
                                                                                                 

Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
O casamento dos pequenos burgueses 
 
Ele faz o noivo correto 
E ela faz que quase desmaia. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a casa caia 
Até que a casa caia. 
 
Ele é o empregado discreto. 
Ela engoma o seu colarinho. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até explodir o ninho 
Até explodir o ninho. 
 
Ele faz o macho irrequieto. 
E ela faz crianças de monte. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até secar a fonte 
Até secar a fonte. 
 
Ele é o funcionário completo. 
E ela aprende a fazer suspiros. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até trocarem tiros 
Até trocarem tiros. 
 
Ele tem um caso secreto. 
Ela diz que não sai dos trilhos. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até casarem os filhos 
Até casarem os filhos. 
 
Ele fala em cianureto. 
E ela sonha com formicida. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que alguém decida 
Até que alguém decida. 
 
Ele tem um velho projeto. 
Ela tem um monte de estrias. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até o fim dos dias 
Até o fim dos dias. 
 
Ele às vezes cede um afeto. 
Ela só se despe no escuro. 

Vão viver sob o mesmo teto 
Até um breve futuro 
Até um breve futuro. 
Ela esquenta a papa do neto. 
E ele quase que faz fortuna. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una. 

                           BUARQUE, Chico: Ópera do malandro 

 
QUESTÃO 1 
 
Só há um enunciado contrário ao que o texto 
expressa. Assinale-o: 
a) O texto relata a trajetória parcial de um 
casamento entre pequenos burgueses. 
b) No texto, predomina um pensamento 
burguês marcado pelo machismo e pelo 
patriarcado. 
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por 
chavões ou frases feitas. 
d) Há uma insinuação por parte do narrador 
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto 
tanto quanto o homem. 
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo 
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de 
simulação. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Vão viver sob o mesmo teto 
    Até que a casa caia.” 
A expressão assinalada confere ao contexto a 
relação semântica de: 
a) adição  
b) explicação  
c) temporalidade 
d) causalidade 
e) conclusão 
 
QUESTÃO 3 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
grafadas corretamente. Marque-a: 
a) excitável – excipiente – excessão – 
excentricidade 
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência 
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c) superstição–advinhação– suscitar – conversão  
d) siquer – privilégio – possue – recue 
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo 
 
QUESTÃO 4 
 
Não se sabe __________ os jovens que estavam 
_________ apaixonados e que estão casados 
_______ vários anos ainda vivem tão 
____________e discutem ___________. 
Marque a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas acima: 
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS 
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS. 
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS 
d) POR QUE / BASTANTE / A /  MAL / DE MAIS 
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS 
 
QUESTÃO 5 
 
Só há uma opção em que todas as palavras 
estão acentuadas corretamente. 
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico 
b) ruím – raízes – genocídio – tênue 
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens 
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei 
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito. 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa em que a pontuação está 
incorreta: 
a) Na natureza, os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros. 
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
na natureza, atacam uns aos outros. 
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos 
outros por necessidade de sobrevivência. 
d) Os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros na 
natureza. 
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
atacam uns aos outros, na natureza. 
 

QUESTÃO 7 
 
Identifique a alternativa cuja concordância 
verbal está incorreta. 

a) Vai fazer dez anos que os burgueses se 
casaram. 
b) Exigiram-se documentos originais. 
c) Pode haver novos casamentos de burgueses 
d) Necessita – se de documentos originais. 
e) Deve existir novos surtos da doença. 
 
QUESTÃO 8 
 
Considere estas frases: 
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro 
II- Informaram o casal que o casamento será 
nulo. 
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito. 
IV- Não me esqueci o compromisso firmado 
entre nós. 
V – Há pessoas com quem não simpatizamos. 
Assinale a alternativa que contém os números 
das frases de regência verbal correta: 
a) I - III e V 
b) II e IV 
c) I- IV e V 
d) III – IV e V 
e) II – III e IV 
 
QUESTÃO 9 
 
Indique a alternativa que completa 
adequadamente os espaços das frases a seguir 
quanto à concordância nominal: 
 
Os pequenos burgueses, estando ___________ 
preocupados, organizam eles ________ a festa 
do casamento para a qual convidam 
____________ pessoas.  
Para os não convidados é __________ entrada 
no recinto da festa. 
 
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA 
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO 
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA 
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO 
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO 
 
QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que o significado do 
radical destacado está incorreto: 
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a) democracia (DEMO) poder                  
b) nevralgial (ALGIA) dor                        
c) ignição (IGNI) luz 

d) bélico (BELI) guerra 
e) cronograma (CRONO) tempo. 
 
ATUALIDADES 

 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100 
anos de duas grandes personalidades artísticas 
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes 
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e 
a sua arte. Os artistas são: 
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado 
b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek 
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré 
d) Patativa de Assaré e Cartola 
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais 
 
QUESTÃO 12 
 
Analise as assertivas abaixo apresentadas: 
 I- O processo eleitoral norte-americano é 
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o 
Republicano. 
II- No processo eleitoral norte-americano o 
presidente da República não é eleito pelo voto 
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado 
colégio eleitoral, composto por delegados 
estaduais. São os delegados estaduais que são 
escolhidos pelos eleitores. 
III- O Partido Republicano tem o elefante como 
símbolo e o vermelho como cor. 
 Assinale a (as) alternativa (s) correta(s) 
a) Todas as assertivas estão incorretas 
b) Apenas a  III  está correta 
c) Apenas a I está correta 
d) I e II estão corretas  
e) Todas as assertivas estão corretas 
 
 
 
QUESTÃO 13 
 
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”. 
Manchetes como essa foram anunciadas nos 

meios de comunicação, fundamentadas no 
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande 
Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior 
acelerador de partículas do mundo, no último 
dia 4 de julho. Segundo os cientistas: 
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim 
batizada em homenagem ao físico que a previu; 
II-O bóson de Higgs é importante porque explica 
como o átomo adquire massa e, assim, compõe 
toda a matéria 
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável, 
que os cientistas puderam apenas capturar o 
rastro de sua existência. 
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgs-

cientistas-enco...,16/7/2012 

Assinale a alternativa correta: 
a) I, II e III 
b) I e II 
c) I e III 
d) Apenas III 
e) II e III 
 
QUESTÃO 14 
 
Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar: 
a) A Síria, embora passe por graves conflitos 
internos, não é um protagonista da Primavera 
Árabe. 
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma 
onda revolucionária de manifestações e 
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio 
e Norte da África, provocada pela crise 
econômica e pela falta de democracia. 
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no 
Egito, foi um evento da Primavera Árabe. 
d) Um dos momentos capitais da Primavera 
Árabe foi a violenta derrubada do poder do 
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia. 
e) No Iêmen, manifestações populares pela 
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos 
da Primavera Árabe. 
 
QUESTÃO 15 
 
Uma onda de protestos contra o sistema 
financeiro internacional se espalhou por vários 
países desde o ano passado. Chamado na 
Europa de “_________” e nos Estados Unidos de  
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“________”, O movimento é uma reação contra, 
entre outros fatores, os cortes de gastos 
públicos feitos pelos governos para combater a 
recessão pela qual passa a economia ocidental 
desde 2008. 
Analise o texto e marque a alternativa que 
completa, respectivamente, as lacunas nele 
apresentadas.  
a) Esquecidos,Ocupe wall Street 
b) Indignados, Ocupe wall Street 
c) Indignados, Ocupe Stock Market  
d) Insultados ,Insurrection 
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA  
 
LEGISLAÇÃO SUS 

 
QUESTÃO 16 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 
I – Existe hierarquia no Sistema Único de Saúde. 
II – A gestão federal da saúde é realizada pelo 
Ministério da Saúde, sendo que o Governo 
Federal é o principal financiador da rede pública 
de saúde. 
III – 10% das receitas da União devem ser gastas 
com saúde. 
IV – Os Estados devem garantir 15% de suas 
receitas para o financiamento da saúde. 
São verdadeiras as seguintes afirmativas: 
a) I e III; 
b) Apenas a II; 
c) I e IV; 
d) II e IV; 
e) Apenas a III. 
 
QUESTÃO 17 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Todos os estados e municípios devem ter 
conselhos de saúde compostos por 
representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. 
b) O município é o principal responsável pela 
saúde pública de sua população. A partir do 
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor 
municipal passa a assumir imediata ou 

paulatinamente a plenitude da gestão das ações 
e serviços de saúde oferecidos em seu território. 
c) A porta de entrada do sistema de saúde deve 
ser preferencialmente a atenção básica (postos 
de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde 
da Família, etc.). 
d) Não há hierarquia entre União, estados e 
municípios, mas há competências para cada um 
desses três gestores do SUS. 
e) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Sobre a responsabilidade do governo municipal 
na área de saúde, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A estratégia adotada no país não reconhece o 
município como o principal responsável pela 
saúde de sua população. 
b) O gestor municipal deve aplicar recursos 
próprios e os repassados pela União e pelo 
estado na área de saúde. 
c) O município formula suas próprias políticas de 
saúde e também é um dos parceiros para a 
aplicação de políticas nacionais e estaduais de 
saúde. 
d) O governo municipal não é o principal 
financiador da rede pública de saúde. 
e) O município coordena e planeja o SUS em 
nível municipal, respeitando a normatização 
federal e o planejamento estadual. 
 
QUESTÃO 19 
 
Considerando o disposto no Título VIII, Capítulo 
II, Seção II, da Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal, igualitário e gratuito, para os que não 
tiverem condições de pagar, às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
b) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
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ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
internacional. 
c) O sistema único de saúde será financiado, 
com recursos do orçamento da previdência 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, além de outras fontes. 
d) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde 
e agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 
e) Todas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 20 
 
Com base no disposto na Lei Federal nº. 8.080, 
de 19 de setembro de 1980, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Os Municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde-SUS, seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 
c) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito regional, subordinadas aos Conselhos 
Estaduais de Saúde, integradas pelos ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
d) Deverão ser criadas comissões permanentes 
de integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 
e) A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é 
única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida no âmbito 
da União, pelo Ministério da Saúde. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 
Considerando os aspectos conceituais da 
Reabilitação Psicossocial segundo a Organização 

Mundial de Saúde OMS/OPAS, podemos afirmar 
que: 
(I) É uma técnica de intervenção na 
comunidade, que tem sido utilizada como 
prática em diversas áreas e em diferentes 
lugares do mundo.  
(II) Permite que indivíduos debilitados, 
incapacitados ou deficientes, em virtude de 
transtorno mental, possam desenvolver 
habilidades ou recuperá-las no desempenho do 
seu papel ocupacional na comunidade.  
(III) Incentiva o atendimento em hospitais 
especializados, garantindo um atendimento em 
saúde mental para pessoas que necessitam de 
cuidados complexos e delicados.  
a) Apenas I é verdadeira 
b) II e III são verdadeiras 
c) Apenas II é verdadeira 
d) Todas são verdadeiras 
e) Todas são falsas 
 
QUESTÃO 22 
 
A criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) se constitui como um passo 
importante para a consolidação da Estratégia de 
Saúde da Família. Com relação à portaria do 
NASF, podemos afirmar: 
(I) A portaria nº 154 de 24 de janeiro de 2000 
resolve criar os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, com o objetivo de ampliar a 
abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade, apoiando 
a inserção da estratégia de Saúde da Família na 
rede de serviços e o processo de 
territorialização e regionalização a partir da 
atenção básica.  
(II) Os NASF não se constituem em porta de 
entrada do sistema, e devem atuar de forma 
integrada à rede de serviços de saúde, a partir 
das demandas identificadas no trabalho 
conjunto com as equipes Saúde da Família.  
(III) Os NASF são classificados em duas 
modalidades, NASF 1 e NASF 2, e o terapeuta 
ocupacional pode compor a equipe nestas duas 
formas. O NASF 1 deverá ser composto por, no 
mínimo, cinco profissionais de nível superior de 
ocupações não coincidentes, enquanto que o 
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NASF 2 deverá ser composto por, no mínimo, 
três profissionais de nível superior de ocupações 
não coincidentes.  
(IV) O terapeuta ocupacional está inserido no 
NASF para desenvolver, exclusivamente, as 
ações de reabilitação, ou seja, ações que 
propiciem a redução de incapacidades e 
deficiências, com vistas à melhoria da qualidade 
de vida dos indivíduos.  
a) I e III são verdadeiras 
b) II e III são verdadeiras 
c) II, III e IV são verdadeiras 
d) I, II e IV são verdadeiras 
e) Todas são verdadeiras 
 
QUESTÃO 23 
 
No documento da Associação Americana de 
Terapia Ocupacional (AOTA), que trata da 
Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional, são 
“áreas de ocupação”: 
(I) Atividades de Vida Diária (AVD) e Atividades 
Instrumentais de Vida Diária (AIVD)  
(II) Descanso e Dormir  
(III) Educação e Trabalho 
(IV) Brincar, Lazer e Participação Social  
a) Apenas II, III e IV são verdadeiras 
b) Apenas I , III e IV são verdadeiras 
c) Apenas I , II, e IV são verdadeiras 
d) Apenas I e IV são verdadeiras 
e) Todas são verdadeiras 
 
QUESTÃO 24 
 
Alguns modelos teóricos têm sido utilizados na 
área de Terapia Ocupacional para designar o 
referencial que o profissional busca para 
fundamentar sua prática. Em seu livro, Terapia 
Ocupacional um enfoque disciplinar, Caniglia 
(2005) propõe modelos metodológicos que se 
utilizam de teorias, métodos e técnicas 
específicas.  
Faça a relação entre os modelos metodológicos 
citados abaixo e as alternativas, que descrevem 
suas principais características, depois assinale a 
opção correta. 
(I) Modelo Analítico 
(II) Modelo Humanístico 

(III) Modelo Neurodesenvolvimental 
(IV) Modelo da Ocupação Humana 
 
( ) Seus principais representantes são os 
terapeutas ocupacionais norte-americanos Gary 
Kielhofner e Janice Burke. 
( ) Tem como ênfase a empatia na relação 
terapeuta-paciente e a terapia centrada no 
cliente. 
(   ) Tem como base as ideias de Carl Gustav Jung 
(1875-1961) que utiliza conceitos da psicanálise, 
como a existência do inconsciente e a teoria do 
ego.  
( ) Se caracteriza pelo enfoque no 
desenvolvimento neurológico e tem como 
premissas a evolução do tônus muscular, padrão 
postural, movimentação, reflexos e reações.  
a) IV, II, I, III 
b) III, II, I, IV 
c) I, II, III, IV 
d) I, IV, II, III 
e) II, IV, I, III 
 
QUESTÃO 25 
 
Sobre o Código de Ética profissional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aprovado 
pela resolução COFFITO-10 de 3 de julho de 
1978, marque a alternativa incorreta: 
a) A responsabilidade do fisioterapeuta e/ou 
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. 
b) È proibido ao terapeuta ocupacional inserir 
em anúncio profissional fotografia, nome, 
iniciais de nomes, endereço ou qualquer outra 
referência que possibilite a identificação de 
cliente. 
c) É dever do fisioterapeuta e do terapeuta 
ocupacional pertencer, no mínimo, a uma 
entidade associativa da respectiva classe, de 
caráter cultural e/ou sindical, da jurisdição onde 
exerce sua atividade profissional e apoiar as 
iniciativas que visam o aprimoramento cultural 
e a defesa dos legítimos interesses da respectiva 
classe. 
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d) O fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional 
que solicita, para cliente sob sua assistência, os 
serviços especializados de colega, deve indicar a 
este a conduta profissional a observar. 
e) É proibido ao fisioterapeuta e/ou terapeuta 
ocupacional 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. 
 
QUESTÃO 26 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) A MIF é a medida de independência funcional 
que reflete a carga de cuidado requerida pela 
incapacidade que o sujeito apresenta. 
b) A Loewenstein Occupational Therapy 
Cognitive Assessment (LOTCA) é uma bateria de 
testes elaborada para avaliar as capacidades 
cognitivas básicas de pacientes jovens e adultos 
com alguma lesão cerebral. 
c) A Medida Canadense de Desempenho 
Ocupacional (Canadian Occupational 
Performance Measure - COPM) informa sobre o 
desempenho ocupacional com base na 
percepção que o cliente tem de si mesmo nas 
áreas de autocuidado, produtividade e laser. 
d) O Inventário de Avaliação Pediátrica 
(Pediatric Evaluation of Disability Inventory - 
PEDI) consiste em um questionário estruturado 
que avalia o desempenho sensorial de crianças e 
adolescentes  
e) A avaliação da função escolar (School 
Function Assessment - SFA) pode ser utilizada 
como instrumento que informa a participação 
ativa de crianças em atividades e tarefas 
funcionais da rotina escolar. 
 
QUESTÃO 27 
 
Assinale a alternativa que melhor explicita o 
principal objetivo da ergonomia:  
a) Desenvolver e aplicar técnicas de adaptação 
do homem ao seu trabalho, com formas 
eficientes e seguras de desempenhá-lo.  
b) Realizar práticas de exercícios físicos no 
ambiente de trabalho, com a finalidade de 

exercitar e preparar o indivíduo ou a equipe de 
trabalho, para o exercício do labor diário. 
c) Entender a influência das relações subjetivas 
que acontecem no trabalho e repercutem na 
qualidade de vida, na saúde mental e na 
geração de sofrimento psíquico dos 
trabalhadores. 
d) Contribuir para a inclusão social de pessoas 
que estão afastadas do mercado produtivo. 
e) Realizar técnicas de preparação para o 
desenvolvimento de atividades laborais, 
orientação vocacional e profissionalização. 
 
QUESTÃO 28 
 
Quanto à prática da Terapia Ocupacional 
baseada em evidências, podemos afirmar que: 
(I) Envolve a integração da investigação 
científica nos diversos campos de atuação 
profissional.  
(II) Os clientes são considerados contribuintes 
ativos para o planejamento e processo de 
tratamento.  
(III) Prioriza a intuição, a experiência clínica e o 
senso comum.  
(IV) Contribui para ampliar as informações na 
escolha de uma intervenção e de novos 
conhecimentos que precisam ser desenvolvidos.  
a) I, II e IV são verdadeiras 
b) I, III e IV são verdadeiras 
c) II, III e IV são verdadeiras 
d) I, II e III são verdadeiras 
e) Todas estão verdadeiras 
 
QUESTÃO 29 
 
O termo quimioterapia refere-se ao tratamento 
de doenças por substâncias químicas que 
afetam o funcionamento celular. Abaixo, estão 
dispostos alguns dos efeitos colaterais mais 
comuns apresentados pelos pacientes em 
tratamento quimioterápico, exceto: 
a) Alopecia  
b) Hebetismo 
c) Neuropatia periférica 
d) Trombocitopenia  
e) Anemia 
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QUESTÃO 30 
 
No livro Willard & Spackman o conceito: 
“processo mental através do qual as 
informações intelectuais, sensoriais e 
emocionais são organizadas significativamente; 
o processo da consciência de reconhecimento e 
interpretação do estímulo sensorial” refere-se a: 
a) Praxe 
b) Percepção 
c) Propriocepção 
d) Parestesia 
e) Paresia 
 
QUESTÃO 31 
 
As considerações anatômicas e biomecânicas 
básicas para construção de uma órtese estão 
dispostas abaixo, exceto: 
a) Utilizar as pregas da mão como marcos de 
referência para o desenho e a modelagem da 
órtese. 
b) Permitir o movimento além da órtese, 
quando possível. 
c) Evitar ou minimizar pressão sobre qualquer 
proeminência óssea. 
d) Manter a posição a favor da deformidade. 
e) Permitir o fluxo sanguíneo e o retorno 
venoso. 
 
QUESTÃO 32 
 
Sobre o Acidente Vascular Encefálico (AVE), 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Ocorre com mais frequência em indivíduos 
acima de 65 anos e com história prévia de 
fatores de risco. 
b) A fase I de recuperação funcional descrita por 
Brunnstrom se caracteriza por: espasticidade e 
exaltação de reflexos tendíneos. 
c) As causas mais frequentes são a isquemia e a 
hemorragia. 
d) A etiologia, o tamanho, o local da lesão e a 
progressão da recuperação influenciam o 
prognóstico.   
e) A variedade na localização do acometimento 
vascular acarreta sintomatologia diversificada. 
 

QUESTÃO 33 
 
As complicações secundárias às alterações 
motoras, sensitivas e autonômicas, decorrentes 
da lesão na medula espinhal podem ocasionar 
graves limitações e até mesmo o óbito, quando 
não são detectadas, prevenidas ou tratadas. 
Dentre as complicações citadas abaixo, assinale 
aquela que não se relaciona diretamente com a 
lesão medular. 
a) Alterações respiratórias 
b) Hipotensão ortostática 
c) Alterações na regulação térmica 
d) Úlceras de pressão 
e) Alterações cognitivas 
 
QUESTÃO 34 
 
Dentre as abordagens e teorias do brincar que 
fundamentam a prática do terapeuta 
ocupacional, destaca-se o Modelo Lúdico, que 
foi desenvolvido por: 
a) Ayres 
b) Reily 
c) Bundy 
d) Takata 
e) Ferland 
 
QUESTÃO 35 
 
Sobre o processo histórico e os fundamentos da 
Terapia Ocupacional, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) No Brasil, o tratamento moral e a terapia pelo 
trabalho foram trazidos pela família real. 
b) A lei de reconhecimento da Terapia 
Ocupacional e da Fisioterapia foi promulgada 
em 1969. 
c) As Guerras Mundiais acabaram dificultando o 
progresso e o reconhecimento da Terapia 
Ocupacional que entrou em crise nesta época.  
d) A ciência ocupacional se relaciona com o 
espectro das necessidades humanas e dos 
desejos, em que as pessoas se ocupam como 
seres humanos e o impacto que este 
engajamento tem sobre seus próprios corpos. 
e) A ocupação pode ser entendida como tudo o 
que as pessoas fazem para se ocupar, sendo 
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utilizada como fim e/ou como meio no processo 
terapêutico. 
 
QUESTÃO 36 
 
A capacidade de perceber e interpretar a 
necessidade do lactente é embasada pelo 
Modelo Síncrono Ativo de Heidelise. Esse 
modelo esquematiza a interação hierárquica de 
cinco subsistemas, que estão descritos abaixo, 
exceto: 
a) Sistema autônomo 
b) Sistema vestibular e proprioceptivo 
c) Sistema de organização e estado de 
consciência 
d) Sistema de atenção e interação 
e) Sistema motor 
 
QUESTÃO 37 
 
J. B. foi encaminhado para atendimento de 
terapia ocupacional com Integração Sensorial. 
Tem dificuldade para planejar e executar um ato 
motor novo e séries de ações motoras, ou seja, 
de elaborar um plano de ação. Possui aparência 
desleixada, cabelos despenteados e roupas 
torcidas, as brincadeiras são pobres e 
repetitivas. Pelas queixas descritas, 
provavelmente, a criança apresenta: 
a) Disfunção de discriminação tátil 
b) Dispraxia 
c) Defensividade tátil 
d) Insegurança Gravitacional 
e) Distúrbio postural 
 
QUESTÃO 38 
 
Com relação ao desenvolvimento infantil, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) O desenvolvimento ocorre da direção distal 
para a proximal.  
b) O desenvolvimento se processa no sentido 
céfalo-caudal. 
c) O desenvolvimento parte do geral para o 
específico, ou seja, dos grandes para os 
pequenos músculos. 
d) O desenvolvimento é influenciado por fatores 
genéticos, nutricionais e ambientais. 

e) É um processo sequencial e progressivo, no 
qual as conquistas vão sendo superpostas, 
partindo do simples para o mais complexo. 
 
QUESTÃO 39 
 
Sobre a relação terapeuta-paciente, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A atenção e o acolhimento são os primeiros 
movimentos de recepção às demandas do 
paciente. 
b) A contratransferência é a resposta emocional 
do terapeuta aos estímulos que provêm do 
paciente. 
c) Holding é a função de sustentação exercida 
pelo terapeuta que possibilita a compreensão 
dos acontecimentos vividos. 
d) A transferência é um fenômeno específico da 
relação terapeuta-paciente e os profissionais 
precisam saber manejar esse processo. 
e) O setting terapêutico deve ter um caráter 
flexível, ou seja, se adaptar às demandas do 
campo assistencial, de acordo com as 
prioridades clínicas e/ou sociais do paciente. 
 
QUESTÃO 40 
 
Qual o objetivo da intervenção do terapeuta 
ocupacional no traumatismo cranioencefálico, 
tendo como base os níveis de I a III da Escala dos 
Níveis Cognitivos do Rancho Los Amigos? 
a) Aumentar o grau de alerta e o nível de 
independência nas tarefas de autocuidado. 
b) Melhorar o controle de tronco com atividades 
que potencializam as reações de equilíbrio. 
c) Fazer o treino de transferências e mobilidade 
promovendo maior independência 
d) A reintegração social em casa e na 
comunidade. 
e) Adequação no leito, prevenção de 
complicações e uso de órteses de 
posicionamento. 
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