
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

PORTUGUÊS 

 

1) No trecho: “Quando o Universo ________ der 

um desafio, lembre-se de que ele também 

________ dará a força e a energia que _______ 

necessita para superá-lo.” A alternativa que 

preenche corretamente as lacunas é: 

a) Te, lhe, tu. 

b) Lhe, te, você. 

c) Lhe, lhe, você. 

d) Te, te, tu. 

e) Te, lhe, você. 

 

2) Estão corretamente grafadas as palavras, 

exceto: 

a) Chavantes (tribo indígena). 

b) Chávena. 

c) Chocalhar. 

d) Mecha (de cabelo). 

e) Fantoche. 

 

3) Quanto ao gênero dos substantivos, a 

alternativa correta é: 

a) A champanhe. 

b) O alface. 

c) A guaraná. 

d) O musse. 

e) A cal. 

 

4) A alternativa que apresenta interjeição 

corresponde a: 

a) Cocoricar. 

b) Urrar. 

c) Zum-zum. 

d) Ui! 

e) Miau. 

 

5) A palavra CANCIONEIRO possui quantos 

fonemas: 

a) 4 fonemas. 

b) 5 fonemas. 

c) 6 fonemas. 

d) 8 fonemas. 

e) 10 fonemas. 

 

6) Acerca do uso da crase, analise as orações 

abaixo: 

I- Vou a Sergipe. 

II- Refiro-me a professora. 

III- Odeio andar a cavalo. 

Estão corretas: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) Apenas a I. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III. 

 

7) Em: “A cada dia que passa, mais me espanta 

a falta de interesse nos estudos.” Quanto aos 

elementos sintáticos presentes, temos: 

a) Sujeito simples, predicado verbal, objeto 

direto. 

b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, 

adjunto adverbial. 

c) Adjunto adverbial, predicado nominal, adjunto 

adverbial. 

d) Adjunto adnominal, predicado verbal, objeto 

indireto. 

e) Adjunto adnominal, sujeito oculto, predicado 

verbal. 

 

8) Em: “Estão pedindo ajuda para os 

desabrigados das chuvas.” Sintaticamente, 

temos: 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito desinencial. 

c) Sujeito indeterminado. 

d) Oração sem sujeito. 

e) Aposto. 

 

9) Acerca do uso da crase, analise as orações 

abaixo: 

I- Preços promocionais, à partir de R$9,90. 

II- Dos dinossauros à atualidade, ninguém 

explica certos comportamentos. 

III- Tenho trabalhado das 6hàs16h, fico exausta. 

A alternativa que apresenta incorreção: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) Apenas a I. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III. 

 

10) O adjetivo correspondente à locução 

adjetiva “de bode” é: 

a) Equino. 

b) Hircino. 

c) Asinino. 

d) Aquilino. 

e) N.D.A. 

 

11) No trecho, o verso em destaque apresenta 

uma figura de linguagem, chamada: 

“As andorinhas voltaram 

E eu também voltei 

Pousar no velho ninho 

Que um dia aqui deixei 

Nós somos andorinhas 

Que vão e quem vem 

À procura de amor...” 

 

a) Anáfora. 

b) Metonímia. 

c) Ironia. 

d) Metáfora. 

e) Hipérbole. 

 

12) “Compra-se roupas e móveis usados, mas 

em bom estado.” Sintaticamente, temos: 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito Composto. 

c) Sujeito desinencial. 



d) Sujeito indeterminado. 

e) Oração sem sujeito. 

 

13) Observe as orações abaixo: 

I- Fazem dois anos que não visito o Nordeste. 

II- Devem fazer dias frios em Gramado. 

III- Eram quatro e meia da manhã. 

A alternativa que está em desacordo com a 

norma culta é: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

14) “Os professores saíram da reunião 

arrasados.” Sintaticamente, temos: 

a) Sujeito simples, predicado verbal, adjunto 

adverbial.  

b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, 

predicativo do sujeito. 

c) Sujeito composto, predicado verbal, 

predicativo do sujeito. 

d) Sujeito composto, predicado nominal, 

predicativo do sujeito. 

e) Sujeito composto, predicado verbal, objeto 

indireto. 

 

15) “Saio cedo e volto tarde da noite”. Temos: 

a) Período simples. 

b) Período composto por coordenação. 

c) Período composto por coordenação, 

assindético. 

d) Período composto por coordenação e 

subordinação. 

e) Período composto por subordinação. 

 

MATEMÁTICA 

 

16) Uma pizza foi dividida em seis pedaços 

iguais e distribuída para cinco pessoas. Cada 

uma delas comeu um pedaço e depois o sexto 

pedaço restante foi dividido em cinco 

pedacinhos iguais e cada uma das pessoas 

comeu um destes pedacinhos. Sendo assim 

cada pessoa comeu:  

a) Cada uma das pessoas comeu 1/6 da pizza.  

b) Cada uma das pessoas comeu 1/5 da pizza.  

c) Cada uma das pessoas comeu 1/6 da pizza 

mais 1/5 de pizza.  

d) Cada uma das pessoas comeu 1/30 da pizza.  

e) Cada pessoa comeu 6/30 da pizza. 

 

17) O valor numérico da expressão √8
2

+ √128
2

-  

2, é: 

a) 54. 

b) 4 √2 - 2. 

c) 8 √2.  

d)10 √2 – 2. 

e) 2 √2 – 6. 

 

18) Após estudar durante uma semana, várias 

horas por dia para um concurso, uma candidata 

apresentou forte dor de cabeça, sendo assim 

seu médico receitou um comprimido de 4 em 4 

horas e outro  de 6 em 6 horas.Às 8 horas da 

manhã ela tomou os dois remédios. A que horas 

ele voltará a tomar os dois remédios juntos 

novamente? 

a) 10 horas. 

b) 12 horas. 

c) 16 horas. 

d) 20 horas. 

e) 21 horas. 

 

19) 27.000 mm2 + 27 cm2 é igual a: 

a) 0,2727 dm2. 

b) 2,7027 dm2. 

c) 2,97 dm2. 

d) 27,27 dm2. 

e) 272,7 dm2. 

 

20) Após fazer uma dieta, certa professora 

perdeu 20% do seu peso nos seis primeiros 

meses, após esse período ela abandonou a 

dieta e, com isso, ao completar um ano do início 

do seu regime ela engordou 20% em relação ao 

peso que havia atingido no final dos 6 primeiros 

meses. Comparando seu peso quando ela 

iniciou a dieta com seu peso ao final dos doze 

meses mencionados, o peso dela: 

a) Reduziu 4%. 

b) Aumentou 4%. 

c) Reduziu 2%. 

d) Aumentou 2%. 

e) Manteve-se o mesmo do início do regime. 

 

21) A sombra de um poste e de uma haste 

ambos verticais, são projetadas no chão plano. 

Sendo que as sombras medem respectivamente 

12 m e 60 cm. Se a altura da haste mede 1 m, a 

altura do poste é: 

a)2m. 

b) 6m. 

c) 7,2m. 

d) 12 m. 

e) 20 m. 

 

22) Uma ponte que suporta uma carga máxima 

de 20 toneladas possui três pontos de 

sustentação. A sustentação central recebe 60% 

de carga da ponte e o restante é distribuído 

igualmente entre os outros dois pontos.  No 

caso de a ponte atingir a carga máxima, as 

cargas recebidas nos três pontos serão, 

respectivamente: 

a) 8 T; 4 T; 8 T. 

b) 7 T; 6 T; 7 T. 

c) 6 T; 8 T; 6 T. 

d) 5 T; 10 T; 5 T. 

e) 4 T; 12 T; 4 T. 

 



23) Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 

50. Ao se sortear uma bola, a probabilidade de 

se sortear uma bola cujo número seja par ou 

múltiplo de 5 será de: 

a) 25 %. 

b) 40 %. 

c) 50 %. 

d) 60 %. 

e) 70 %. 

 

24) Um museu recebeu R$700,00 pela venda de 
bilhetes, durante uma segunda-feira. Nesse dia, 
o número dos bilhetes vendidos para adultos foi 
o triplo do número dos bilhetes vendidos para 
crianças. Os bilhetes de adulto custavam R$ 
4,00 e os bilhetes de criança R$ 2,00. 
Considere que x designa o número dos bilhetes 
vendidos para adultos e y, o número dos 
bilhetes vendidos para crianças. Desta forma o 
valor de x – y é: 
a) 50. 

b) 100. 

c) 150. 

d) 180. 

e) 20. 

 

25) Uma dona de casa pretende revestir o piso 
de sua garagem e verifica que, no desenho da 
planta, feito na escala 1:150, a garagem tem 
dimensões 6 cm x 4 cm. Se ela pretende 
revestir o piso dessa garagem com lajotas 
quadradas de 20 cm de lado, quantas lajotas 
serão suficientes? 
a) 270. 

b) 350. 

c) 450.  

d) 600. 

e) 1350. 

 

ESPECÍFICAS 

 

26) A avaliação das atividades produtivas e de 

trabalho é um dos elementos do diálogo entre 

sujeitos, terapeutas e trabalhadores, onde o 

terapeuta mede alguma coisa e se expõe à 

contra avaliação do trabalhador. Sobre a 

avaliação realizada pelo terapeuta ocupacional, 

é correto dizer que ela: 

a) Compreende uma medida e deve se esgotar 

nela mesma. 

b) Pressupõe conhecer de antemão a habilidade 

do trabalhador. 

c) Condiciona o tipo de abordagem a ser 

realizada pelo terapeuta ocupacional. 

d) No campo da saúde do trabalhador, cria, 

necessariamente, um conflito de 

dimensionalidade com outros profissionais. 

e) Informa o valor da habilidade. 

 

27)A observação é o método mais utilizado em 

ergonomia para avaliar as situações de trabalho, 

pois: 

a) Possibilita a revisão das normas de produção. 

b) Favorece checar a subjetividade de cada 

trabalhador ao realizar a atividade. 

c) Permite abordar de maneira global a atividade 

no trabalho. 

d) Permite visualizar a dispersão dos 

trabalhadores em seu posto de trabalho. 

e) Possibilita o controle da produção do 

trabalhador visando o desperdício de horas 

trabalhadas. 

 

28) Órtese que possui a funcionalidade de 

manter membros inferiores em rotação interna 

ou externa recebe o nome de: 

a) Geno Valgo. 

b) Dennis-Brownne. 

c) Tutor. 

d) Tuboform. 

e) Mola de codvila.  

 

29) Instrumento que avalia atividades de vida 

diária, produtividade e lazer durante a 

intervenção realizada em pacientes com AVC. 

Podemos chamar este de: 

a) MIF. 

b) EFM. 

c) COPM. 

d) Índice de Barthel. 

e) WFTM.  

 

30) Assinale a alternativa que não é um 

indicador da existência de uma Disfunção da 

Integração Sensorial (DIS): 

a) Problemas de coordenação motora e de 

equilíbrio. 

b) Baixo rendimento escolar. 

c) Facilidade ao planejar os movimentos e 

estabelecer uma sequência de tarefas. 

d) Pouca ou muita sensibilidade, aos 

movimentos, a estímulos visuais e auditivos. 

e) Falta de força no tônus muscular.  

 

31) No contexto da reforma psiquiátrica 

brasileira e a partir da perspectiva da 

desinstitucionalização pode-se afirmar que um 

dos principais objetivos da atenção em terapia 

ocupacional no campo da saúde mental é a: 

a) Promoção de processos orientados para 

produção de autonomia e de itinerários que 

enfrentem a exclusão social, produzindo redes 

de trocas materiais e afetivas. 

b) Promoção da independência e da reinserção 

social promovida a partir dos processos de 

adaptação do sujeito às normas socioculturais 

vigentes. 

c) Melhoria das desabilidades nas atividades de 

vida diária e prática, com vistas ao aumento da 

produtividade e da funcionalidade plena nos três 

grandes cenários: lazer, família e trabalho. 

d) Reconstrução da história do paciente por 

meio do trabalho associativo com as produções 

realizadas em sessões individuais de acordo 



com a prescrição do médico psiquiatra de 

referência. 

e) Priorização dos desejos da família do sujeito 

tratado, promovendo a convivência harmoniosa 

no meio social, a partir da personalização dos 

espaços de tratamento. 

 

32) O terapeuta ocupacional, ao atuar junto à 

população idosa, deve considerar a 

complexidade do campo gerontológico e a 

necessidade da atenção integral, visando 

manter a capacidade funcional do idoso pelo 

maior tempo possível. Neste sentido, configura-

se como um aspecto importante da atuação 

desse profissional: 

a) A prescrição correta e em tempo de 

atividades e grupos terapêuticos a fim de manter 

o idoso integrado socialmente. 

b) O desenvolvimento de atenção integral ao 

idoso na rede de instituições asilares de longa 

permanência. 

c) O trabalho em equipe, com vistas a 

maximizar a capacidade funcional e promover a 

independência e autonomia. 

d) A integração sensório-motora, diminuindo os 

riscos de quedas, que se configuram como o 

maior problema a ser enfrentado quando se 

trata da população idosa. 

e) O fomento da participação social em centros 

de convivência e lazer, uma vez que os 

prejuízos biológicos provocados pelo 

envelhecimento são irreparáveis. 

 

33) A atuação do terapeuta ocupacional no 

campo social deve ser compreendida como 

intersetorial e interdisciplinar. É objetivo nesse 

campo: 

a) Desenvolver ações que conscientizem os 

grupos populacionais em situação de 

vulnerabilidade social a buscarem a retomada 

da vida normal, longe das ruas. 

b) Utilizar o conhecimento técnico da saúde 

para produzir processos terapêutico-

ocupacionais, compreendendo a rua como 

setting clínico. 

c) Promover ações assistencialistas e de cunho 

provisório, compreendendo que o processo de 

saída da situação de rua requer vontade 

individual e apoio institucional. 

d) Garantir a inserção das pessoas em situação 

de rua nos programas de transferência de renda 

e demais benefícios. 

e) Produzir intervenções que se dediquem à 

produção e/ou ao fortalecimento das redes 

sociais de suporte de grupos populacionais em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

34) Sobre o processo denominado “Reforma 

Psiquiátrica”, no Brasil, assinale a alternativa 

que apresenta uma informação correta. 

a) O ano de 1968 costuma ser identificado como 

o de início efetivo do movimento social pelos 

direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso 

país, ano da publicação da Declaração de 

Caracas, da qual o Brasil foi signatário. 

b) O Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental(MTSM), considerado um marco da 

Reforma Psiquiátrica, surge no fim da década 

de 1950, a partir da sensibilização social em 

torno dos cenários pós-guerras. 

c) O movimento da Reforma Psiquiátrica, 

formado por trabalhadores da saúde, 

associações de familiares, sindicalistas e 

membros de associações de profissionais, 

consolidou-se na década de 1960, inspirado 

pelo movimento da Análise Institucional Inglesa. 

d) No ano de 1989, dá entrada no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei do deputado Paulo 

Delgado (PT/MG), que propõe a 

regulamentação dos direitos da pessoa com 

transtornos mentais e a extinção progressiva 

dos manicômios no país. 

e) Considera-se o início das lutas do movimento 

da Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo 

e normativo a partir dos anos 1990, quando o 

processo de institucionalização de pessoas 

longamente internadas é impulsionado, com a 

criação do Programa “De Volta para Casa”. 

 

35) Um dos pontos de atenção que compõe a 

Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, 

instituída pela Portaria nos 3.088 (Brasil, 2011), 

são os Centros de Atenção Psicossocial, que 

estão organizados em algumas modalidades, 

como CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, 

entre outras. Inserido em uma equipe de um 

CAPS II, é importante que o terapeuta 

ocupacional saiba que este serviço atende, de 

acordo com a Portaria referida: 

a) Pessoas com transtornos mentais graves e 

persistentes e também com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas. 

b) Adultos crianças e adolescentes com 

transtornos mentais graves e persistentes. 

c) Adultos ou crianças e adolescentes, com 

necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas. 

d) Adultos ou crianças e adolescentes, com 

necessidades de cuidados clínicos contínuos. 

e) Crianças e adolescentes com transtornos 

mentais graves e persistentes, e os que fazem 

uso de crack, álcool e outras drogas. 

 

36) Na atuação dos terapeutas ocupacionais no 

campo social considera-se que seja necessário 

o reconhecimento da necessidade de reflexão 

permanente sobre a intervenção profissional, e 

que se promova um descentramento: 

a) Do saber do técnico para a ideia de saberes 

plurais diante de problemas e de questões 

sociais. 

b) Das ações difusas do coletivo e da cultura 

para um olhar singularizado da pessoa a ser 



atendida (considerada corpo/mente doente ou 

desviante). 

c) Da ação nos espaços de vida cotidiana para o 

enquadramento (setting). 

d) Do conceito de atividade enquanto processo 

sociocultural abstrato para a valorização da 

atividade como processo individual. 

e) Do trabalho em equipe transdisciplinar para a 

valorização das ações profissionais 

especializadas. 

 

37) Em relação à avaliação e ao tratamento de 

áreas de ocupação classificadas como AVD 

(Atividade da Vida Diária) e AIVD (Atividade 

Instrumentais da Vida Diária), 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. 

 

38) 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. 

 

39) Antes de iniciar intervenção em um paciente 

com espasticidade cerebral, o terapeuta 

ocupacional deverá aplicar uma avaliação no 

tônus muscular. Assinale a alternativa que 

aponta as escalas de graduação para 

espasticidade e hipertonicidade. 

a) Escala bariátrica / Escala de distúrbios 

extrapiramidais. 

b) Escala Ashworth / Escala três passos para 

hipertonicidade. 

c) Escala moderada-grave para espasticidade / 

Escala de movimentação tônico-muscular. 

d) Escala dos reflexos primitivos / Escala dos 

reflexos ao nível do tronco cerebral. 

e) Escala biométrica / Escala dos flexores e 

extensores de tronco. 

 

40) A terapia ocupacional aplicada ao processo 

de reabilitação, considerando o aspecto 

psicossocial, tem como foco principal: 

a) Reabilitar o paciente para voltar às atividades 

de trabalho. 

b) Estimular a independência e autonomia nas 

atividades básicas diárias. 

c) Propiciar o restabelecimento de vínculos 

familiares. 

d) Reduzir os danos causados pela doença. 

e) Estimular o paciente a fazer muito mais do 

que fazia antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


