típicos do desempenho da 
atividade, a variedade de habilidades envolvidas neste 
desempenho e os vários significados culturais que 
poderiam ser atribuídos à atividade. 
III. A análise da atividade permite identificar possíveis 
alterações afetivas, cognitivas, perceptivas, motoras, 
funcionais, decorrentes ou não de patologia, disfunção 
ou trauma apresentados que interferem no cotidiano do 
indivíduo. 
VI. O terapeuta ocupacional poderá prescrever uma 
atividade para o paciente sem necessariamente ter que 
fazer a análise da atividade. 
Estão CORRETAS: 
 
a) III,IV 
b) II,III,IV 
c) I,II,III 
d) I,II 
e) I,III 
 
25) O Terapeuta Ocupacional é o profissional que, em 
sua atuação, enfoca as atividades do indivíduo em seu 
cotidiano. Com relação ao cotidiano referido, julgue os 
itens abaixo: 
I. O cotidiano refere-se basicamente às atividades de 
vida diária – AVD, como banhar-se, vestir-se, alimentar-
se, locomover-se, entre outras. 

II. Na terapia ocupacional o cotidiano é considerado, 
atualmente, um objeto de estudo secundário, uma vez 
que o mais importante é a atividade humana saudável. 
III. O cotidiano de um indivíduo só pode ser trabalhado 
no domicílio ou no ambiente de trabalho, uma vez que o 
terapeuta precisa prescrever atividades em situação 
real. 
IV. Os componentes de desempenho ocupacional como 
AVD, AIVD, trabalho e lazer abrangem as ocupações do 
cotidiano de um indivíduo. 
Estão INCORRETAS: 
 
a) II, IV 
b) II,III,IV 
c) IV 
d) I, II 
e) Todas estão incorretas 
 
26) Na Terapia Ocupacional, a relação terapeuta-
paciente designa um lugar de conexão entre a ética, a 
política e o direito, estabelecendo uma costura capaz de 
reforçar as passagens entre autonomia pessoal e vínculo 
social. Com base neste contexto, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Nos primeiros contatos do terapeuta com o paciente, a 
atenção e o acolhimento são atos inaugurais que 
determinam o receber e a receptividade do receber o 
outro como relação ética. 
b) A relação terapeuta-paciente poderá ser 
compreendida como um dispositivo que remete a muitas 
questões – filosóficas, ético-políticas, sociais, psicológicas 
e ambientais. 
c) A observação atenta, a experiência do olhar, o olhar o 
rosto, o olhar os olhos, o contato, a escuta, 
complementada com a qualidade de atenção, 
acolhimento e presença, configuram campos de ações 
entre pacientes e terapeutas. 
d) No processo de vinculação terapêutica, paciente e 
terapeuta vivenciam uma experiência compartilhada que 
favorece uma aproximação semelhante a muitas outras 
experiências interpessoais, onde ambos tem o cuidado de 
não fazer da relação um jogo de interação social.  
e) Para que as funções apresentadas e desenvolvidas na 
relação terapeuta-paciente sejam possíveis, o terapeuta 
não deve realizar identificações projetivas através de seu 
paciente. 
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27) O hospital é um espaço de atendimento às 
condições especiais do sujeito que requerem atuação 
diferenciada, onde convivem e articulam-se vários 
saberes. São atribuições do terapeuta ocupacional no 
contexto hospitalar: 
 
a) Incentivar a integração e a ajuda da família no 
processo terapêutico, trabalhando o impacto da 
internação, as conseqüências da doença, a preparação 
para a alta, a orientação em relação à mobilização no 
leito, entre outras possibilidades. 
b) Desenvolver atividades adequadas ao perfil do 
paciente, priorizando o atendimento individual, uma vez 
que atividades em grupo são contra indicadas no 
contexto da internação, em decorrência da fragilidade 
emocional do paciente. 
c) Acompanhar os procedimentos cirúrgicos, indicando 
exercícios terapêuticos, medidas de analgesia e de 
prevenção de deformidades, rigidez e incapacidade. 
d) Prescrever e confeccionar órteses ou adaptações para 
diminuir o edema e a dor no período pré-cirúrgico. 
e) Realizar intervenções ergonômicas no centro cirúrgico, 
com a finalidade de humanizar o espaço físico, tornando-
o mais confortável, pessoal e acolhedor, e favorecer a 
diminuição do tempo de cirurgia. 
 
 
28) Os déficits de força podem afetar a capacidade de 
uma pessoa de realizar as AVD, o trabalho e as 
atividades de lazer. Com relação aos programas de 
exercícios utilizados pelo terapeuta ocupacional, 
podemos AFIRMAR: 
I. O exercício passivo envolve a amplitude passiva do  
movimento articular e o alongamento passivo  do tecido 
mole retesado, sendo bastante eficaz na promoção do 
fortalecimento muscular. 
II. Durante o exercício isométrico com resistência, 
nenhum movimento articular acontece, uma vez que o 
músculo está contraindo de forma isométrica contra 
alguma força adicional. 
III. O exercício isotônico ativo requer contração 
muscular sem resistência ou auxílio externo. 
IV. O exercício isotônico resistido pode ser feito de 
forma excêntrica ou concêntrica e consiste na aplicação 
de força externa com qualquer objeto que ofereça ao 
movimento a resistência desejada. 
 
Estão CORRETAS: 
 
a) I,II,IV 
b) II,III,IV 

c) II,IV 
d) I,II 
e) Todas estão corretas. 
 
29) A avaliação da sensibilidade é usada para mensurar 
a habilidade de sentir ou perceber um estímulo quando 
aplicado a determinada área do corpo. Com base nos 
testes sensoriais utilizados na Terapia Ocupacional, 
assinale a opção CORRETA: 
 
a) O teste de Monofilamentos Semmes-Weinstein® , 
aplicado para determinar o limiar ao toque  leve e 
pressão profunda, é utilizado para avaliar a lesão ou a 
compressão do nervo periférico, bem como o percentual 
de recuperação do nervo. 
b) O teste de discriminação de dois pontos estático é 
indicado para avaliar a gnosia tátil e a densidade de 
inervação das fibras lentas da mão. 
c) O teste de discriminação de dois pontos dinâmico 
mede a densidade de inervação das fibras lentas na polpa 
distal dos dedos. 
d) Para avaliar a habilidade do indivíduo para identificar 
objetos comuns e perceber suas propriedades táteis sem 
o auxílio da visão, utiliza-se a propriocepção. 
e) O sinal de Tinel  é um teste realizado a partir da 
percurssão cuidadosa aplicada com martelo ao longo do 
percurso do nervo no sentido de proximal para distal. 
 
30) Com relação à Medida de Independência Funcional 
(MIF), é CORRETO afirmar: 
 
a) É um instrumento utilizado em estudos clínicos e 
epistemológicos sobre a percepção do estado de saúde, 
da qualidade de vida e do impacto da doença e seu 
tratamento. 
b) Assim como o PEDI, consiste em um questionário semi-
estruturado que informa sobre o desempenho de 
habilidades, a independência ou quantidade de ajuda 
fornecida pelo cuidador e as modificações do ambiente 
doméstico utilizado na rotina diária do paciente. 
c) Foi idealizado para medir a independência das AVD e 
AIVD em adultos, sendo um instrumento de observação 
assistemática. 
d) Abrange a avaliação de independência para as 
atividades de vida diária, o controle de esfincteres, a 
mobilidade, a deambulação, a comunicação e as 
atividades cognitivas de caráter social em pacientes 
adultos e idosos, sendo de rápida aplicação. 
e) Avalia a habilidade de vida independente em adultos, 
relacionando o comprometimento cognitivo com o 
desempenho da tarefa, podendo ser administrado nos 
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formatos de entrevista, observação direta do 
desempenho ocupacional e julgamento clínico. 
 
31) A respeito da tecnologia assistiva, julgue os itens 
abaixo: 
 
I. Comunicação Alternativa Aumentativa, acesso ao 
computador, adequação postural e adaptação veicular, 
são categorias da Tecnologia Assistiva. 
II. As órteses são dispositivos aplicados a qualquer parte 
do corpo que tem como função estabilizar, prevenir ou 
corrigir deformidades, proteger contra lesões, auxiliar 
na cura ou maximizar a função. 
III. Na atividade de vestuário, dispositivos como 
extensores para calçar meias e sapatos, abotoadores e 
tapete emborrachado com ventosas, auxiliam no 
desempenho da tarefa. 
IV. A prótese estática, também chamada de estético-
passiva, possui a função exclusiva de restaurar a estética 
do corpo. 
Estão INCORRETAS: 

 
a) III,IV 
b) II,III,IV 
c) I,II 
d) I,III,IV 
e) Todas estão incorretas. 
 
32) Com base na avaliação dos contextos de 
desempenho, não é CORRETO afirmar: 
 
a) Para a análise do contexto físico, a terapia ocupacional 
agrega os conhecimentos da arquitetura e urbanismo, da 
ergonomia e do design industrial. 
b) O contexto social pode ser pontuado claramente na 
área da saúde mental e psiquiatria, onde a verificação da 
interação do cliente com a família e vice-versa é parte da 
abordagem e é garantia de uma inserção segura do 
indivíduo na sociedade. 
c) A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional 
(COPM) identifica o ambiente cultural, correlacionando 
componente social, físico e individual. 
d) O contexto pessoal é geralmente abordado na maioria 
das avaliações realizadas pelo terapeuta ocupacional, na 
coleta de dados como idade, sexo, nível de escolaridade, 
etc... 
e) O contexto sócio-econômico pode ser avaliado através 
de entrevistas, observações assistemáticas, questionários 
e história oral do paciente. 
 

33) A Artrite Reumatóide(AR) é uma doença que atinge 
geralmente indivíduos na fase adulta, podendo evoluir 
com perda gradual de função durante anos de evolução. 
Com base nessa afirmação, assinale a opção CORRETA: 
 
a) A sintomatologia da AR engloba: dor, rigidez articular, 
sinovite, diminuição da amplitude de movimentos  e 
força, diminuição da capacidade funcional e 
manifestações extra-articulares. 
b) A AR é uma doença degenerativa das articulações 
diartrodiais(sinoviais), caracterizada por deteriorização  e 
perda da cartilagem hialina. 
c) A AR acomete com freqüência  as articulações da mão 
(com envolvimento significativo da interfalangiana distal 
(IFD)), dos punhos, pés, tornozelos, joelhos, quadris, 
cotovelos e ombros. 
d) Quando a AR afeta crianças de até 16 anos de idade, 
de forma aguda, com desenvolvimento de processo 
inflamatório sinovial além de hipoplasia, a artrite é 
denominada artrite reumatóide infantil. 
e) Os déficits nos componentes de desempenho como: 
AVD, AIVD, trabalho e lazer, podem afetar, de maneira 
temporária ou permanente, as funções físicas necessárias 
para a execução de tarefas. 

 
34) A incapacidade de efetuar atos complexos em 
resposta a uma solicitação, embora tais atos possam ser 
realizados de maneira espontânea em situações 
apropriadas, é denominada de: 
 
a) Afasia de expressão 
b) Inibição psicomotora 
c) Apraxia ideomotora 
d) Apraxia construtiva 
e) Afasia de recepção 
 
35) A Terapia de Integração Sensorial(IS) é um dos 
modelos de tratamento mais tradicionais na Terapia 
Ocupacional. Com relação a esta abordagem, podemos 
AFIRMAR: 
 
a) Transtornos de modulação e problemas de 
discriminação são disfunções de IS com impacto 
significante na área motora. 
b) A intervenção que emprega uma conduta de 
integração sensorial objetiva melhorar o registro e a 
integração do estímulo sensorial(tátil, vestibular e 
proprioceptivo), desenvolver a movimentação postural e 
bilateral, melhorar o planejamento motor e o esquema 
corporal. 
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c) A terapia individual geralmente não é recomendada no 
início do processo de intervenção, por ser a forma mais 
intensiva e invasiva ao paciente. 
d) Além de equipamentos, deve-se considerar aspectos 
de segurança no espaço terapêutico, logo, os 
equipamentos suspensos devem ser colocados em uma 
altura que a criança não possa manejar e/ou pendurar-se, 
com o intuito de prevenir acidentes. 
e) O balanceio rítmico na cadeira de balanço é um 
estímulo vestibular que promove sensação de 
movimento, deslocamento na cabeça no espaço, 
aumentando o nível de alerta da criança. 
 
36) Com relação à Doença de Parkinson (DP), analise as 
assertivas abaixo: 
I. A DP é uma doença degenerativa progressiva, 
caracterizada pela degeneração da substância negra, 
área do cérebro envolvida no controle dos mecanismos 
motores responsável pela produção da dopamina. 
II. Tremor, bradicinesia, fadiga e dificuldade de 
deglutição são características observadas durante a 
progressão da DP. 
III. As áreas de desempenho ocupacional que podem ser 
atingidas pela DP incluem amplitude de movimentos, 
reflexo, tônus muscular, força, resistência e estabilidade 
corporal. 
IV. Nos estágios mais tardios da DP, os pacientes podem 
experimentar alteração na integridade dos tecidos 
moles, ruptura de pele, infecções e depressão. 
Estão CORRETAS: 
 
a) I,II,III 
b) II,III,IV 
c) III,IV 
d) I,IV 
e) I,II 
 
37) Atualmente, informações e evidências relacionadas 
ao raciocínio clínico em Terapia Ocupacional centram-se 
nas teorias que definem sua especificidade filosófica e o 
contexto terapêutico, servindo como base para a prática 
profissional. Diante desse contexto, não é CORRETO 
afirmar: 
 
a) O terapeuta ocupacional usa o raciocínio científico 
para definir o problema do cliente, a identificação e 
conhecimento da natureza específica de apresentação da 
doença e suas seqüelas funcionais. 
b) O raciocínio narrativo está centrado na história 
ocupacional do cliente (história de vida, atividades 

preferidas, hábitos e papéis) e também a história 
compartilhada entre terapeuta e cliente. 
c) O raciocínio condicional considera fatores limitantes e 
facilitadores condicionantes à implementação da 
intervenção em determinada situação clínica. 
d) O raciocínio interativo inclui a habilidade de coletar e 
integrar todas as informações do cliente , a fim de 
entender o significado subjetivo da experiência de 
incapacidade do indivíduo. 
e) O raciocínio ético, elemento-chave do raciocínio 
profissional da tomada de decisão clínica, envolve a 
ponderação de riscos e benefícios para o cliente, 
estabelecendo prioridades, e determinando ações que 
atendam aos desejos do cliente e sejam clinicamente 
consistentes. 

 
38) Dentre as funções mentais específicas, a memória é 
a função mais comumente afetada em acometimentos 
neurológicos. Diante do exposto, marque a opção 
CORRETA: 
 
a) A memória é conceituada como um processo de 
múltiplas etapas que envolve codificação, 
processamento,análise, armazenamento e recuperação. 
b) A memória de procedimento (não declarativa) permite 
que a pessoa concentre a atenção consciente e 
acompanhe a informação conforme realize uma 
atividade. 
c) Os auxílios externos, como caderno de notas, 
gravadores e computadores são responsáveis pela 
decodificação de informações necessárias para a 
realização das atividades do cotidiano de uma pessoa. 
d) O aprendizado sem erros, a recuperação espaçada e 
outros métodos específicos de treinamento da tarefa que 
estimulam a memória não podem ser utilizados no 
treinamento de pacientes com comprometimento de 
memória moderados ou severos para o uso de um auxílio 
externo. 
e) O treinamento de estratégias internas para a memória 
é mais apropriado para pessoas com déficits leves de 
memória ou para aquelas em que outras áreas da 
cognição estão intactas. 
 
39) A esquizofrenia é um transtorno psicótico que 
ocorre comumente no final da adolescência ou na vida 
adulta e afeta as percepções e os comportamentos de 
uma pessoa em todos os aspectos da vida. Diante desse 
contexto, podemos AFIRMAR: 
 
a) A esquizofrenia pode progredir em três cursos típicos: 
episódio único de sintomas para recuperação completa a 
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curto prazo; episódios repetidos de sintomas com 
recuperação completa a médio prazo e episódios 
progressivos de sintoma, para recuperação a longo prazo. 
b) Alucinações, ilusões, autonegligência e paranoia são 
sintomas positivos da esquizofrenia. 
c) Uso abusivo de álcool e droga é comum na grande 
maioria de pacientes com esquizofrenia e precisa ser 
considerado no programa de tratamento. 
d) O transtorno de ansiedade, incluindo o transtorno de 
estresse pré e pós-traumático e o transtorno obsessivo-
compulsivo, comumente ocorrem junto com a 
esquizofrenia. 
e) Tristeza prolongada, sentimento de culpa e 
irritabilidade associados a ilusões grandiosas, 
autoconfiança e otimismo exagerados, são sintomas da 
esquizofrenia. 
 
40) A prevalência do Transtorno do Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH) varia de 3% a 7% nas 
crianças em idade escolar, sendo que dois terços delas 
continuam e experimentar sintomas significativos na 
adolescência e na vida adulta. Diante do exposto, julgue 
os itens abaixo: 
 
I. A modificação de comportamento inclui estratégias 
como recompensar as mudanças positivas de 
comportamento e comunicar expectativas claras para 
crianças e adolescentes com TDAH. 
II. O TDAH é o transtorno de comportamento infantil 
mais comum, sendo mais frequente em meninas do que 
em meninos. 
III. Com freqüência, o TDAH ocorre concomitantemente 
com outros distúrbios, incluindo distúrbio de 
aprendizagem e transtornos comportamentais, como o 
transtorno de desafio de oposição e o transtorno de 
conduta. 
IV. A Terapia Cognitivo Comportamental é efetiva em 
tratar os problemas comportamentais em crianças com 
TDAH e pode ajudar os adultos com TDAH na resolução 
de problemas. 
 
Estão CORRETAS: 
 
a) I,II,IV 
b) I,III,IV 
c) I,IV 
d) II,III 
e) II,III,IV 

 
 




