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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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INSCRIÇÃO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia os versos seguintes 
 

A cavalgada 
Raimundo Correia  

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada... 

E o bosque estala, move-se, estremece... 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha... 

E o silêncio outra vez soturno desce...  

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha... 

 
 

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os 
vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, 
ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em 
uma construção textual magistral, constrói textualmente 
uma modificação  
 
a) no sujeito-observador 
b) na geometria do soneto 
c) na inversão dos valores 
d) de perspectiva, para o observador 
e) de observador  
 
02. No poema, o vocábulo estrépito, em destaque (negrito 
e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a 
 
a) ruídos intermitentes 
b) quietação 
c) baque 
d) pancada 
e) ruído forte 
 
03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função 
de 
 
a) pronome substantivo relativo 
b) preposição 
c) advérbio 
d) partícula enfática 
e) conjunção 
 
04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” 
observa-se uma figura de linguagem conhecida como 
 

a) sinestesia 
b) metonímia 
c) prosopopeia  
d) paradoxo 
e) perífrase 
 
05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no 
texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode 
assumir o significado de 
 
a) triste 
b) funesto  
c) melancólico 
d) sorumbático 
e) taciturno 
 
06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, não se pode 
inferir que 
 
a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela 
estrada.  
b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.  
c) o remanso da noite era embalsamado. 
d) a Lua se apresentava alvadia  
e) o som das trompas agitava a quietação da noite. 
 
07. Leia a sentença: 
 

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside pertíssimo do 

Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI). 
 

Sobre o grau do adjetivo destacado, é 
 
a) comparativo de proximidade 
b) superlativo absoluto sintético 
c) superlativo absoluto analítico 
d) superlativo absoluto analítico analítico 
e) comparativo absoluto sintético sintético   
 
08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se 
para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da 
Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com 
voz de comando, bradou: 
– Não saia agora!!!  
 
A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é 
de 
 
a) negação 
b) tempo 
c) modo 
d) intensidade 
e) lugar 
 
09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, 
recordando uma bela colega de infância, disse: 
 

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce. 
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Na frase do Almirante, observa-se uma figura de 
linguagem denominada de 
 
a) perífrase 
b) hipálage 
c) metonímia 
d) sinestesia 
e) assíndeto 

 
10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças 
Em cada uma das sentenças, observe os termos 
destacados. 

 

(    ) Em Floriano, moro na Rua Sete.. 
(    ) O cachorro fugiu 
(    ) Astrobaldozinho é muito bom aluno 
(    ) Beijei-lhe as mãos 

 

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima 
1. Para adjunto adnominal 
2. Para adjunto adverbial 
3. Para aposto 
4. Para vocativo 

 
A sequência correta, se lida de cima para baixo, é 
 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 1 – 2 – 3 – 4 
c) 4 – 1 – 3 – 1  
d) 2 – 3 – 4 – 1  
e) 3 – 1 – 2 – 1  
 

INFORMÁTICA 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 11. 
 

 
 
11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, 
teremos como resultado: 
 
a) 30 
b) 32 
c) 43 
d) 64,5 
e) 65 
 

12. Marque a alternativa correta em relação ao componente 
utilizado para ativar ou desativar os alertas do sistema 
referentes à manutenção e segurança do Windows 7. 
 
a) Windows defender; 
b) Windows update; 
c) Central de notificações; 
d) Central de Ações; 
e) Device stage. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7; 
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux; 
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema 
Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de 
dados do dispositivo de armazenamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 
2010: 
I – O botão Testar Intervalos  
está localizado na guia Exibição; 
 
 

 
II – O botão Transmitir Apresentação 
de Slides  tem a função de transmitir a 
apresentação de slides para 
visualizadores remotos que possam 

assisti-la em um navegador da WEB. 
 
 
 
III – A opção Ocultar Slide  está localizada 
na guia Exibição. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
15. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, 
utilizado para compartilhamento de informações restritas, 
que pode ser acessado por senhas e logins; 
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II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço 
alfanumérico de um site; 
III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado 
para transferir arquivos pela Internet. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

16. O terapeuta ocupacional, na fixação de seus 
honorários, considera como parâmetros básicos os itens 
abaixo, EXCETO: 
 
a) Condições sócio-econômicas da região. 
b) Condições sócio-econômicas do paciente. 
c) Condições em que a assistência foi prestada: hora, 
local, distância, urgência e meio de transporte utilizado. 
d) Natureza da assistência prestada e tempo despendido. 
e) Complexidade do caso. 
 
17. De acordo com o Código de Ética Profissional, é 
proibido ao terapeuta ocupacional, EXCETO: 
 
a) Prestar ao cliente assistência que, por sua natureza, 
incumbe a outro profissional. 
b) Afixar tabela de honorários fora do recinto de seu 
consultório ou clínica, ou promover sua divulgação de 
forma incompatível com a dignidade da profissão ou que 
implique em concorrência desleal. 
c) 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. 
d) Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, 
bem como praticar ato que importe em concorrência 
desleal ou acarrete dano ao desempenho profissional de 
colega. 
e) Criticar, depreciativamente, colega ou outro membro da 
equipe de saúde, a entidade onde exerce a profissão, ou 
outra instituição de assistência à saúde. 
 
18. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa 
ERRADA. 
 
a) O terapeuta ocupacional avaliam sua competência e 
somente aceitam atribuição ou assumem encargo, quando 
capazes de desempenho seguro para o cliente. 
b) A responsabilidade do terapeuta ocupacional, por erro 
cometido em sua atuação profissional, não é diminuída, 
mesmo quando cometido o erro na coletividade de uma 
instituição ou de uma equipe. 

c) O terapeuta ocupacional deve informar ao cliente quanto 
ao diagnóstico e prognóstico terapêutico ocupacional  e 
objetivos do tratamento, salvo quando tais informações 
possam causar-lhe dano. 
d) O terapeuta ocupacional pode permitir, se a título gratuito, 
que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, 
casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, 
escola, curso, ou qualquer outra empresa ou 
estabelecimento congênere, similar ou análogo, sem nele 
exercer as atividades de terapia ocupacional pressupostas.  
e) É proibido ao terapeuta ocupacional divulgar terapia ou 
descoberta cuja eficácia não seja publicamente reconhecida 
pelos organismos profissionais competentes. 
 
19. Assinale dentre as alternativas abaixo, aquela que 
apresenta as Diretrizes e características do modelo 
assistencial do Sistema Único de Saúde(SUS): 
 
a) Universalidade, Igualdade, Integralidade, Resolutividade, 
Regionalização e 
Municipalização. 
b) Universalidade, Equidade, Integralidade, Hierarquia e 
Regionalização, Descentralização e Controle Social. 
c) Universalidade, Igualdade, Isonomia, Hierarquia e 
Regionalização, Descentralização e Controle Social. 
d) Universalidade, Igualdade, Solidariedade, Hierarquia e 
Regionalização, Municipalização. 
e) Universalidade, Equidade, Integralidade, Resolutividade, 
Regionalização e Controle pelo Gestor Federal. 
 
20. É o processo em que o terapeuta ocupacional 
desenvolve as seguintes ações: diagnóstico de 
aprendizagem baseado nas fases do desenvolvimento 
infantil, capacitação de profissionais, ampliação da 
acessibilidade e acolhimento. 
 
a) Inclusão Escolar. 
b) Inclusão pelo Trabalho. 
c) Terapia Ocupacional Psicodinâmica. 
d) Reabilitação Baseada na Comunidade. 
e) Reabilitação Psicossocial. 
 
21. São condutas terapêuticas utilizadas pela Terapia 
Ocupacional no campo da Saúde Mental. 
 
a) Oficinas terapêuticas e cromoterapia. 
b) Ludoterapia e Jogos. 
c) Socioterapia e Psicodinâmica.  
d) Musicoterapia e Recreação. 
e) Psicoterapia e Teatro. 
 
22. Das alternativas abaixo, qual NÃO apresenta um 
objetivo do atendimento a pessoas idosas com capacidade 
funcional comprometida e com restrições ao leito 
 
a) Melhorar a capacidade funcional do paciente nas 
atividades pessoais e AVD. 
b) Melhorar a função da comunicação. 
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c) Prevenir o aparecimento de deformidades por meio da 
mobilização do paciente no leito. 
d) Estimular funções cognitivas afetadas. 
e) Estimular a locomoção passiva e ativa.  
 
23. Trata-se do tipo de abordagem que aplica os princípios 
da cinética e cinemática ao movimento do corpo humano. 
 
a) Facilitação Neuromuscula Proprioceptiva (FNP). 
b) Evolucional. 
c) Neuromotora. 
d) Neuroevolutiva. 
e) Biomecânica. 
  
24. Sobre os objetivos  da atenção na Terapia 
Ocupacional Gerontológica, julgue os itens abaixo 
assinalando verdadeiro ou falso.   
 
(  ) Estimular habilidades da vida diária e prática. 
(  ) Adaptar do meio ambiente. 
(  ) Ensinar técnicas específicas de treinamento 
profissional para manter a pessoa ocupada. 
(  ) Uso de equipamentos de autoajuda. 
 
A sequencia CORRETA, de cima para baixo é: 
 
a) V, V, V, V 
b) F, F, V, F 
c) V, V, F, V 
d) F, V, F, F 
e) V, F, V, V 
 
25. Sobre a confecção das órteses, analise as proposições 
abaixo:   
 

I-  Ao forrar uma órtese, o terapeuta ocupacional deve 
tomar cuidado para que não aconteça um aumento da 
pressão em determinados pontos. 
II- As órteses estáticas não têm componentes móveis e 
imobilizam uma articulação ou parte. 
III- Em caso de órteses dinâmicas, a força não deve 
exceder limites aceitáveis. Força mais pesada deve ser 
usada para estágios agudos, enquanto que força leve 
deve ser usada para o tratamento de contraturas 
articulares crônicas. 
IV- A cor da órtese pode determinar a aderência do 
paciente ao tratamento. 
V- Ao moldar uma órtese para polegar, visando permitir 
seu uso funcional, não é recomendado que, durante a 
confecção da órtese, o paciente mantenha o polegar em 
preensão ou segure algum objeto como uma caneta. 
 

Assinale a alternativa Correta: 
 

a) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, II, e IV estão corretas. 
e) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas 

26. A que modelo de Terapia Ocupacional referem-se as 
proposições abaixo. 
 
1- O processo de terapia proposto nessa concepção é 
bastante claro e definido, pois para sua realização deve-se 
seguir uma estrutura rígida de 
procedimentos. 
2- A atividade é a base do tratamento; o cliente é aquele que 
traz seus conceitos e ações, advindos da experiência da 
doença e o terapeuta é aquele 
que favorece as reflexões e discussões, na perspectiva de 
identificação e trata das questões conflitivas. 
3-O processo é centrado na relação terapêutica tornando-se 
a relação, portanto, um instrumento de trabalho do terapeuta 
ocupacional. Nesse 
modelo de processo, aconselha-se atendimentos grupais, 
pois esta é a forma mais constante de estar no mundo. 
 
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
a) Concepção positivista; Concepção dialética; Concepção 
humanista. 
b) Concepção dialética; Concepção positivista; Concepção 
humanista. 
c) Concepção humanista; Concepção positivista; Concepção 
dialética. 
d) Concepção positivista; Concepção humanista; Concepção 
dialética. 
e) Concepção dialética; Concepção humanista; Concepção 
positivista.  

 
27. Sobre os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT),  
analise as proposições baixo e julgue se verdadeiras ou 
falsas. 
 
(   )Toda residência terapêutica deve receber a visita 
semanal de uma equipe de reabilitação composta pelo 
médico, terapeuta ocupacional, assistente social e 
psicólogo, para desenvolverem o programa terapêutico 
semanal. 
(   ) São casas localizadas no espaço urbano, constituídas 
para responder às necessidades de moradia de pessoas 
portadoras de transtornos mentais graves, egressas de 
hospitais psiquiátricos ou não. 
(    ) Cada Residência terapêutica é um equipamento de 
saúde; deve acolher no máximo 4 moradores, sendo 
designado um cuidador para apoiar os moradores. 
(   )Tem a função de garantir o direito à moradia das 
pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o 
morador em seu processo de reintegração na comunidade. 
 (  )Toda residência terapêutica deve estar referenciada a 
um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e operar junto à 
rede de atenção à saúde mental, dentro da lógica do 
território. 
 
 
Assinale a alternativa que indica a sequencia  correta. 
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a ) V, F, V, F, V 
b)  F, F, V, V, F 
c) V, V, F, V, V 
d) V, V, V, F, F 
e) F, V, F, V, V 
 
28. Refere-se à representação mental das partes do corpo 
e de sua relativa posição dentro do espaço. 
 
a) Desorientação topográfica. 
b) Metacognição. 
c) Déficits construtivos. 
d) Esquema corporal.  
e) Síndrome disexecutiva. 
 
29. Assinale a alternativa que apresenta as principais 
implicações funcionais do Acidente Vascular Encefálico. 
 
a) Dificuldade em direcionar-se no ambiente, dificuldade 
para ler e escrever, reconhecer pessoas e lugares e dirigir. 
b) Dificuldade na adaptação postural, alteração na 
integração bilateral, impedimento à mobilidade, diminuição 
da autonomia parcial ou totalmente para 
o desempenho das atividades. 
c) Dificuldade ou impedimento para falar ou compreender, 
incapacidade para escrever, ler e compreender sinais ou 
direção. 
d) Risco de aspiração, impedimento para comer e beber 
através da boca. 
e) Dificuldades com a função motora oral. 
 
30. Sobre as alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, analise as proposições abaixo e julgue 
se verdadeiras(V) ou falsas(F). 
 
 (   ) O quadro de monoplegia é bastante encontrado em 
crianças com paralisia cerebral, em virtude de 
acometimento focal da região encefálica. 
(   ) Normalmente o quadro de quadriplegia em crianças 
com paralisia cerebral é assimétrico. 
(   ) Nos padrões de movimentos, os grupos de músculos 
ou cadeias usados nos padrões de movimentos de 
crianças com paralisia cerebral espástica são diferentes 
dos usados em crianças da mesma idade sem disfunções. 
(   ) Os bebês com paralisia cerebral atetóide raramente 
modificam o seu padrão motor. 
(   ) Um quadro que pode acompanhar a paralisia cerebral 
espástica é a epilepsia, a qual é mais observada neste tipo 
de paralisia cerebral do que nos outros. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequencia correta de 
cima para baixo: 
 
a) F, F, V, V, F 
b) V, V, V, F, F 
c) V, F, V, F, V 
d) F, V, V, F, V 
e) F, F, F, V, V 

31. Abaixo estão relacionados os modelos de avaliações 
usadas em Terapia Ocupacional.  
 
I - Avaliação das atividades de vida diária. 
II - Avaliação funcional do adulto . 
III - Avaliação da capacidade funcional dos idosos. 
IV-Avaliação funcional em crianças com paralisia cerebral.      
V-Avaliação do desenvolvimento motor. 
 
Identifique nas alternativas  a aplicação de cada um deles e 
marque a única opção que apresenta a sequencia 
CORRETA. 
 
a) Medida de Independência Funcional (MIF); Barthel; Katz; 
PEDI; Denver II. 
b) Barthel;Medida de Independência Funcional (MIF); PEDI; 
Katz; Denver II. 
c) Medida de Independência Funcional (MIF); Denver II; 
Katz; PEDI; Barthel. 
d) Katz; Medida de Independência Funcional (MIF); PEDI; 
Barthel; Denver II. 
e) Medida de Independência Funcional (MIF); Denver II; 
Katz; Barthel; PEDI. 
 
32. Sobre Goniometria, analise as proposições abaixo:  
 
I- Para uma maior validade e confiabilidade nas medidas, é 
preciso: posicionar o paciente de forma definida e correta; 
localizar o ponto anatômico no qual será colocado o eixo do 
instrumento; posicionar corretamente a barra fixa; e 
acompanhar o movimento articular, seja ele ativo ou 
passivo, com a barra móvel. 
II- A goniometria pode ser feita apenas em articulações de 
grande amplitude de movimento, como as existentes em 
grande parte das articulações dos membros superiores e 
inferiores. 
III- Alguns fatores influenciam na precisão da medida como 
a qualidade do goniômetro, o procedimento utilizado e a 
utilização do movimento ativo ou passivo. 
IV- A mensuração da movimentação articular permite ao 
terapeuta ocupacional a identificação de restrições 
articulares, o que pode auxiliar na proposição de estratégias 
de tratamento para a recuperação funcional da articulação. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
b) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as proposições II, III  e IV estão corretas. 
d) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas. 
e) As proposições I, II, III e IV estão corretas. 
 
33. São características comumente apresentadas por 
pacientes com esquizofrenia, EXCETO: 
 
a) Alucinações. 
b) Desordem obsessivo-compulsiva. 
c) Agitação psicomotora. 
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d) Retração social. 
e) Produções lingüísticas novas como neologismo e 
parafasias. 
 
34. Quanto aos aspectos a serem considerados pelo 
terapeuta ocupacional sobre a temática grupos, analise as 
proposições abaixo e julgue se verdadeiras ou falsas. 
 (   ) Não há coesão grupal quando os papéis dos 
membros estão congruentes à tarefa, pois assim, todos 
têm idéias semelhantes e não há “contraponto” (importante 
para evolução do grupo) 
(  ) Processo grupal pode ser definido como as inter-
relações entre os membros, o líder e o grupo como um 
todo. 
(   ) O tamanho do grupo sempre influenciará os métodos, 
as estratégias do líder e os resultados. 
(   ) Os participantes de um grupo podem assumir diversos 
papéis: positivos, negativos ou neutros. 
(   ) Os participantes nunca têm papel negativo no grupo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
CORRETA: 
 
a) V, V, F, V, F 
b) F, F, V, F, F 
c) F, V, V, V, F 
d) V, F, F, V, V 
e) V, F, V, F, V 
 
35. Sobre as demandas atuais na atuação do Terapeuta 
Ocupacional no campo da Saúde Mental,  julgue se 
verdadeiro ou falso as proposições abaixo: 
 
( ) A Ergoterapia e o Tratamento Moral são referenciais 
essenciais na concepção atual da Saúde Mental. 
(   ) O setting terapêutico em ambientes fechados constitui 
o principal ambiente de tratamento nas práticas atuais em 
Saúde Mental. 
(   ) Os pressupostos da Reabilitação Psicossocial têm 
servido como referencial teórico que subsidia as ações 
terapêuticas atuais em Saúde Mental. 
( ) Apesar da heterogeneidade de estratégias de atuação, 
o terapeuta ocupacional tem priorizado os atendimentos 
grupais e, mais especificamente, as oficinas terapêuticas. 
(  ) A Socioterapia e a Psicodinâmica são referenciais 
importantes para a Terapia Ocupacional no processo de 
constituição do campo dasaúde mental. 
 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas. 

 
a) V, V, F, V, F 
b) F, F, V, V, V 
c) F, V, V, F, F 
d) V, F, F, V, V 
e) V, F, V, F, V 

 

36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões ecológicas. 
O Município de Poção de Pedras pertence a que região 
ecológica do Estado do Maranhão? 
 
a) Chapadões 
b) Pré-amazônica 
c) Cerrados 
d) Cocais 
e) Baixada 
 
37. É a extração vegetal de maior importância econômica 
para o Município de Poção de Pedras, no Estado do 
Maranhão. 
 
a) A extração da amêndoa do babaçu 
b) Madeiras - Produção de carvão vegetal 
c) Madeiras – Produção de lenha 
d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias) 
e) Castanha de caju. 
 
38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das 
lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor 
representação econômica para Poção de Pedras. 
 
a) Tomate 
b) Abacaxi 
c) Melancia 
d) Mandioca 
e) Feijão  
 
39. Município que, integrante da mesma Microrregião de 
Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de Pedras. 
 
a) Lago dos Rodrigues 
b) Bernardo do Mearim 
c) Satubinha 
d) Lago do Junco 
e) Peritoró 
 
40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município de 
Poção de Pedras, pode-se afirmar que 
 
a) é maior que 100m e inferior a 110m 
b) é maior que 110m e inferior a 115m 
c) é um valor acima de 120m e menor que 140m 
d) é um número menor ou igual a 100m 
e) é maior que 150m  
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