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NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:      __________________________________________ 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao 

cargo concorrente do candidato. 

2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E sendo apenas 

uma correta. 

3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você 

foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja 

realizada a substituição. 

4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao 

fiscal de sala. 

5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTA e no CADERNO DE QUESTÕES. 

6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTA deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material 

transparente de tinta preta. 

7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos 

(calculadora, telefone celular, tablet etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio, livros anotações, impressos ou qualquer 

outro material de consulta. 

8. O candidato só poderá ausentar-se do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do início da prova, mediante a 

entrega obrigatória da sua FOLHA DE RESPOSTAS, bem como do CADERNO DE QUESTÕES, sendo para este obrigatório caso 

não tenha decorrido o tempo mínimo de 2 (duas) horas do início da prova. 

9. O candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES somente após 2 (duas) horas do início da prova. 

10. O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas. 

11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a 

FOLHA DE RESPOSTAS. 

12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos. 

 

BOA PROVA! 

 
DESTAQUE AQUI 

 

01  06  11  16  21  26  

02  07  12  17  22  27  

03  08  13  18  23  28  

04  09  14  19  24  29  

05  10  15  20  25  30  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
Casamento na UTI 

Era uma tarde tranquila, um daqueles raros momentos em que a frágil quietude da UTI, com pacientes gravemente estáveis, 

parecia antever uma situação caótica como uma parada cardíaca, uma intubação ou qualquer outro procedimento de urgência. 

A equipe mantinha a rotina de trabalho, seriedade mesclada por momentos de descontração, carinho e cuidado dispensados aos 

18 leitos da unidade. Aquela tarde revelaria uma cena que ficaria para sempre na memória. E não seria nenhum diagnóstico 

revelador, uma conduta heroica ou tratamento inovador. 

O leito 4.056 era ocupado por dona Terezinha, doente cardiopulmonar grave que há poucos dias respirava por uma máquina e 

ainda mantinha aquela aparência de quem viu a morte de perto. Muito fraca, dependia de um balão de oxigênio e de constantes 

exercícios de fisioterapia respiratória. No dia anterior, disse que iria se casar. Como já era casada há 40 anos com seu Damásio, 

pensamos tratar-se de um quadro de delírio. 

Pouco antes do horário de visita à UTI, chega o capelão do hospital com trajes diferentes do habitual. Sobre o jaleco branco e 

surrado, usava uma vistosa estola sacerdotal, tão comprida que quase tocava o chão. 

Ao seu lado vinha seu Damásio, barba bem feita, roupas simples, mas arrumadas, camisa para dentro da calça e sapatos brilhantes. 

Tinha um brilho no olhar como se vestisse linho ou puro seda. 

Dona Terezinha usava um pijama novo trazido pelas auxiliares de enfermagem. Escolheram peças em que o símbolo do hospital 

ainda não havia sido apagado pelo vapor das caldeiras. Os cabelos bem penteados estavam emoldurados pelo cateter verde 

transparente de oxigênio. No quarto arrumado para a ocasião não havia comadres no canto, mas um aparelho de ventilação 

mecânica preparado para o uso. A noiva poderia precisar dele a qualquer momento. 

Tudo pronto, cadeiras emparelhadas, mãos dadas, uma flor improvisada pela auxiliar de leito e madrinha, alianças emprestadas 

pelo fisioterapeuta e padrinho. 

Naquele sagrado momento, nós da equipe representávamos os filhos, netos, vizinhos, conhecidos, amigos e irmãos. Parecia que 

estávamos em uma capela decorada para uma festa. Estáticos, ouvíamos o padre, aturdidos pela singeleza do momento. As 

lágrimas derramadas pela quase totalidade da audiência revelaram a emoção presente. Nunca as palavras ‘’na alegria e na tristeza, 

na saúde e na doença’’ soaram tão sinceras; nunca a frase “até que a morte nos separe’’ provocou tanta comoção. A voz fraca e 

cansada era interrompida pelo choro, as lágrimas eram recolhidas pelo largo sorriso daquele rosto enrugado. Nas mãos trêmulas 

e roxas pelas marcas de sete dias de internação em UTI, a aliança insistia em não se encaixar nos dedos inchados. 

O técnico do Raio X passou por nós sem muito interesse. Deixou de fazer a radiografia naquele quarto e foi para o seguinte. A 

bênção foi impetrada, rezamos juntos e os noivos se beijaram. Poses para a foto. Como a noiva estava muito fraca, o noivo jogou 

o buquê, logo apanhado pela madrinha. Aplaudimos com discrição e cumprimentamos os nubentes. 

Voltamos para rotina dos prontuários, exames e prescrição com uma sensação diferentes e o coração aquecido. 
Rodrigo Pena de Almeida, revista Ser Médico, nº 37/2006. 

 

O texto em questão classifica-se como um gênero textual bastante conhecido. Marque a alternativa correta. 
 

(A) Conto 

(B) Novela 

(C) Crônica 

(D) Romance 

(E) Reportagem 
 

 
A nave estava pousada havia mais de quatro horas quando os visitantes resolveram descer. Moviam-se com dificuldade de quem 

possui um corpo projetado para viver num mundo diferente. Começaram a desembarcar os equipamentos. Alguns se destinavam 

a fazer observações no subsolo, outros podiam detectar fontes de calor escondidas debaixo da crosta. Enquanto máquinas 

funcionavam, os dois tripulantes começaram a coletar pedras. Embora aquela fosse a sexta expedição a pousar ali, sua tripulação 

era a primeira a contar com um membro capaz de estudar a geologia daquele mundo. E, conhecendo a geologia, poderiam ter um 

vislumbre, ainda que incompleto, de sua própria história. 

Essa cena já aconteceu. O mundo alienígena em questão era a nossa Lua, que em 11 de dezembro de 1972 estava sendo visitada 

pelos membros da Apollo 17. A pesquisa geológica realizada pela missão ajudou os cientistas a reconstruir a história do satélite. 

(...) 
Pablo Nogueira. Não se esqueça de nós. Galileu. 2009. 

 

No texto em questão temos um exemplo de oração subordinada adverbial temporal. Assinale a alternativa correta 

 
(A) Começaram a desembarcar os equipamentos. 

(B) Essa cena já aconteceu. 

(C) Moviam-se com a dificuldade de quem possui um corpo projetado para viver num mundo diferente. 

(D) O mundo alienígena em questão era a nossa lua, que em 11 de dezembro de 1972 estava sendo visitada pelos membros da 

Apollo 17. 

(E) A nave estava pousada havia mais de quatro horas quando os visitantes resolveram descer. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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Brasília foi planejada para ser a capital de todos os brasileiros 

e centro das decisões políticas e administrativas do país. Com 

projeto urbanístico de Lucio Costa e arquitetônico de Oscar 

Niemayer, gênios que conceberam as formas das cidades, 

Brasília foi construída em apenas 3 anos e inaugurada em 21 

de abril de 1960.  

A capital do Brasil, uma das mais jovens cidades do mundo, 

foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

UNESCO em 1987. 
Brasília Tourist Guide, p.22 

De acordo com o texto, marque a alternativa que expressa um 

elemento de coesão referencial. 
 

(A) Centro das decisões políticas e administrativas do país. 

(B) Capital de todos os brasileiros. 

(C) Uma das mais jovens cidades do mundo. 

(D) A capital do Brasil. 

(E) Capital de todos os brasileiros. 
 

 
Assinale a alternativa em que a regência verbal não está 

empregada corretamente. 
 

(A) A médica Catarina assistiu o doente como se ele fizesse 

parte de sua família. 

(B) Os amigos se lembraram do aniversário da professora e 

organizaram uma festa surpresa. 

(C) O cliente agradeceu ao funcionário pelo bom 

atendimento. 

(D) Paula quer bem aos seus irmãos menores. 

(E) É normal vermos em grandes parques placas com o 

aviso “Não pise a grama”. 
 

 
No período em destaque no texto “Desde que o ordenamento 

jurídico brasileiro, a doutrina e a jurisprudência 

consagraram a necessidade da prova de culpa para aquele 

que pretenda uma indenização por ato ilícito de outrem, a 

prova desta mesma culpa o vocábulo [...] ciência médica 

aplicáveis ao caso concreto”, o verbo consagrar tem sentido 

de: 
 

(A) Sacralizar. 

(B) Certificar. 

(C) Sancionar. 

(D) Inspecionar. 

(E) Valorizar. 
 

MATEMÁTICA 
 

 
Em uma Unidade Municipal de Saúde (UMS) existem 6 

médicos, 10 técnicos de enfermagem e 3 enfermeiros. Devido 

a uma emergência, o setor responsável pela escala de trabalho 

chamará ao trabalho 4 médicos, 8 técnicos de enfermagem e 

os 3 enfermeiros. De quantas maneiras diferentes essa equipe 

pode ser composta, respectivamente? 
 

(A) 475. 

(B) 525. 

(C) 575. 

(D) 625. 

(E) 675. 

 
No edital de um concurso público, estavam previstas uma 

vaga e três etapas eliminatórias: prova objetiva, prova 

discursiva e prova de títulos. O candidato aprovado seria o 

que, ao final do processo, tivesse obtido a maior nota final, 

calculada pela média ponderada das três notas de cada etapa 

do concurso. A tabela I mostra os pesos de cada prova e a 

tabela II expõe as notas, nas três etapas, dos candidatos que 

chegaram até a última fase. Qual foi o candidato aprovado no 

concurso? 

 
 

(A) A. 

(B) B. 

(C) C. 

(D) D. 

(E) E. 
 

 
Uma rede de farmácias fez a compra de dois produtos para 

duas filiais. A tabela abaixo mostra as quantidades, em 

unidades, de cada produto (A e B) para cada farmácia (I e II). 

Com a aquisição dos dois produtos, tiveram o custo de 230 

reais para a farmácia I e 250 reais para a farmácia II. Com 

tais informações, podemos dizer que a soma do preço de 

unidade do produto A mais a do produto B é: 

 
(A) 8 reais. 

(B) 10 reais. 

(C) 12 reais. 

(D) 14 reais. 

(E) 15 reais. 
 

 
Uma empresa produz portas com formatos de um prisma. Em 

tempos de crise, para conseguir baratear o seu produto, 

resolveram produzir uma nova porta, reduzindo em 10% a 

espessura e em 15% a largura. O barateamento acontece por 

conta da diminuição do volume de madeira em sua produção, 

o qual passou de um volume padrão (VP) para o volume novo 

(VN). Marque a alternativa que possui a relação entre VN o 

VP é: 

 

(A) VN =0,765 VP. 

(B) VN =0,775VP. 

(C) VN =0,782VP.  

(D) VN =0,785VP. 

(E) VN =0,792VP. 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 
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Uma empresa farmacêutica tem quatro projetos de pesquisa 

para o desenvolvimento de um medicamento. Todos os 

projetos estão na fase de testes em camundongos. A tabela 

abaixo mostra o número de experimentos realizados e a 

quantidade de resultados satisfatórios por projeto. Em virtude 

de uma questão de corte de gastos, a empresa resolveu 

prosseguir apenas com os projetos cujo índice de sucesso 

fosse maior que 80%. A partir do critério estabelecido pela 

empresa dos dados da tabela, quais projetos irão continuar? 

 
 

(A) D e E. 

(B) A e C. 

(C) B e A. 

(D) B e E. 

(E) D e C. 
 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
No Microsoft Word 2010, quando é necessário alterar a 

numeração das páginas, cabeçalhos e rodapés, tamanhos de 

margem e orientações de página em um documento, deve-se 

criar uma quebra de seção para iniciar uma nova seção. Sobre 

este assunto, qual função da opção quebra de seção 

contínuo? 
 

(A) Inserir um marcador no ponto em que uma página 

termina e outra começa. 

(B) Inserir uma nova seção na página par subsequente à 

página atual. 

(C) Inserir uma nova seção na página adjacente e manter a 

estrutura de colunas da página atual. 

(D) Inserir uma quebra de seção e começar uma nova seção 

na mesma página. 

(E) Inserir uma quebra de seção na mesma página e não 

permitir alterações de colunas da página. 
 

 
O correio eletrônico continua sendo a principal forma de 

comunicação entre empresas por garantir a entrega das 

mensagens aos destinatários. Sobre este assunto, para enviar 

uma cópia oculta de um e-mail, qual a sigla do campo onde 

devemos adicionar o destinatário?  
 

(A) OCC 

(B) CC 

(C) OC 

(D) OCO 

(E) CCO 

 
Sobre o Microsoft Excel 2010, qual a alternativa correta que 

representa o passo-a-passo para deixar a célula C1 da figura 

A, idêntica à célula C1 da figura B? 

 

 
 

(A) Página Inicial > Orientação > Inclinar o Texto no 

Sentido Anti-horário. 

(B) Página Inicial > Orientação > Girar Texto para Cima. 

(C) Página Inicial > Orientação > Texto Vertical. 

(D) Página Inicial > Orientação > Inclinar o Texto no 

Sentido Horário. 

(E) Página Inicial > Orientação > Girar Texto para Baixo. 

 

 
No Microsoft PowerPoint 2010, a inserção de objetos e 

imagens é constante, e existem diversas funções no programa 

para alinhar e organizar os objetos nos slides. O uso de grades 

auxilia no posicionamento das imagens e componentes de 

texto, mas nem sempre as grades estão visíveis. Qual o atalho 

do teclado para mostrar ou ocultar grades? 

 

(A) SHIFT + F9 

(B) CTRL + SHIFT + F  

(C) SHIFT + F10 

(D) ALT + F9 

(E) ALT+SHIFT+1 

 

 
O Windows 7 tem uma série de programas instalados por 

padrão para garantir o funcionamento correto do sistema. 

Dentre esses programas, qual a funcionalidade do firewall do 

Windows?  

 

(A) É um software que funciona como intermediário entre 

um navegador da Web (como o Internet Explorer) e a 

Internet, e armazena cópia das páginas utilizadas com 

mais frequência. 

(B) É um software antivírus incluído no Windows e 

executado automaticamente ao ser ativado para proteger 

o sistema de ataques maliciosos. 

(C) É um software que verifica informações provenientes da 

Internet ou de uma rede, e as bloqueia ou permite que 

elas cheguem ao seu computador. 

(D) É um software que atualiza os programas instalados para 

evitar ou corrigir problemas, aumentando a segurança 

do computador ou melhorando seu desempenho. 

(E) É um software que monitora o funcionamento do 

computador, avaliando desempenho e gerenciando os 
processos em execução no sistema operacional. 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO DO 

MUNICÍPIO 
 

 
A súmula da Lei Complementar nº 003/2004: “Dispõe Sobre 

o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

Servidores Públicos Municipais de Rolim de Moura, e dá 

Outras Providências”. De acordo com Art. 1º, marque a 

alternativa que explica a função desta lei: 

 

(A) Esta lei existe para contribuir e evitar o desenvolvimento 

das carreiras além de assegurar a eficiência da ação 

administrativa e a qualidade do serviço público, 

incluindo as exigências do uso dos EPI (Equipamentos 

de segurança Individual). 

(B) É destinado a organizar os cargos públicos de 

provimento efetivo em carreira e assegurar a eficiência 

da ação administrativa e qualidade do serviço Público. 

(C) É somente destinada a evitar surgimento de cargos 

abusivos. 

(D) Em sua estrutura legal assegura a qualidade de trabalho 

e de segurança do trabalho. 

(E) Proporcionar aos servidores o pagamento de uma 

remuneração inadequada. 

 

 
Para um possível auxílio turístico por parte de um servidor, 

pode se afirmar que a vegetação da região da cidade de Rolim 

de Moura está caracterizada pela: 

 

(A) Floresta Equatorial Amazônica com presenças esparsas 

de campos e cerrados. 

(B) Caatinga da zona da mata equatorial e vegetação rasteira. 

(C) Floresta Chaparral Amazônico com presenças esparsas 

de pinhais. 

(D) Floresta Equatorial Amazônica com presenças esparsas 

de vegetação dos pampas e raras caatingas. 

(E) Floresta Tropical Amazônica com presenças esparsas de 

vegetação do pântano. 

 

 
Caso haja a necessidade de um levantamento de possibilidade 

de navegabilidade nos rios do município de Rolim de Moura, 

a hidrografia é representada pelos rios: 

 

(A) Baia do Guajará, São Pedro e Rolim de Moura. Ambos 

afluentes do Rio Machado. 

(B) Rio Doce e o Rio Negro, sendo que o Município é 

cortado ainda por vários riachos, igarapés e belas 

cachoeiras. 

(C) Anta Atirada, Palha, Bambu, São Pedro e Rolim de 

Moura. Ambos afluentes do Rio Machado, sendo que o 

Município é cortado ainda por vários riachos e igarapés. 

(D) Anta Atirada, Palha, Bambu, São Pedro e Rolim de 

Moura. Ambos afluentes do Rio Machado, sendo que, o 

Município é cortado ainda, por vários riachos e igarapés, 

belas cachoeiras e altas montanhas ao redor. 

(E) Unicamente o Rio Guarani e Rio Doce. 
 

 

 
De acordo com a Lei Complementar Nº 003/2004 Art. 4º. São 

requisitos básicos para investidura em cargo público: 

 

(A) A nacionalidade de países que falem a língua portuguesa, 

o gozo dos direitos políticos, a quitação com as 

obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade 

exigível para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 

(dezoito anos). 

(B) A nacionalidade brasileira, a quitação com as obrigações 

militares e eleitorais, nível de escolaridade exigível para 

o exercício do cargo, a idade mínima de 18 (dezoito) 

anos, não havendo necessidade de aptidão física e mental 

comprovada em inspeção médica e a Habilitação em 

concurso público. 

(C) A nacionalidade brasileira ou portuguesa unicamente, o 

gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações 

militares e eleitorais, nível de escolaridade exigível para 

o exercício do cargo, a idade mínima de 18 (dezoito) 

anos, aptidão física e mental comprovada em inspeção 

médica e a Habilitação em concurso público, não 

havendo a exceção quando se tratar de cargos para os 

quais a lei assim não o exija. 

(D) A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, 

a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível 

de escolaridade exigível para o exercício do cargo, a 

idade mínima de 18 (dezoito) anos, aptidão física e 

mental comprovada em inspeção médica e a Habilitação 

em concurso público, salvo quando se tratar de cargos 

para os quais a lei assim não o exija. 

(E) Apenas ter a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos 

políticos, a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais. 
 

 
Rolim de Moura é um município brasileiro do estado de 

Rondônia, que possui população de:   
 

(A) 30 977 habitantes (IBGE 2013). 

(B) 55 357 habitantes (IBGE 2013). 

(C) 100 770 habitantes (IBGE 2013). 

(D) 211 770 habitantes (IBGE 2013). 

(E) 307 557 habitantes (IBGE 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
A Norma Regulamentadora 17 (NR 17) que versa sobre a Ergonomia, visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente. Sobre as diretrizes contidas na NR – 17, marque a alternativa correta: 

 

(A) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: altura ajustável 

à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; características de pouca ou nenhuma conformação na base do 

assento; borda frontal arredondada; encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.  

(B) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: altura ajustável 

à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; características de conformação que permita ajuste ao peso do 

trabalhador na base do assento; borda frontal arredondada; encosto com forma e conformação que se adapte ao peso do 

trabalhador para proteção da região lombar. 

(C) Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte: 

condições de mobilidade mínima de 20 cm e máxima de 50cm, para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação 

do ambiente, buscando a reflexão da luz; o teclado deve ser teclado deve ser independente e fixo, a tela, o teclado e o suporte 

para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam de no 

mínimo 10 cm e no máximo 20cm; e serem posicionados em superfícies de trabalho com altura de no mínimo 30cm e no 

máximo 60cm. 

(D) Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: 

salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas 

as seguintes condições de conforto: índice de temperatura efetiva entre 17ºC (dezessete graus centígrados) e 20ºC (vinte 

graus centígrados); velocidade do ar não superior a 0,50m/s; umidade relativa do ar não inferior a 20 (vinte) por cento. 

(E) Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e 

inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: para efeito de remuneração e 

vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores; devem ser 

incluídas pausas para descanso; quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 

(quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno aos níveis de produção vigentes na época anterior ao 

afastamento, uma vez que o trabalhador já estava adaptado a esse posto.  

 

 
Mônica, sexo feminino dez anos, possui diagnóstico clínico de Encefalopatia Crônica Não Evoluitiva da Infância – ECNEI, do 

tipo Tetraparesia. Ela nasceu a termo, tendo anóxia perinatal. A partir dos nove meses, iniciou os tratamentos terapêuticos. 

Atualmente realiza Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicologia. Sobre a ECNEI e a atuação do Terapeuta 

Ocupacional junto ao público infantil com ECNEI, marque a alternativa correta: 

 

(A) A ECNEI é conhecida popularmente como Paralisia Cerebral e é definida como um transtorno global do desenvolvimento 

caracterizado por: a) um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos, e b) apresenta uma 

perturbação característica do funcionamento em cada um dos três seguintes domínios: interações sociais, comunicação, 

comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno é acompanhado normalmente por numerosas outras 

manifestações inespecíficas, por exemplo: fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade 

(auto-agressividade). 

(B) A ECNEI é conhecida popularmente como Paralisia Cerebral, uma de suas classificações considera os aspectos anatômico e 

clínicos, destacando as alterações motoras, dessa forma subdividi-se a PC em piramidal ou espástica, que apresenta como 

principal sintoma os movimentos involuntários; extrapiramidal ou coreo-atetótica, que tem como sintoma principal a 

hipotonia muscular; atáxica, onde o principal sintoma é a hipertonia muscular e  a mista, que apresenta uma combinação dos 

quadros clínicos citados anteriormente. 

(C) O terapeuta ocupacional ao realizar o atendimento de Mônica, pode utilizar dos princípios da Técnica Neuroevolutiva de 

Bobath, que consiste em uma técnica de tratamento que tem como princípio básico a facilitação do desenvolvimento motor 

normal, pela inibição dos reflexos primitivos e das posturas anormais o mais precoce possível, aproveitando a maior 

plasticidade cerebral e prevenindo fixações de posturas, padrões de movimentos anormais e deformidades consequentes.  

(D) A criança com sequelas de ECNEI não experimenta déficits cognitivos, pois a Paralisia Cerebral, como é popularmente 

conhecida é um conjunto de comprometimentos motores, sendo estas variáveis, consequência de uma agressão encefálica 

não progressiva, que se manifesta nos primeiros anos de vida, sem prejuízo ao aspecto cognitivo. 

(E) A ECNEI pode ser causada por agentes danosos ao cérebro que atuam durante o período pré-natal, que é o período de 
gestação; na fase perinatal, período compreendido entre o início do trabalho de parto e a primeira semana de vida; no entanto, 

não são conhecidos casos de ECNEI com etiologia ligada ao período pós-natal, que é o período após o nascimento. Existem 

diversos fatores que podem contribuir para ocorrência de PC, e comumente mais de um fator é associado ao seu aparecimento. 

 

 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Segundo a Portaria 73 do MS/2001, que define as Normas e Padrões de Funcionamento para Serviços e Programas de Atenção à 

Pessoa Idosa, e com base no papel da Terapia Ocupacional nos diferentes locais de atenção à população idosa proposto por 

Cavalcanti e Galvão (2007), marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Atendimento Integral Institucional - priorizam os idosos em situação de vulnerabilidade social e sem famílias, oferecendo 

atendimento multidisciplinar, integral e institucional, de caráter asilar, sendo escolhido como último recurso, quando os 

demais serviços e/ou programas não são possíveis ou não atenderam as demandas do idoso. O terapeuta ocupacional pode 

intervir na identificação do nível de dependência funcional; otimização das habilidades residuais em conjunto com a equipe 

de cuidadores e enfermagem; restauração das habilidades funcionais e pesquisa de interesses e nível de habilidades dos 

residentes. 

(B) Programa residência temporária, pode apresentar caráter público ou privado, oferecendo internação temporária de no 

máximo 60 dias, ao idoso que necessite de atendimentos biopsicossociais sistematizados. Tem o objetivo de oferecer ao 

idoso dependente ou semi-dependente, local de moradia provisória adequado às suas condições funcionais. A intervenção 

do terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes internações nas áreas 

física e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e orientação aos demais 

membros da equipe. 

(C) Família Natural – é o atendimento prestado ao idoso independente, pela sua própria família, com vistas a manutenção da 

autonomia, permanência no próprio domicílio preservando o vínculo familiar e de vizinhança. Oferece uma suplementação 

financeira à família que não tem condições de prover as necessidades básicas do idoso. Tem o objetivo de manter a 

autonomia do idoso para que possa permanecer vivendo em sua residência por maior tempo possível. A intervenção do 

terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes internações nas áreas física 

e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e orientação aos demais 

membros da equipe. 

(D) A república de idosos – é alternativa de residência para os idosos dependentes, organizada em grupos, conforme o número 

de usuários, e co-financiada com recursos da aposentadoria, benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia e 

outras. A intervenção do terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes 

internações nas áreas física e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e 

orientação aos demais membros da equipe. 

(E) Família Acolhedora – é um Programa que oferece condições para que o idoso sem família ou impossibilitado de conviver 

com a mesma, receba abrigo, atenção e cuidados de uma família cadastrada e capacitada para oferecer este atendimento. A 

intervenção do terapeuta ocupacional pode ocorrer na reabilitação intensiva dos idosos que retornam de grandes internações 

nas áreas física e psíquica; promoção da adequação ambiental da moradia definitiva; treinamento do cuidador e orientação 

aos demais membros da equipe. 

 

 
O documento “A Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional: Domínio e Processo”, de autoria da Associação Americana de 

Terapeutas Ocupacionais, descreve os conceitos centrais que fundamentam a prática da Terapia Ocupacional e constrói uma 

compreensão comum dos princípios básicos e a visão da profissão (AOTA, 2015). Sobre as ideias que são expostas nesse 

documento marque a alternativa correta:  

 

(A) Atividades Instrumentais De Vida Diária (AIVDs) são atividades de apoio à vida diária dentro de casa e na comunidade, 

que muitas vezes necessitam de interações mais complexas que as utilizadas nas AVDs., entre as AIVDs tem-se os cuidados 

com equipamentos pessoais (Usar, limpar, e manter itens de cuidado pessoal, tais como aparelho auditivo, lentes de contato, 

óculos, órteses, próteses, equipamentos adaptativos, a aparelho de medida de índice glicêmico e dispositivos sexuais e 

contraceptivos). 

(B) Sobre os tipos de intervenção em Terapia Ocupacional tem-se a categoria de advocacia, que são ações selecionadas e 

fornecidas ao cliente voltadas para fatores de clientes ou habilidades de desempenho específicas. A advocacia envolve a 

participação ativa do cliente e, por vezes, incluem envolvimento no uso de diversos materiais para simular atividades ou 

componentes de ocupações. A advocacia em si não possui significado inerente, relevância ou utilidade percebida como 

entidades autônomas.  

(C) Fatores do cliente refere-se a uma variedade de condições interrelacionadas que influenciam e cercam o cliente. Os fatores 

do cliente incluem o âmbito cultural, pessoal, temporal e virtual. 

(D) A Estrutura é dividida em duas seções principais: (1) o domínio, que descreve as atitudes tomadas pelos profissionais 

durante a prestação de serviços voltados aos clientes e focados no envolvimento com as ocupações, e (2) o processo, que 

descreve as competências da profissão e as áreas nas quais seus membros têm um corpo de conhecimentos e competências 

estabelecidas.  

(E) Atividades De Vida Diária (AVDs) – Atividades orientadas para o cuidado do indivíduo com seu próprio corpo (adaptado 

de Rogers & Holm, 1994). AVD também é chamada como atividade básica da vida diária (ABVD) e atividades pessoais 

da vida diária (APVD). Estas atividades são “fundamentais para viver no mundo social; elas permitem a sobrevivência 

básica e o bem-estar”, entre elas tem-se a atividade sexual. 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Amplamente conhecidas, tanto na literatura que trata da história da psiquiatria quanto na que trata da história da Terapia 

Ocupacional, são as trajetórias de Pinel, na França, e Tuke, na Inglaterra, considerados os fundadores da psiquiatria e propositores 

do seu primeiro modelo de intervenção terapêutica, o tratamento moral (MÂNGLIA E NICÁCIO, 2001 IN: DE CARLO E 

BARTALOTI, 2001). O tratamento moral sustenta-se por pressupostos inseparáveis, marque a alternativa que contém um desses 

pressupostos: 

 

(A) A criação de uma instituição destinada especialmente para a internação dos loucos: o Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS.  

(B) A compreensão da loucura como doença mental, uma vez que, até a instalação do tratamento moral, a loucura não era 

considerada doença. 

(C) A internação do doente mental deixa de ter o objetivo de tratamento, e se destina exclusivamente à aplicação de medidas 

punitivas e de exclusão. 

(D) No modelo do Tratamento Moral entende-se que o louco não representa um perigo para si próprio e para a sociedade. 

(E) A doença não é mais percebida enquanto o foco de intervenção médica, e sim a promoção da saúde, e para a psiquiatria, o 

foco passa a ser promoção da saúde mental. 
 

 
Entre os dispositivos de tecnologia assistiva tem-se a cadeira de rodas, que eleva função e a mobilidade por meio de três fatores: 

conforto, alinhamento e estabilidade postural na posição sentada.  Com base no exposto por Cavalcanti, Galvão e Campos (2007) 

sobre a temática “Cadeiras de Rodas e Sistemas de Adequação Postural” marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Na tecnologia assistiva, o seating é a terminologia utilizada para descrever a intervenção de adequação postural, pela 

utilização de um sistema de assento e encosto e uma base que pode ser móvel como uma cadeira de rodas ou não, a exemplo 

de um sofá. 

(B) Na tecnologia assistiva, três categorias de seating são sugeridas: 1. Seating para controle postural, prevenção e acomodação 

de deformidades; 2. Seating para controle da distribuição de pressão; 3. Seating para conforto e acomodação postural. 

(C) Recomenda-se que o posicionamento da pelve na posição sentada seja em neutro (nivelada e mantida na linha média) ou em 

discreta retro-versão. O posicionamento em ântero-versão deve ser evitado. 

(D) A posição em 90º de flexão do quadril também é recomendada, pois auxilia na inibição do tônus extensor,... e mantém o 

indivíduo posicionado no assento com o peso sobre as tuberosidades isquiáticas, e não sentado sobre o osso sacro. 

(E) Quando feita a opção por um cinto, sua adequada localização aumenta a possibilidade do usuário de se manter sentado....No 

geral, o cinto deve ser fixado de modo que sua localização seja exatamente abaixo da espinha ilíaca ântero-superior. 
 

 
O processo de avaliação em TO está intrinsecamente ligado às formas de entender a produção do conhecimento e a determinação 

dos objetivos dessa ação. Ou seja, os motivos para se realizar uma avaliação relacionam-se a: coletar dados, necessidade de 

verificar o resultado da ação terapêutica, medir progressos, acompanhar e aperfeiçoar a intervenção, verificar a eficácia da 
ação, obter um retorno, trocar experiências, melhorar o planejamento, etc (Rocha e Brunello, 2007 In: Cavalcante e Galvão, 

2007). Muitos são os protocolos de avaliação utilizados na prática pediátrica. Analise com atenção as afirmativas abaixo e marque 

a alternativa que contém a afirmativa correta: 

  

(A) A Canadian Occupational Performance Measure - COPM é um protocolo semi-estruturado de entrevista que visa a 

identificação, pelo cliente, de problemas no desempenho ocupacional. Pode ser utilizado com crianças a partir de 4 anos e/ou 

cuidadores, independente da faixa etária da criança. 

(B) O Pediatric Evaluation of Disability Inventory - PEDI tem o objetivo de descrever o perfil funcional de crianças entre 12 

meses e 5 anos de idade. Trata-se de uma entrevista com os pais ou com pessoas aptas a informar sobre o desempenho típico 

da criança em casa. 

(C) Assement of Motor and Process Skills – AMPS é um protocolo de avaliação destinado a investigar a área de desempenho 

ocupacional do brincar, bem como, os componentes motores de crianças de 0 a 3 anos.  

(D) O WeeFIM ou “Functional Independence Measuare for Children” é um sistema de mensuração que avalia as atividades 

instrumentais de vida diária, sono e descanso e de educação da criança. 

(E)  O teste Assement of Motor and Process Skills – AMPS é constituído de medidas observacionais as quais avaliam a função 

motora em 5 dimensões: deitado e rolando; sentado; engatinhando e ajoelhando; ficando em pé e andando, correndo e 

pulando. Considera-se importante determinar se a criança poderia completar a tarefa de forma independente. 

 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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João, sexo masculino, 32 anos, sofreu um trauma raquimedular – TRM, no ano de 2010, após mergulho em água rasa. Foi 

encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência permanecendo internado durante cinco meses. Após exames, diagnosticou-

se lesão completa nos segmentos medulares localizados na vértebra C5. Durante o período de internação, João foi 

traqueostomizado durante 32 dias, desenvolveu úlceras de decúbito, apresentou infecção urinária e complicações respiratórias 

que persistem até os dias atuais. 

Um mês após à alta hospitalar, João iniciou tratamento de reabilitação, entre eles o de Terapia Ocupacional. As sequelas em João, 

provocadas pelo TRM, configuram-se em tetraplegia. Sobre os aspectos emocionais apresentam-se sem prejuízos atualmente, 

porém o paciente relatou que já apresentou, seis meses após o acometimento da patologia, sentimentos de revolta, indignação e 

tristeza profunda. O relato de caso em questão refere-se ao TRM, sobre a temática, marque a resposta correta: 

 

(A) O paciente com TRM pode ser acometido por conflitos psicológicos que podem gerar alterações comportamentais. Estas 

alterações são didaticamente divididas em cinco fases: 1 Fase de Choque; 2 Fase de Negação; 3 Fase de Revolta; 4 Fase de 

Reconhecimento e 5 Fase de Adaptação.  

(B) Sobre as alterações respiratórias no paciente com TRM, quando a lesão ocorre abaixo de C4 é comum ocorrer a paralisia do 

diafragma, podem estar presentes a atelectasia, a infecção pulmonar e ainda pode haver óbito durante o sono. 

(C) A hipotensão ortostática caracteriza-se por ruborização cutânea presente acima do segmento medular lesado, cefaleia intensa 

e latejante, sudorese, mal estar e pressão arterial com elevação brusca. Ocorre de forma abrupta, sendo mais comum em 

lesões cervicais ou torácicas altas (localizadas a cima do nível de T6). 

(D) O paciente tetraplégico apresenta alteração da Regulação Térmica - da homeotermia, caracterizada pela ausência da elevação 

da sudorese e da vasodilatação, em altas temperaturas ambientais, que é a reação normal do corpo para diminuir a 

temperatura; e em baixas temperaturas, não apresenta a vasoconstrição, que é o mecanismo que aumenta a temperatura. O 

paciente passa a “assumir a temperatura do ambiente”. 

(E) A atuação do terapeuta ocupacional não está indicada na fase aguda, fase que correspondente a entrada do paciente na 

Unidade de Terapia Intensiva, pois a prescrição e confecção de órtese, a realização de movimentos passivos em MMSS, 

orientação da equipe de saúde e da família sobre o correto posicionamento do paciente só são possíveis na fase de 

reabilitação. 
 

 
A Resolução 429, de 08 de julho de 2013 em seu preâmbulo reconhece e disciplina a especialidade de Terapia Ocupacional em 

Contextos Hospitalares, define as áreas de atuação e as competências do terapeuta ocupacional especialista em Contextos 

Hospitalares e da outras providências. Sobre o que preconiza tal resolução e em relação a atuação do terapeuta ocupacional em 

contextos hospitalares marque a alternativa incorreta: 

 

(A) A formação profissional dessa especialidade, enquadrada na área requerida – “Terapia Ocupacional em Contextos 

Hospitalares”, apresenta três áreas de atuação: “Atenção intra-hospitalar”, “Atenção extra-hospitalar oferecida pelo hospital” 

e “Atenção em Cuidados Paliativos. 

(B) O profissional especialista em “Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares” exclusivamente apresenta assistência 

terapêutico-ocupacional propriamente dita, estando vetada outras atuações no contexto hospitalar, tais como o 

gerenciamento de serviços, o ensino e pesquisa visando à formação e o aperfeiçoamento das competências e habilidades 

profissionais no campo de conhecimento e prática profissional em contextos hospitalares, sendo estas funções competências 

do profissional especialista e “Administração e Gerenciamento em Contextos Hospitalares” 

(C) A Atuação do Terapeuta Ocupacional em Contextos Hospitalares visa à proteção, promoção, prevenção, recuperação, 

reabilitação e Cuidados Paliativos, do indivíduo e da coletividade, pautado na concepção de integralidade e humanização da 

atenção à saúde. Realiza-se por meio do diagnóstico terapêutico ocupacional, bem como com a eleição, execução e utilização 

de métodos, técnicas e recursos pertinentes e adequados aos contextos hospitalares, 

(D) Art. 9º - O Terapeuta Ocupacional Especialista em Contextos Hospitalares pode exercer as seguintes atribuições, entre 

outras: I- Coordenação, supervisão e responsabilidade técnica ; II- Gestão; III- Direção; IV- Chefia; V- Consultoria; VI- 

Auditoria; VII- Pericia; VIII- Ensino e pesquisa. 

(E) Art.10 Atuação do Terapeuta Ocupacional especialista em Contextos Hospitalares se caracteriza pelo exercício profissional 

em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico, com ações de prevenção, 

promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação e cuidados paliativos oferecidos a 

cliente/paciente/usuário, familiares, cuidadores e grupos, nos seguintes ambientes, entre outros: I-Hospitalar; II- 

Ambulatorial (clínicas, consultórios, centros de saúde); III-Domiciliar e home care; IV-Públicos; V-Filantrópicos; VI-

Militares; VII-Privados;VIII-Terceiro setor. 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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O Alzheimer se caracteriza pela perda de funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), ocasionado pela morte 

de células do cérebro. Se o diagnóstico for realizado de forma precoce, é possível retardar a evolução da doença, bem como, 

minimizar os sintomas, proporcionando maior bem estar ao paciente e a sua família. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional 

junto ao idoso acometido pelo Alzheimer, marque a alternativa incorreta. 

 

(A) O idoso com Alzheimer pode apresentar problemas que afetam a realização das atividades físicas, entre elas tem-se a apraxia, 

rigidez, problemas de percepção espacial, entre as atividades que o terapeuta ocupacional pode realizar a fim de minimizar 

esses problemas são relaxamento; circuitos com pesos, bolas, bastões e; dança. 

(B) Os problemas cognitivos que mais interferem no cotidiano da pessoa com Alzheimer são perda de memória imediata; atenção 

limitada, muito limitada ou ausente; desorientação em relação ao tempo, as pessoas e ao espaço. O terapeuta ocupacional 

pode trabalhar com atividades que mantenham a memória, a consciência, a sequência do pensamento, a amplitude da atenção 

e da capacidade de fazer escolhas, que estimulem a verbalização. Entre as atividades tem-se: jogos de letras, de números, de 

mesa adaptados, poesia, canto e, ouvir músicas adaptadas do contexto do paciente. 

(C) O idoso com Alzheimer pode enfrentar problemas que alteram suas atividades psicossociais, como tolerância ou 

compreensão limitada, desejo de atenção, tendência a ter reações catastróficas: alucinações, delírios, depressão, ansiedade e 

depressão, delírios, agressão e sensação de estar perdido. As atividades indicadas pelo terapeuta ocupacional podem ser: 

participações em festas, comemorações de aniversário, cuidar-se, maquiar-se, fazer as unhas, cabelo e barba, uso de gravatas, 

cuidar de animais de estimação, sempre relevante selecionar as atividades que tenham feito ou que façam parte do cotidiano 

do idoso. 

(D) No atendimento terapêutico ocupacional ao idoso com Alzheimer as intervenções ambientais visam a adaptação do espaço, 

proporcionando a minimização da agitação, da agressividade e da dependência. Entre as atividades propostas pelo terapeuta 

ocupacional tem-se: a aproximação do idoso a objetos próprios de seu cotidiano, dispondo livremente estes objetos no espaço 

de circulação do idoso: tapetes confeccionados pelo próprio idoso, brinquedos dos netos e, disposição dos móveis de acordo 

com era usado em sua adolescência.   

(E) No atendimento terapêutico ocupacional ao idoso com Alzheimer as intervenções devem abranger também o cuidador, entre 

os objetivos tem-se a orientação sobre o conhecimento científico da doença e os avanços desse conhecimento; os benefícios 

dos tratamentos; os riscos dos fatores genéticos; e o conhecimento dos fatores que impeçam o familiar de desempenhar seu 

papel de cuidador, como raiva, frustação ou desespero. 

 

 

QUESTÃO 30 


