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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 (questão 01)  

 
Disponível em: www.facebook.com 

01. De acordo com o texto 01,  
 
A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração. 

B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. 

C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam. 

D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia. 

E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida. 
 
TEXTO 02 (questão 02) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que  
 
A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos. 

B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. 

C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar. 
D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos. 

E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos. 

 

TEXTO 03 (questões 03 e 04) 
 

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à 

patologia.  (Friedrich Nietzsche) 
 
03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais 

vigentes.  

B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos. 

C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta. 

D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação. 

E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical. 
 

04. Observe abaixo o fragmento de trecho: 

"tudo o que é absoluto pertence à patologia." 
 
Nele, existe(m) 
 
A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo. 

B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.  D) dois adjetivos de gêneros diferentes. 

C) um pronome demonstrativo. E) um verbo de 1ª. conjugação. 

Assim é a vida... 
Daqui a pouco a página vira, 
o cenário muda... 
Novos ventos, nova brisa, 
novos ares, novos mares... 

 
 

E o segredo é ter muita fé para 
seguir em frente, mais coragem 

para enfrentar os obstáculos 
e a certeza de que quando os 

nossos sonhos são movidos por 
amor, a vitória não demora a chegar... 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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TEXTO 04 (questões 05 e 06) 
 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso 

contrário, abstém-te de o ajudar.   (Sócrates) 
 
05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  
 
A) ambos são exemplos de próclise. 

B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. 

C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. 

D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical. 

E) ambos são exemplos de ênclise. 
 

06. Extraindo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa 

CORRETA. 
 
A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM. 

B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A. 

C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato. 

D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba. 

E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação. 
 

TEXTO 05 (questão 07) 
 

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o 

que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá) 
 
07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo: 
 

I.  "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere 
a "moços". 

II.  "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente. 

III.  "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, 

pronome pessoal que se refere a "outros". 

IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em  

 

A) IV. B) II. C) II e IV. D) I e III. E) III. 

 

TEXTO 06 (questão 08) 
 

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot) 
 
08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria 

CORRETO o texto indicado na alternativa 
 
A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão. 

B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão. 

C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão. 

D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão. 

E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão. 

 

TEXTO 07 (questões 09 e 10) 
 

AMOR É SÍNTESE 

Mário Quintana 

 
Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 
Todo cheio de marcas que a vida deixou 

Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor.  

 
Amor é síntese 

É uma integração de dados 

Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 
Me envolva todo em seus braços 

E eu serei o perfeito amor. 

Disponível em: http://muitaprosa.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html 

http://pensador.uol.com.br/autor/socrates/
http://pensador.uol.com.br/autor/marques_de_marica/
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09. Observe os verbos dos itens abaixo: 
 

I.  "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição. 

II.  "Vejo em cada grito de exigência 
 Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de 

preposição e o outro não. 

III.  "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem 

ser regido de preposição. 

IV.  "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de 

preposição.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

A) IV.  B) I e III. C) II e IV. D) III. E) II, III e IV. 

 

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. 
 

I.  "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe". 
II.  "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. 

III.  "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço". 

IV.  "É uma integraÇão de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇão". 
 
Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS. 

 

A) I e II. B) I e III. C) II, III e IV. D) II e III. E) II e IV. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir: 
 

A) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 

C) Apenas a afirmativa b está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA. 
 

a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 
b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada 

esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90. 

 

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por 

profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. 

c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da 
cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário. 

 

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética: 

 

a) Justiça e beneficência. 

b) Não maleficência. 

c) Autonomia. 

 

14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da 
saúde como um fenômeno social e humano. 

(   )  O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as 

práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado. 
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(   )  Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade 

é, em si, o mais importante determinante social da saúde. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-F C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 
 

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória. 

 

A) Hantaviroses – Sarampo – Paralisia Cerebral 

B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda 

C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda 

D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola 

E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave 

 

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no 

tocante à prevenção das infecções hospitalares. 

(   )  As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: 

sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o 
planejamento da contrarreferência. 

(   )  É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 
A) V-F-V B) F-V-F C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
 

1 -  Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa 
capacidade, a chance de adoecermos é maior. 

2 -  As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial 

inventivo dos atores desses serviços. 
 
Elas estão relacionadas ao conceito de 
 
A) Saúde Mental. 

B) Humanização em Saúde.  D) Clínica Ampliada. 

C) Promoção de Saúde. E) Política de Atenção Primária. 

 

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir 
 
A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde. 

B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  D) da Lei 8.142/90. 

C) da Lei 8.080/90. E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 

 

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B. 

(   )  Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5μ e se dispersam até um metro de distância, quando se 

depositam nas superfícies. 

(   )  Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou 
químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou 

varicela. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 

 

20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por 
Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde e do controle social no SUS. 
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(   )  A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações 
constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 

(   )  A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação 

à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. A Organização Mundial de Saúde, ao reconhecer que a saúde do indivíduo pode ser afetada por dificuldades de 

desempenho de atividades impostas por sua doença e deficiência, influenciou diretamente na elaboração da 

estrutura da Prática da Terapia Ocupacional, domínio e processo. Em relação a sua história, aos fundamentos e à 

intervenção, analise os itens abaixo: 
 

I. Os fundamentos caminharam no sentido da identificação com correntes filosóficas ou metodológicas, e o 

entendimento da ação humana consolidou-se a partir de referências teórico-práticas “importadas” dos modelos 

médicos, sobretudo cinesiológicos, biomecânicos e o neurológico. 

II. Por meio de novas tendências profissionais, procurou-se trazer reflexões para suas práticas e o compromisso com 
as necessidades objetivas e subjetivas da população a ser assistida. 

III. Segundo Soares (1991, p. 139), a Terapia Ocupacional surgiu de dois processos: da ocupação de doentes crônicos 

em Hospital de longa permanência e de restauração da capacidade funcional dos incapacitados físicos e mentais 

que retornavam do campo de batalha(segunda guerra mundial). 

IV. Nos anos 90, o T.O. se filia aos discursos interdisciplinares, que pretendem organizar a assistência oferecida às 

variadas demandas sociais. Nesse campo de atuação, fica clara a intervenção na saúde do trabalhador, portadores 

de deficiência, saúde mental, saúde do idoso. 
 
Estão CORRETOS  

 

A) I, II, III e IV.  B) I, II e III, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I e IV, apenas.  E) III e IV, apenas.  

 

22. Em Terapia Ocupacional, a escolha de uma atividade terapêutica exige que se alcance um equilíbrio entre 

necessidades e interesses do paciente. A avaliação terapêutica visa a objetivos específicos. Levando-se em 

consideração o modelo ou tipo de abordagem, relacione a coluna da direita com a da esquerda. 
 

1. Biomecânica (   )  Rood/ Bobath 
2. Neurodesenvolvimentista (   )  Atividades graduadas 

3. Cognitivo comportamental (   )  Relações objetais 

4. Analítico (   ) Cognitivo comportamental 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

A) 2-1-4-3 B) 1-2-4-3 C) 2-1-3-4 D) 1-2-3-4 E) 3-1-4-2 
 

23. A atividade como recurso terapêutico é a ferramenta básica de prática da Terapia Ocupacional. Sobre os aspectos 

da sua aplicação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A aplicação de atividades deve estar dentro do contexto cultural, idade, nível sócio-econômico. 

B) Um profundo conhecimento da atividade a ser proposto permite ao T.O adaptá-la, mas não simplificar ou torná-la mais 

complexa. 

C) No contexto hospitalar, as atividades analisadas, segundo interesse e necessidades, minimizam os efeitos de hospitalização. 

D) Em muitos casos, as motivações para o desenvolvimento de uma atividade estão relacionadas com o grau de conhecimento 
que o paciente tem a respeito de suas patologias, suas necessidades. 

E) A escolha de uma atividade terapêutica, seja pelo terapeuta, seja pelo paciente exige equilíbrio entre interesse e necessidade.  

 

24. Em relação à avaliação em Terapia Ocupacional, seus princípios, métodos, técnicas de coleta de dados, relacione a 

coluna da direita com a da esquerda. 
 

1. Avaliação qualitativa (   ) Tem como vantagem rápida aplicação e validade demonstrada como 

índice discriminativo. 
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2. Uso de instrumentos (   ) Baseia-se em critérios como faixa etária, cultura, modelo de 

assistência. 

3. Medida de independência funcional (   ) Exige apreender significados das comunicações verbais e não verbais 

trazidos pelos sujeitos e relacioná-los ao contexto. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) 3-2-1 B) 1-2-3 C) 3-1-2 D) 2-3-1 E) 2-1-3 

 

25. Em referência às escalas de avaliação específicas da Terapia Ocupacional, elaboradas ou adaptadas/validadas para 

uso no Brasil, analise as afirmativas abaixo:  
 

I. CICAc - Classificação do Idoso quanto à capacidade do autocuidado avaliado por meio do desempenho 
ocupacional investigado nas AVD, trabalho e lazer. 

II.  ACCORDEM - Avaliação da Coordenação Motora e Destreza Motora /investigada na produtividade e 

autocuidado. 

III.  EDITO - Escala de Observação Interativa de Terapia Ocupacional que avalia componentes cognitivos 

psicológicos, afetivos e sociais durante a realização de uma atividade. 

IV. EHDO - Entrevista da História do Desempenho Ocupacional - são entrevistas semiestruturadas, compostas por 

duas partes. 
 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV.  B) apenas I, II e III. C) apenas III e IV. D) apenas II e III. E) apenas I e II. 
 
26. Em relação à Terapia Ocupacional no contexto hospitalar, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  A atenção intra-hospitalar compreende planejamento, intervenção aos pacientes, familiares, cuidadores, 
trabalhadores e gestores em diferentes contextos. 

(   )  O exercício do T.O. especialista em contextos hospitalares é condicionado ao conhecimento e domínio das áreas 

de ética, bioética, ergonomia, processo de saúde e doença em epidemiologia e outras. 

(   )  A atenção extra-hospitalar oferecida pelo hospital compreende a atuação da T.O. em visita e assistência domiciliar,  

rede assistencial de suporte em saúde quando realizados por equipe hospitalar. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) V-F-V B) V-V-F C) V-V-V D) V-F-F E) F-V-V  
 
27. Pode-se constatar uma prática em T.O Hospitalar, atuando de várias maneiras. Sobre elas, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 
A) Promovendo qualidade de vida, re-humanização das relações interpessoais e do ambiente hospitalar. 

B) Na promoção da capacidade funcional e do desempenho ocupacional durante a internação por meio do diagnóstico, das 

técnicas e dos recursos adequados. 

C) A atuação abrange gerenciamento de serviços como ensino e pesquisa, mas não visa à formação e ao aperfeiçoamento 

das competências e habilidades no campo de conhecimento e prática profissional. 

D) Em relação à dinâmica do atendimento, temos intervenções individuais e grupais. 
E) Na implantação do programa, é necessário considerar os aspectos sócio-emocionais envolvidos, lidando com a dor, 

separação, sofrimento e a possibilidade de óbito. 
 
28. A atenção em cuidados paliativos sugere ao Terapeuta Ocupacional algumas considerações. Sobre elas, analise os 

itens abaixo:  
 

I.  Medidas que aumentam a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam uma doença terminal. 

II.  Os cuidados ocorrem no contexto intra-hospitalar ou extra-hospitalar oferecidos pela equipe hospitalar. 

III.  Os cuidados paliativos não se restringem à fase terminal da vida e são considerados preventivos, pois previnem um 

grande sofrimento motivado por dores, perdas físicas e psicossociais. 
 
Está(ão) CORRETO(S) 
 
A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, apenas. 

 

29. O ambiente hospitalar é estranho, impessoal, limitado por regras e normas de comportamentos não familiares onde 

se espera que o paciente as cumpra. O esforço do paciente para adaptar-se à doença e à hospitalização é 

influenciado por diversos fatores, EXCETO: 
 
A) Nos pacientes internados, as habilidades e qualidades pessoais, que o tornam um indivíduo, não são reconhecidas no 

hospital. 
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B) O paciente pensa seu corpo como vulnerável à morte, perda física e dor. 

C) Quanto ao ambiente hospitalar, o paciente não tem mais influência; espera-se que ele cumpra o regime médico e que confie 

na equipe a qual toma importantes decisões sobre sua vida, saúde, futuro. 

D) O Terapeuta Ocupacional, frente às alterações e adaptações, durante o período de internamento hospitalar, estabelece 

objetivos e metas a longo prazo, de modo que as pequenas melhoras possam ser reconhecidas. 

E) O paciente pode começar a identificar-se com o papel de pessoa deficiente, ao lidar com implicações assustadoras sobre o 

futuro. 

 

30. O termo HOME CARE se refere aos serviços de caráter assistencial clínico voltados ao domicílio. O T.O. atuará no 

ambiente natural. Em relação a esse tipo de intervenção domiciliar, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A atuação em domicílio possibilita que o desempenho ocupacional do paciente ocorra em contexto real repleto de 

significados socioculturais e individualizados. 

B) O respeito a valores e os limites da família quanto aos procedimentos devem estar claros quando da intervenção nesse 

ambiente. 

C) Um dos objetivos do atendimento é garantir que o paciente realize suas tarefas de forma independente e com segurança. 

D) A identificação dos problemas de desempenho determinará o foco da intervenção. 

E) O prontuário é um elemento de elo no programa de HOME CARE; nele as evoluções são registradas, apenas, para 

comunicação entre profissionais, não considerando quadro evolutivo do paciente. 

 

31. A construção de novos modelos para a Terapia Ocupacional em Saúde Mental se processa em diálogos com contexto 

das proposições da política de Saúde Mental e com implementação dos serviços substitutivos. Sobre referenciais e 

diretrizes para ações e técnicas da área, analise os itens abaixo:  
 

I.  Nova concepção de projeto terapêutico e a ruptura com a tradicional separação entre prevenção, tratamento e 
reabilitação. 

II.  Centralidade da pessoa e do processo de construção/reconstrução de história de vida. 

III.  Abandono de atenção centrada na doença para enfocar promoção de saúde, sua cultura, seu cotidiano em um 

processo que facilita o exercício da autonomia. 

IV. A importância da definição de metas significativas, constituídas e compartilhadas com os usuários. 
 
Estão CORRETOS 

 

A) I, II, III e IV. B) II, III e IV, apenas  C) III e IV, apenas. D) II e IV, apenas. E) I e IV, apenas 

 

32. Sobre as atividades grupais em Terapia Ocupacional, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) No Brasil, muitos trabalhos em Terapia Ocupacional ganharam ênfase na década de 80 como as descrições das dinâmicas 

relacionadas ao grupo de atividades e atividades grupais. 
B) Os grupos de Terapia Ocupacional no interior de diversas instituições e ou contextos podem assumir formatos variados. 

C) Quanto à estrutura do grupo, este pode ser definido como aberto, fechado, homogêneo, heterogêneo. 

D) Diferentemente dos grupos verbais e psicoterapêuticos coordenados por outros profissionais, os grupos de Terapia 

Ocupacional pressupõem o fazer como elemento essencial do processo, não considerando o setting terapêutico nem os 

movimentos transferenciais. 

E) O Holding associa-se às provisões necessárias pelo T.O; incluem não só o afeto mas também a preparação do ambiente e 

materiais para o desempenho da atividade. 

 

33. O Serviço Hospitalar de referência de álcool e de outras drogas, em conformidade com as Portarias Nº 817, de 30 de 

abril de 2002 e Nº 1612/GM 9, de setembro de 2005, preconiza que o serviço funcione em hospital geral e como 

serviço de urgência e emergência. A intervenção compreende alguns procedimentos. Sobre eles, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Processo de desintoxicação, sendo o atendimento realizado de forma humanizada. 

B) Oferecer cuidados específicos e devidos encaminhamentos aos pacientes com DST, HIV e AIDS. 

C) Realizar campanhas de esclarecimento e de conscientização acerca da dependência química e todas as suas implicações. 

D) Manter contato com a rede que trabalha com usuários de álcool, fumo e outras drogas, como casas terapêuticas, CAPSad, 

setores governamentais e não governamentais. 

E) Acolher, mas só orientar o paciente, quando estiver internado no hospital para formulação do seu PTS. 

 

34. A intervenção da Terapia Ocupacional, que tem como foco a redução ou interrupção da ingestão de álcool e o uso de 

outras drogas, inclui  
 

I. Sessões breves de orientações sobre o risco do uso de drogas lícitas ou ilícitas e os benefícios da moderação. 
II.  Uso de técnicas motivacionais. 

III. Programas que facilitam a manutenção da abstinência. 
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IV. Construção de habilidades para maximizar o desempenho ocupacional e do papel do usuário em reduzir o risco de 

recidiva. 
 
Estão CORRETOS os itens 

 

A) I e II, apenas. B) I, II, III e IV. C) I, II e III, apenas. D) I e IV, apenas. E) III e IV, apenas. 

 

35. Avanços significativos no cuidado de pacientes queimados têm melhorado a porcentagem de sobrevivência e 

diminuído o tempo de hospitalização. Temos como alguns objetivos da Terapia Ocupacional na restauração física de 

qualquer segmento com queimadura, os citados abaixo, EXCETO: 
 
A) Evitar contraturas e deformidades. 

B) Manter variação de movimento. 

C) A curto prazo, fazer o paciente retornar à sua capacidade funcional pré-trauma. 

D) Uso de um programa de posicionamento e de aparelhos, quando necessário. 

E) Manter força e função muscular.  

 

36. Sobre o atendimento e a rotina do Terapeuta Ocupacional na reabilitação do paciente queimado, analise as 

afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Acompanhamento do processo clínico, que pode durar semanas. 
(   )  Suporte emocional associado aos estímulos das AVD que, em geral, melhoram a autoestima. 

(   )  Avaliações contínuas e mudanças  no programa de Terapia Ocupacional frente às frequentes alterações do 

paciente. 

(   )  A Terapia Ocupacional busca evitar más posições, pressões excessivas por meio de uma imobilização que 

incomode o menos possível a manutenção da musculatura. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) V-V-V-V B) V-V-F-F C) V-F-V-F D) F-F-V-V E) V-F-F-F  

 

37. Sobre a reabilitação do paciente reumático, associe a coluna da direita com a da esquerda. 
 

1. Artrite reumatoide (   ) Utilizar cada articulação em seu plano anatômico e funcional 

mais estável. 

2. Osteoartrite (   ) Inclui postura, exame muscular. 

3. Faz parte do programa de proteção articular (   ) Caracteriza-se por deteriorização e perda da cartilagem 

hialina. 

4. Avaliação (   ) Caracteriza-se por poliartrite periférica. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) 3-4-2-1 B) 4-3-2-1 C) 1-2-3-4 D) 2-1-4-3 E) 3-2-4-1 

 

38. O Trabalho e a Saúde do Trabalhador evocam todas as dimensões das ações humanas, da manutenção à vida aos 

agravamentos do bem-estar até a saída da vida produtiva por processo de aposentadoria. Nesse sentido, analise as 

alternativas abaixo e assinale a INCORRETA. 
 
A) A ergonomia acrescenta a análise ampla e direta do contexto da produção e da empresa que envolvem o desenvolvimento 

do trabalho e a relação trabalhador-trabalho-empresa. 
B) As dimensões físico-ambientais são mais facilmente observáveis e identificáveis. 

C) A disfunção mais atendida pela terapia ocupacional em relação à saúde do trabalhador é conhecida como DORT-LER. 

D) As posturas adotadas ao longo da jornada de trabalho facilmente mostram inadequações, mas não indicam acúmulo de 

tensão para o desempenho das tarefas em diferentes processos. 

E) O aumento de erros e de acidentes no trabalho, afastamento para o tratamento da saúde, a falta de motivação são indicadores 

de problemas no contexto da produção que atingem diretamente a saúde do trabalhador. 
 
39. Em relação à modificação do ambiente no local de trabalho para comprometimentos funcionais, relacione a coluna 

da direita com a da esquerda. 
 

1. Comprometimento cognitivo (   ) Fornecer entrada acessível. 

2. Fadiga/fraqueza (   ) Instalar sistema alerta de emergência visual e tátil. 

3. Comprometimento motor fino (   ) Permitir estacionamento próximo ao local do trabalho. 

4. Comprometimento motor grosso (   ) Fornecer grandes botões ou controles com cabos tipo alavanca/ 

necessidade de pouca força para operações. 

5. Comprometimento auditivo (   ) Minimizar as distrações em um espaço tranquilo e privativo. 
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Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

A) 4-5-2-3-1 B) 2-5-4-3-1 C) 1-3-2-5-4 D) 3-5-2-4-1 E) 4-5-3-1-2  
 

40. Em relação à avaliação e ao tratamento de áreas de ocupação classificadas como AVD e AIVD, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) As AVD estão orientadas para interação com o ambiente e, com frequência, são de natureza complexa. 

B) Métodos padronizados de medida são denominados instrumentos ou ferramentas de avaliação. 

C) Fazer com que os clientes identifiquem dificuldades nas AIVD faz parte do planejamento e da avaliação. 
D) Os parâmetros de desempenho incluem nível de independência, segurança e adequação. 

E) O contexto físico-social é um aspecto que pode influenciar nas AVD e AIVD. 
 
41. A amputação é uma das disfunções ortopédicas, que mais resulta em incapacidade física direta. Cerca de 75% são 

traumáticas por acidente de trabalho, explosivos e tumorais. Quanto à classificação das próteses, relacione a coluna 

da direita com a esquerda. 
 

1. Próteses estéticas (   ) É usada uma articulação mecânica em combinação com uma mão mioelétrica. 

2. Próteses ativas (   ) Pertencem ao grupo de próteses passivas; restabelecem o aspecto externo. 

3. Próteses mioelétricas (   ) Nesse tipo de prótese, o resultado não depende do princípio de construção, 

mas, da adaptação do paciente ao sistema com fonte de energia externa. 

4. Próteses híbridas (   ) São acionadas pelo próprio paciente por meio da tração das correias, mediante 

movimento do coto ou do ombro. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) 1-4-2-3 B) 4-1-3-2  C) 2-3-1-4 D) 2-3-4-1 E) 1-2-4-3 
 

42. É essencial que a cadeira de rodas seja corretamente prescrita, para satisfazer às necessidades do paciente. Sobre 

esse assunto, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Há três tipos de estrutura a considerar para cadeiras de rodas comuns: para exterior, interior e de amputação. 

II.  As placas para os pés são comuns em todas as cadeiras, mas pode-se escolher características e acessórios 

adicionais. 
III.  Há estruturas de construção para usos especiais como para desportista.  

IV. Apoio modular inclui descanso para cabeça, suporte lateral do tronco, almofadas. 

V. A profundidade do assento da cadeira de rodas é tomada atrás das nádegas, ao longo da coxa, até a dobra atrás do 

joelho. 
 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II e III, apenas. B) II, III, IV e V, apenas.  C) I, II, III, IV e V. D) III, IV e V, apenas. E) I, II, III e IV, apenas.  

 

43. Em relação à Tecnologia Assistiva, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Órteses e próteses são recursos usados na troca ou no ajuste de partes do corpo faltantes ou de funcionamento. 
B) Projetos arquitetônicos para acessibilidade significam adaptações e reformas por meio de rampas, elevadores. 

C) Braille e síntese de voz são recursos de acessibilidade ao computador. 

D) Andadores scooters de 3 rodas funcionam como auxílios de mobilidade. 

E) A adequação postural funciona sem adaptações, sem uso de materiais posicionadores ou contentores. 
 
44. Os objetivos da Terapia Ocupacional com o uso de estratégias de Integração Sensorial identificam as seguintes 

metas, EXCETO: 
 
A) Aumento da frequência ou da duração das respostas de adaptação. 

B) Autoconfiança / autoestima. 

C) Melhor habilidade motora/grossa e fina. 

D) Melhor habilidade cognitiva. 

E) Maior desempenho ocupacional e baixa participação social. 
 
45. O acompanhamento cuidadoso do desenvolvimento é justificado pela detecção precoce de alterações que 

comprometem a qualidade de vida da criança. Em relação às alterações e formas de intervenção, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) A maioria dos autores concordam que, nas encefalopatias, ocorra uma disfunção persistente do movimento e da postura, 

resultante de lesão progressiva da área motora do cérebro, variando o tipo e a localização da área lesada. 

B) Entre crianças que apresentam DM, a alteração fundamental está na capacidade intelectual. Como causa, podemos citar 

síndrome do X frágil, meningomielocefalites, etc. 
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C) O Espectro Autista vem sendo muito estudado nas últimas décadas; é algo complexo, de polimorfismo clínico e ausência de 

marcador biológico que gera divergências e dúvidas. 

D) No cuidado com crianças, o Terapeuta ocupacional realiza uma intervenção desenvolvendo e possibilitando significados 

assim como construindo instrumentos motores psíquicos e sociais. 

E) O acompanhamento do desenvolvimento infantil inclui vigilância/triagem e avaliação. 

 

46. Uma das áreas em que a interface entre a educação e saúde se dá na Terapia Ocupacional é a “Educação Especial”. 

Sobre os objetivos da Terapia Ocupacional, analise os itens abaixo: 
 

1.  Ser determinante na sensibilização e capacitação dos envolvidos; família, escola, comunidade. 
2.  Desmistificar a abordagem às pessoas com necessidades educacionais especiais. 

3. O Terapeuta Ocupacional pode fazer parte da equipe que capacita os indivíduos com NEE para inclusão 

escolar. 
 
Estã(ão) CORRETO(S) 
 
A) 1, 2 e 3. B) 2 e 3, apenas. C) 1 e 2, apenas. D) 3, apenas. E) 2, apenas. 

 

47. Em relação ao desenvolvimento da criança, o Terapeuta Ocupacional deve estar atento aos seguintes 

períodos/etapas, EXCETO: 
 
A) Ao se observar um recém-nascido, deve-se considerar que suas reações, apesar de reflexas, estão relacionadas com seu grau 

de maturidade e condições físicas. 

B) O bebê começa a formar a imagem do seu corpo a partir de atividades exploratórias do seu corpo. 

C) Ao brincar, a criança transforma, de forma criativa, aquilo que lhe é estranho em experiências que podem ser utilizadas para 

construir o seu mundo e suas relações. 

D) O mamanhês desempenha um papel fundamental, vinculação psíquica do bebê com o outro /mãe. 

E) A primeira infância é um período de aprimoramento das habilidades, como jogos simbólicos, leitura, escrita e locomoção. 
 

48. Na assistência integral às pessoas em situação de risco e violência, a rede nacional de prevenção e promoção da 

saúde terá alguns objetivos. Sobre estes, analise os itens abaixo: 
 

I. Promover a articulação da gestão no conhecimento e desenvolvimento de pesquisas, formulação de indicadores, 

disseminação de conhecimentos e práticas inovadoras em nível nacional, regional e local. 

II.  Implementar troca de experiências de gestão e formulações de políticas públicas. 
III.  Intercambiar as formas de participação da sociedade civil com ONG e comunidades no desenvolvimento do plano 

nas várias esferas da gestão. 

IV.  Acompanhar o desenvolvimento das ações do Plano Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde.  
 
Estão CORRETOS 

 
A) I, II, III e IV. B) I, II e III, apenas. C) I e II, apenas. D) III e IV, apenas. E) II e III, apenas. 

 

49. Crianças que passam por situação de violência podem sofrer danos no seu desenvolvimento, seja violência 

psicológica, sexual, física, por negligência ou social. Poderemos utilizar as seguintes ações, EXCETO:  
 
A) Utilizando-se de órgãos a serem notificados como Conselho Tutelar e o Ministério Público. 

B) Levando-se a criança para a unidade de saúde mais próxima. 

C) Afastando a criança do agressor que violou seus direitos. 

D) Não envolver a PM e a Polícia Civil porque não são órgãos responsáveis pelo atendimento dos casos de violência contra a 

criança. 

E) Possibilitar à criança atendimento especializado, para que tenha condições de dar continuidade a uma vida saudável, digna 

dentro do contexto social-escolar e junto com sua família. 

 

50. O Terapeuta Ocupacional deve estar atento a alguns sintomas em crianças e adolescentes para uma intervenção 

precoce. Sobre doenças do adulto com raízes na infância, analise os itens abaixo: 
 

I. Diabetes 
II. Obesidade 

III. Condição nutricional 

IV.  Hipercolesterolemia 

V.  Inatividades físicas 
 
Estão CORRETOS 

 

A) I, II, III, IV e V. B) I e II, apenas  C) I, II e V, apenas. D) I, II e III, apenas.  E) III e IV, apenas. 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 
 
  

 

 


