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PORTUGUÊS
Texto 1

IDEIAS DE CHOMSKY
O MUNDO ESTÁ MUDANDO

01 Tomemos um fenômeno recente em nossa história, o do
movimento das mulheres. Se tivessem perguntado à minha
avó se ela era oprimida, ela não teria compreendido o sentido
da indagação. Se tivesse perguntado à minha mãe, ela sabia

05 que era oprimida e nutria certo ressentimento em relação a
isso, mas não podia contestar abertamente a situação. Ela
não teria permitido que o meu pai e eu fôssemos ajudá-la na
cozinha: aquele que não era nosso papel. Nós tínhamos
supostamente coisas importantes a fazer, tais como estudar,

10 enquanto todo o trabalho sobrava para ela. Agora, vão
perguntar às minhas filhas se elas são oprimidas. Não há
nenhuma discussão possível a esse respeito. Elas irão
expulsá-los do recinto, e é só. Foi uma mudança importante
que ocorreu muito recentemente, uma mudança espetacular

15 na consciência e na prática social. (...)

Como se deu essa mudança? Faça a si mesmo a seguinte
pergunta: como será que ela se deu da minha avó para minha
mãe, e depois para minhas filhas? Não por efeito da ação
benévola de algum governante que mandou votar leis

20 outorgando direito às mulheres. Essa mudança foi
desencadeada, em grande parte, pelos jovens dos movimentos
militantes de esquerda. Tome o movimento de resistência ao
alistamento durante os anos de 1960. Aqueles que não
quiseram partir fizeram uma escolha muito corajosa. Não é

25 fácil para um moleque de 18 anos assumir o risco de
comprometer uma carreira promissora e, possivelmente,
permanecer preso por longos anos ou fugir do país e, quem
sabe, nunca mais poder retornar. É preciso ter muita coragem
para peitar uma coisa dessas.

30 Pois, então, ficou patente que os movimentos dos jovens
nos anos 1960, como a cultura em geral, eram sexistas. Vocês
talvez se lembrem do slogan “Girls don’t say no to boys who
won’t go”, “As garotas não dizem não aos rapazes que não
vão [ao Vietnã]”. Era a mensagem que se lia na época. As

35 jovens mulheres engajadas no movimento perceberam que
algo estava errado: as mulheres faziam todo o trabalho de
escritório etc., enquanto os homens pavoneavam, falando
de sua bravura. Elas passaram a considerar esses jovens
rapazes opressores. E esta foi uma das grandes fontes do

40 movimento feminista moderno, que desabrochou pra valer
naquela época.

Sempre chega uma hora em que as pessoas compreendem a
estrutura de poder e dominação e decidem fazer alguma coisa.
Foi assim que ocorreram todas as mudanças ao longo da

45 história. Como isso acontece, eu não sei. Mas todos nós
temos poder para fazê-lo.

CHOMSKY, Noam. La doctrine des intentions. Entretiens avec David Barsamian, Fayard, Paris,

2006. In: Le Monde Diplomatique Brasil. Instituto Polis – Ed.34, p. 25, Maio/2010.

01 – De acordo com a entrevista da Chomsky, uma mudança
efetiva na sociedade só pode acontecer:

A) Com a compreensão das ações repressoras da sociedade,
através da tomada de discernimento, reflexão e mudança das
práticas sociais.

B) Com a participação dos movimentos jovens militantes
esquerdistas.

C) Com a participação engajada das mulheres, pois a tomada
de consciência perpassa a questão de gênero.

D) Com o boicote dos jovens ao não alistamento militar,
resultando num movimento de represália às forças armadas.

E) Pelas ações governamentais, aprovando leis que instituam
direito das minorias de terem acesso às prerrogativas legais
que todo cidadão, obrigatoriamente, deve receber em uma
democracia.

02 – O ensino da gramática tradicional na escola abarca, dentre
outros tópicos, o estudo da semântica da Língua Portuguesa.
Assim sendo, qual seria a única definição que NÃO caberia
para o item linguístico sexista (linha 31), expressão contida no
texto disponibilizado.

A) Aquele que tem atitude discriminatória fundada na diferença
dos sexos.

B) Aquele que tem ideias misogínicas.
C) Aquele que tem ideias misândricas.
D) Aquele que age em função do ato sexual corporal.
E) Aquele que distingue as práticas sociais de acordo com a

dicotomia do gênero humano.

03 – De acordo com o Chomsky, um slogan era recorrente entre
as jovens dos 1960 “ Girls don’t say no to boys who won’t go”,
“As garotas não dizem não aos rapazes que não vão [ao
Vietnã]”(linhas 32 a 34). A esse respeito podemos afirmar:

A) Que as mulheres recusavam os homens americanos.
B) Que as mulheres aceitavam os homens americanos.
C) Que as mulheres aceitavam os homens que fossem à guerra.
D) Que as mulheres aceitavam os homens que não fossem à

guerra.
E) Que as mulheres recusavam os homens que fossem à guerra.

04 – Assinale apenas a alternativa correta:

Um novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa foi
assinado em 16 de dezembro de 1990, em Lisboa. Esse acordo
tem como objetivo avançar nas negociações que visam unificar
os países de Língua Portuguesa – Brasil, Portugal, Angola, São
Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné- Bissau, Moçambique e
Timor Leste –, no que se refere à escrita, embora não tente
extinguir as particularidades da língua falada. Assim, às
vésperas do Acordo entrar, obrigatoriamente, em vigor, algumas
mudanças foram verificadas em nossas regras gramaticais,
entre elas estão:
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I. O aumento no alfabeto, pois de 23 letras anteriormente
verificadas, o alfabeto da Língua Portuguesa passa para 26
letras, com a inclusão das letras K,W,Y.

II. Não se usa mais o trema (¨), exceto em palavras estrangeiras
e seus derivados, como é o caso de Müller, mülleriano.

III. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares pára/
para, péla(s)/pela(s), pêlo(s)/ pelo(s), pólo(s)/ polo(s), pêra/
pera e pôde/pode.

IV. Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró,
não existe mais o emprego do hífen.

V. Não se deve usar hífen em certas palavras que perderam a
noção de composição, como girassol, paraquedista e
mandachuva.

Com base nas proposições apresentadas, pode-se afirmar:

A) Apenas I e III estão corretas.
B) Apenas I, II e V estão corretas.
C) Apenas I, II e IV estão corretas.
D) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
E) Apenas II, III e IV estão corretas.

05 – Após analisar a afirmações abaixo, marque a alternativa
CORRETA:

I. No trecho “...o  do movimento das mulheres” ( linhas 01 e
02), o termo em destaque se exerce a função de Sintagma
Adjetivo do termo anteposto o.

II. No trecho “É preciso ter muita coragem para peitar uma
coisa dessas” ( linhas 28 e 29) o termo em destaque se refere
à palavra coisa, e como  o texto é uma tradução, certamente
há um erro de concordância.

III. No trecho “E esta foi uma das grandes fontes do movimento
feminista moderno” (linhas 39 e 40) o termo em destaque
pode ser substituído por De modo que sem que haja alteração
no sentido do período.

A) Todas estão corretas.
B) Somente I e III estão corretas.
C) Somente II e III estão corretas.
D) Somente I e III estão incorretas.
E) Somente I e II estão incorretas.

06 – No trecho “Aqueles que não quiseram partir fizeram uma
escolha muito corajosa.” ( linhas 23 e 24), podemos afirmar
que:

A) A frase “... que não quiseram partir...” exerce a mesma função
sintática do trecho “... que os movimentos dos jovens nos
anos 1960” (linhas 30 e 31).

B) Na frase “Aqueles que não quiseram partir” o termo em
destaque exerce a função sintática de Sujeito do verbo fazer.

C) O termo muito é exerce a função de Adjunto Adverbial de
intensidade e se refere ao verbo fazer.

D) A expressão “uma escolha” exerce função sintática de
Complemento Preposicionado do verbo fazer.

E) O termo não é um adjunto adverbial  que indica negação,
assim como os termos em destaque na frase “As garotas não
dizem não aos rapazes que não vão [ao Vietnã]”.

Leia atentamente o texto abaixo:

Texto 2

ENTRE PITOS E PSIUS
Roberto Da Matta

01 A primeira vez que tomei consciência do pito e do psiu como,
respectivamente, reprimenda e forma de chamamento
tipicamente brasileiras, foi nos Estados Unidos. Estava com
o professor Richard Moneygrand no clube da universidade

05 e usei o clássico psiu brasileiro para chamar um garçom o
que me valeu um pito de Moneygrand. “Aqui não se chama
ninguém deste modo, nem cachorro!” - asseverou-me ele
seriamente, numa das poucas vezes que me deu aula de
civismo igualitário.

10 De fato, jamais ouvi alguém ser chamado com um “psiu” na
América.

Discorrendo sobre o assunto, Moneygrand ligou o psiu a
um estilo de chamamento hierárquico, de um superior para
um inferior.

15 A outra vez que me defrontei com o psiu, foi em Paris. Tinha
acabado uma das minhas vias sacras pelos gabinetes dos
mestres franceses do momento e, num pequeno bistrô,
situado entre a rue des Écoles e o Boulevard Saint-Michel,
onde ocorrem, como disse uma ocasião, as verdadeiras

20 mitologias, um companheiro de mesa, bolsista profissional
que fazia um interminável doutorado em sociologia e passava
todo o tempo falando mal do Brasil, usou o psiu para chamar
o garçom que atento, mas aborrecido, nos servia. Até hoje
lembro-me dos bufos de ódio do homem que passou um

25 pito, mas um pito em regra, no rapaz.

Liguei um evento ao outro e me dei conta de que só no Brasil
os subordinados ouviam e atendiam prontamente, esses
nossos inocentes e famigerados psius que se confundiam
com pitos. Teste que realizei na primeira oportunidade, pois

30 mesmo em ambientes barulhentos como restaurantes e bares,
é provável que o garçom não ouça um chamado
convencional, mas escuta de imediato o psiu.

Do mesmo modo, um psiu mais veemente se transforma em
pito.

35 Seriam pito e o psiu sobrevivências da escravidão? Ou formas
correntes de comunicação padronizada e intransferível, sinal
de sua singularidade e manifestação de um viés hierárquico
pouquíssimo discutido, mas tão bem estabelecidos
socialmente que basta um “psiu” para convocar um desses

40 nossos abundantes “pisits”, como diz o comediante Renato
Aragão quando se refere aos párias e destituídos.

Uma passeio pelos livros mostra a sua antiguidade. John
Luccock, comerciante inglês que morou no Rio de Janeiro
entre 1808 e 1818, menciona no seu livro, “Notas sobre o Rio

45 de Janeiro e partes meridionais do Brasil”, que, quando uma
pessoa visitava outra, ela batia palmas a fim de atrair a
atenção; e emitia “uma espécie de som sibilante, colocando
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a língua entre os dentes, como se estivesse a pronunciar as
sílabas tchi-uu”. Quatro décadas depois, em 1856, Thomas

50 Ewbank, no seu maravilhoso “A vida no Brasil”, observa: “A
maneira como os fregueses chamam os vendedores é digna
de nota e de imitação. Saem para a porta ou abrem uma janela
e emitem um rápido som, mais ou menos como um xit - algo
entre um assobio e a exclamação que se usa para espantar

55 galinhas. É estranho - complementa - que tal chamado possa
ser ouvido a grande distância. E que todos usem esse modo
econômico e prático de comunicação.” Essa observação
minuciosa que os especialistas brasileiros em Brasil jamais
realizaram, retorna numa pequena passagem do famoso

60 capítulo X de “Sobrados e Mocambos”, de Gilberto Freyre,
como o modo tradicional de chamar escravos de ganho.

Sabemos que o psiu é vizinho e pode ser confundido com
uma reprimenda, imprópria para ser aplicado a um superior.
Prova isso a reação do ministro do Supremo Carlos Alberto

65 Direito que, conforme li no GLOBO (4-11-07), teria registrado
queixa contra um funcionário do Superior Tribunal de Justiça,
do qual era magistrado, quando o subordinado chamou sua
atenção com um indigno e habitual psiu. Neste caso, o psiu
se confunde ao pito trazendo à tona o viés aristocrático do

70 sistema, todo ele marcado por uma alta consciência de
posição. Como um último exemplo, cabe mencionar o pito
que o chefe supremo da nação, Lula, passou nos ministros
da Agricultura e Meio Ambiente quando eles exprimiam suas
discordâncias sobre temas de difícil resolução.

75 O psiu e o pito são sinais de que uma pessoa mais poderosa
(ou maior) engloba, contém (ou, em linguagem chula, come) a
inferior ou subordinada; ou seja: tem a capacidade de situá-
la debaixo de sua personalidade social. Esses pequenos
gestos provam alguns dos meus argumentos, segundo os

80 quais o Brasil ama tanto a igualdade e a democracia que rejeita
psius quanto esses pitos e psius que requerem muito mais
do que populismo amoral e ideologia obsoleta para serem
domesticados.

Pois no fundo eles permitem manter a autoridade pela
85 autoridade, sem explicações, justificativas ou até mesmo o

que se deseja. Haveria um modo mais rápido e eficiente de
fazer alguém ouvir e calar do que um psiu?

Fonte:http://www.imil.org.br/artigos/entre-pitos-e-psius/

07 – De acordo com a leitura do texto é CORRETO afirmar que a
figura de linguagem que se sobressai é:

A) Apelativa
B) Conativa
C) Metalinguística
D) Emotiva
E) Referencial

08 – De acordo com os fragmentos é CORRETO afirmarmos
que:

A) “A primeira vez que tomei consciência do pito e do psiu”.
(linha 01) os termos grifados são reprimidos dentro das
sociedades.

B) “Aqui não se chama ninguém deste modo, nem cachorro!”
(linhas 06 e 07) os  termos grifados são advérbios e possuem
o mesmo valor semântico.

C) “Asseverou-me ele seriamente, numa das poucas vezes que
me deu aula de civismo igualitário.” (linhas 07 e 09) ambos
os termos possuem o mesmo valor de colocação pronominal,
sendo ambos uma  próclise.

D) “e me dei conta de que só no Brasil os subordinados ouviam
e atendiam prontamente, esses nossos inocentes e
famigerados psius que se confundiam com pitos” (linhas
26 a 29). Os termos em destaque demonstra como os hábitos
podem ser confundidos quando fora do que contexto de
uso.

E) “Seriam pito e o psiu sobrevivências da escravidão?” (linha
35) O autor critica o uso do pito por restringir o receptor a
uma forma de escravidão.

09 – A partir do fragmento podemos INFERIR que:

“Neste caso, o psiu se confunde ao pito trazendo à tona
o viés aristocrático do sistema, todo ele marcado por uma alta
consciência de posição.” (linhas 68 a 71)

A) As relações sociais são  medidas, apenas,  por meio da
linguagem.

B) O termo pito  pode ser trocado sem alteração semântica por
“arrodeios”.

C) Neste caso - é um termo anafórico.
D) Psiu e pito possuem o mesmo valor.
E) O psiu e o pito dependerá da posição social.

10 – A partir das Leituras do Texto 1 e  2   marque verdadeiro (V)
ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(    )Os Textos falam de temas distintos, não  possuindo, assim,
nada em comum.

(    )O texto 1 aborda a descriminação, diferentemente, do texto
2.

(    )Os textos mostram estruturas distintas de poder e
dominação.

(    )O texto  2 é uma crítica aos  hábitos nacionais.
(    )Texto 2 é uma crítica, mostrando como os nossos hábitos

são deturpados em solo estrangeiro.

A sequência  correta é:

A) F F V F V
B) V V F F V
C) V V F V F
D) V F V V F
E) F F V V V
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CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Uma nova lei foi sancionada pelo então presidente Lula.
Essa Lei teoricamente não permitirá que políticos que têm o
“nome sujo” não possam ser candidatos a eleição em 2010. Tal
Lei foi de iniciativa popular e tem como nome:

A) limpeza total;
B) corruptos fora;
C) ficha limpa;
D) ilegalidade nunca mais;
E) corrupção jamais.

12 – No mês de junho israelenses atacaram um navio turco que
levavam ajuda humanitária para:

A) a Faixa de Gaza;
B) Israel;
C) o Afeganistão;
D) o Egito;
E) Taiwan.

13 – Sobre o gráfico abaixo conclui-se que:

http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/06/economia-brasileira-cresceu-9-no-1-
trimestre-diz-ibge.html

A) a Grécia teve alta no seu PIB;
B) o PIB do Brasil cresceu menos do que o PIB do Reino Unido;
C) o PIB do Japão cresceu na mesma porcentagem do PIB do

Brasil;
D) o PIB da Alemanha e da Espanha cresceram igualmente;
E) o PIB dos Estados Unidos cresceu 0,8%.

14 – Atualmente o senado do Brasil é constituído por:

A) 71 senadores;
B) 77 senadores;
C) 78 senadores;
D) 80 senadores;
E) 81 senadores.

15 – Todas as alternativas abaixo são cargos que estarão nas
eleições em 2010 para se ocupar, exceto:

A) senador;
B) presidente;
C) vice-presidente;
D) vereador;
E) deputado estadual.

16 – O campeão da 2ª divisão do Estado de Alagoas foi:

A) União;
B) Santa Rita;
C) São Luiz;
D) Sport;
E) São Domingos.

17 – Atualmente o então campeão da 2ª divisão do Estado de
Alagoas possui:

A) 05 títulos;
B) 04 títulos;
C) 03 títulos;
D) 02 títulos;
E) 01 titulo.

18 – Na historia de Olho d’Água das Flores o primeiro religioso
a chegar foi o padre Antonio Duarte, mas quem foi o primeiro
catequizador da cidade?

A) Padre Ibiapina;
B) Ângelo de Abreu;
C) o próprio padre Antonio Duarte;
D) Gil de Abreu;
E) Hermenegildo de Abreu.

19 – Como em toda vila ou povoado a água e a energia é algo
almejado pelos moradores daquela região, em Olho d’Água
não foi diferente. A energia nesta cidade chegou através de um
gerador por volta de:

A) 1900
B) 1916
C) 1920
D) 1926
E) 1936

20 – A emancipação política do município de Olho d’Água das
Flores foi dada em:

A) 02 de outubro;
B) 02 de novembro;
C) 02 de dezembro;
D) 02 de janeiro;
E) 02 de fevereiro.



CONCURSO PÚBLICO  – PREFEITURA MUNICIPAL  DE OLHO D’ÁGUA  DAS FLORES (AL)  – CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 05

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Normatiza os padrões de conduta ética do profissional da
terapia ocupacional em sua relação com pacientes, familiares,
autoridades e com outros profissionais e com a categoria. Neste
sentido assinale qual alternativa diz respeito a esta afirmativa:

A) Resolução COFFITO 10 de 22/09/1978
B) Resolução COFFITO 08 de 20/02/1978
C) Resolução COFFITO 81 de 09/05/1987
D) Resolução COFFITO 249 de 22/04/2004
E) Resolução COFFITO 265 de 22/05/2004

22 – No Brasil, como a terapia pelo trabalho foi trazida pela
família real, antes de sua denominação de Terapia Ocupacional
foi nomeada por outros três nomes. Assinale a alternativa correta:

A) Ergoterapia, praxiterapia e laborterapia;
B) Praxiterapia, terapia ocupacional e ocupoterapia;
C) Laborterapia, praxterapia e ocupoterapia;
D) Ergoterapia, arteterapia e praxiterapia;
E) Arteterapia, ocupoterapia e psicoterapia.

23 – O mundo estava passando por sérias transformações devido
ao pós-guerra, cenário em que nasce a profissão da Terapia
Ocupacional. No Brasil, diferentemente da Europa e dos Estados
Unidos que emergiu a profissão na reabilitação física , esta
emersão aconteceu na saúde mental, com treinamentos de 1948
a 1980, sendo uma das pioneiras nesses treinamentos, uma
médica psiquiátrica. Dentre as alternativas abaixo, aponte a
opção que contém o nome desta médica:

A) Nise da Silveira;
B) Marília Caniglia;
C) Jô Benetton;
D) Lea Beatriz Soares;
E) Eleonor Clark Slagle.

24 – No tocante a inserção da Terapia Ocupacional na reabilitação
física, há relatos da utilização da ocupação ou trabalho,
denominado de laborterapia para recuperação de incapacitados
no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo.
No cenário da formação da terapia ocupacional, alguns
profissionais da área da saúde têm destaque nesta contribuição
na formação e consolidação da profissão. Assinale a alternativa
abaixo que alista os profissionais da área da saúde que fizeram
parte da história da profissão.

A) Enfermagem, serviço social e medicina;
B) Engenheiro, arquiteto, agrônomo;
C) Psicologia, auxiliar de enfermagem, fonoaudiologia;
D) Fisioterapia, serviço social e medicina;
E) Biologia, gastronomia e nutrição.

25 – A construção da formação continuada da Terapia
Ocupacional, teve início devido a reabilitação física e com curso
de curta duração, somente em 1969 com o reconhecimento da
profissão surgindo os primeiros cursos de formação  a nível

superior. Dentro deste cenário aponte a alternativa do primeiro
curso de formação superior no Brasil de Terapia Ocupacional.

A) Curso de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo;
B) Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do

Rio de Janeiro;
C) Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de

Mato Grosso do Sul;
D) Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da

Paraíba;
E) Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de

Pernambuco.

26 – Na Terapia Ocupacional existe uma classificação de
atividades e dentre elas está a atividade expressiva, que objetiva
conhecer conteúdos do inconsciente do sujeito através da
expressão em matérias como argila, pintura. Na fundamentação
teórica desta classificação existem duas abordagens. Nas
alternativas abaixo aponte que abordagens são essas que
fundamentam a atividade expressiva.

A) Abordagem junguiana e psicodinâmica;
B) Abordagem biomecânica e neurodesenvolvimentista;
C) Abordagem sistêmica e psicodinâmica;
D) Abordagem junguina e freudiana;
E) Abordagem psicodinâmica e gestalt.

27 – A teoria psicodinâmica pode ser definida como ideias
psicanalíticas sobrem diferentes áreas que enfocam o
funcionamento mental e desenvolvem estratégias que lidam
com sofrimento psíquico. A Terapia Ocupacional realiza várias
releituras desta teoria para a construção de uma estratégia
própria. E um dos conceitos que a profissão desenvolveu foi
da relação triática. Esta relação triática foi elaborada por qual
autor da Terapia Ocupacional.

A) Jô Benetton
B) Lea Beatriz Soares
C) Luiz Pernambuco
D) Ligia Py
E) Azima e Azima

28 – A infância é a etapa da vida de construção do sujeito nos
aspectos neuropsicomotor. Diante de uma criança com
deficiência, qual o objetivo da Terapia Ocupacional? Aponte a
alternativa correta abaixo:

A) Estimular e integrar suas áreas do desenvolvimento e
orientação familiar;

B) Orientação familiar e favorecer a espasticidade;
C) Facilitar padrões motores anormais e estimular as áreas de

desenvolvimento;
D) Estimular e integrar as áreas de desenvolvimento e

proporcionar hipotonia;
E) Orientação escolar e Facilitar padrões motores anormais.
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29 – Criança de 08 anos foi encaminhada para o serviço de
saúde mental, com o diagnóstico de psicose infantil. Foi realizada
a avaliação interdisciplinar e encaminhado para o setor de terapia
ocupacional. Destaque abaixo a alternativa que indica os
objetivos da terapia ocupacional com a criança citada acima.

A) Auxiliar a criança a ter consciência de si mesma e do mundo
ao seu redor e promover o desenvolvimento das atividades
de vida diária;

B) Auxiliar a criança a ter consciência de si mesmo e do mundo
ao seu redor e não promover as atividades de vida diária;

C) Promover a agressividade e expressão de sentimentos
internos;

D) Facilitar a expressão de conteúdos do inconsciente e não
promover as atividades de vida prática;

E) Estimular as áreas de desenvolvimento e não auxiliar a criança
a ter consciência de si mesma.

30 – Sra. F. M., 40 anos, costureira, teve internações anteriores,
foi encaminhada para o serviço de Hospital-Dia , a mesma tem o
diagnóstico de esquizofrenia. Na avaliação terapêutica
ocupacional a mesma apresentou isolamento social, alucinação
auditiva, delírio e indiferença emocional. Com este quadro a
mesma foi inserida no grupo de terapia ocupacional. Dentro
deste quadro qual o objetivo da terapia ocupacional com a usuária
do serviço?

A) Facilitar a inserção social e descoberta de novas habilidades;
B) Facilitar a comunicação e a exclusão social;
C) Não facilitar a inserção social e a descoberta de novas

habilidades;
D) Promover as atividades de vida diária e a não inserção social;
E) Não descobrir novas habilidades e não facilitar a

comunicação.

31 – A relação da terapia ocupacional e o trabalho está imbricada
desta sua construção histórica, devido o trabalho ter sido o
organizador dos espaços asilares e objetivava a reabilitação
das pessoas com diversas deficiências e transtornos. Na
atualidade a terapia ocupacional atua basicamente com três
enfoques no mundo trabalho. Aponte a alternativa correta.

A) Reabilitação e reeducação, prevenção de doenças e promoção
de saúde e do social;

B) Habilitação e reeducação, prevenção de doenças e promoção
da saúde;

C) Reabilitação e recuperação, prevenção de doenças e promoção
social;

D) Promoção de saúde e da sociedade, habilitação, reeducação;
E) Reabilitação e reeducação, promoção da saúde e da sociedade

e não habilitação.

32 – O terapeuta ocupacional quando recebe uma criança com
lesão neurológica em que houve a falta de interpretação das
sensações motoras e sensitivas. O atendimento da terapia
ocupacional deve ser focado em que aspectos.

A) Aspecto motor, sensitivo, emocional e nas relações sociais;
B) Integração sensorial, perceptivo , motor e social;

C) Perpectivo, motor, sensitivo e moral;
D) Ético, moral, motor e sensitivo;
E) Motor, sensitivo, emocional e moral.

33 – A abordagem neurodesenvolvimento tem como base
teórica, o conhecimento do desenvolvimento motor normal, do
mecanismo de feedback, movimento e desenvolvimento motor
atípico. E um dos autores que trabalha com esses princípios
estão Berta Bobath e Karel Bobath. Neste sentido o terapeuta
ocupacional que adota esta abordagem tem o objetivo nos
movimentos e nas atividades de buscar a:

A) Funcionalidade
B) Incapacidade
C) Deficiência
D) Desvantagem
E) Disfunção

34 – O trabalho favorece ao ser humano uma participação ativa
na sociedade, devido o pensar na vinculação da imagem do
trabalho com o ser produtivo. Desta forma quem não se
enquadra neste cenário está a margem da sociedade. Isto pode
ser a justificativa para que o terapeuta ocupacional se insira
neste processo do trabalho com as pessoas com deficiência
mental. Neste sentido o Terapeuta Ocupacional pode trabalhar
em três tipos de programas profissionalização, denominados
de oficinas as mesmas são divididas em:

A) Pedagógicas, pré-profissionalizante e profissionalizante;
B) Abrigadas, pedagógicas e oficina;
C) Educativas, Profissionalizante e socioterápicas;
D) Pedagógicas, pré-profissionalizante e laboral;
E) Socioterápica, educativa e profissionalizante.

35 – Crianças que apresentam desordem neuromotora na fase
inicial do tratamento terapêutico ocupacional de recém nascidos
recomenda-se a utilização de alguns recursos:

A) Objetos maleáveis, texturas agradáveis e com contraste;
B) Objetos ásperos, texturas desagradáveis e com contraste;
C) Objetos maleáveis, textura agradáveis e sem contraste;
D) Objetos ásperos, texturas lisas e sem contraste;
E) Objetos maleáveis, textura desagradáveis e com contraste.

36 – Crianças com desordem neuromotora que estejam no
contexto escolar a intervenção da terapia ocupacional está
voltada para que objetivos? Aponte a alternativa correta.

A) Adequação postural e adaptações;
B) Orientação familiar e não adaptação;
C) Adequação postural e não adaptação;
D) Adaptação e não inserção social;
E) Não adequação postural e padrão de inibição reflexa.
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37 – A estimulação precoce é um dos serviços oferecidos pela
terapia ocupacional para crianças com alterações genéticas,
neurológicas e de atraso no desenvolvimento. Desta forma qual
o objetivo da terapia ocupacional neste processo?

A) Favorecer o processo de aprendizado e do desenvolvimento;
B) Possibilitar a troca de experiências com o grupo e o

aprendizado;
C) Impulsionar a exploração do mundo e a incapacidade;
D) Favorecer o processo de aprendizado e a disfunção;
E) Facilitar o conhecimento da imagem corporal e o

desenvolvimento.

38 – Nas disfunções neurológicas, com acidente vascular
cerebral, paralisia cerebral a terapia ocupacional utiliza algumas
abordagens sensório motoras, como facilitadoras do processo
de reabilitação. Aponte a alternativa correta.

A) Bobath, Rood, Frenkel, Kabat e Brunnstrom;
B) Integração sensorial, Rood, Kabat, Ayres e neurodesen-

volvimental;
C) Biomecânica, Rood, Kabat, Bobath e trabalho em grupo;
D) Brincar, laboral, sistêmica, Frenkel e Brunnstrom;
E) Bobath, Rood, Frenkel, Kabat e sistêmica.

39 – Algumas crianças com desordem no desenvolvimento
neuropsicomotor necessitam ser hospitalizada. Diante deste
cenário qual o principal objetivo da terapia ocupacional no
contexto hospitalar. Aponte a alternativa correta.

A) Minimizar os efeitos do processo de hospitalização;
B) Favorecer para desordem psíquica da hospitalização;
C) Possibilitar momentos de irritabilidade na hospitalização;
D) Facilitar a não rotina das crianças na hospitalização;
E) Exacerbar os efeitos do processo de hospitalização.

40 – O instrumento de intervenção da Terapia Ocupacional é a
atividade, segundo Jô Benetton nos seus estudos sobre a
atividade a mesma conceitua dois tipos de intervenção da
utilização da atividade em grupo. Assinale a alternativa correta.

A) Atividade de grupo e grupo de atividade;
B) Atendimento grupal e atendimento individual;
C) Atividade de grupo e atividade produtiva;
D) Grupo de atividade e atividade expressiva;
E) Atividade de grupo e atividade física.


