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PREZADO CANDIDATO 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO impresso se refere àquele de sua opção no ato 

de inscrição. 

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo 

com sua opção. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

BOA SORTE!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

TEXTO 1 

 

O "cidadão de bem", os Direitos Humanos e a opinião pública 

 

É comum que a opinião pública adote, conforme o quadro social, determinados posicionamentos que predominam 

nos populares. Trata-se de uma uniformização de discursos, um consenso entre a maioria dos cidadãos sobre certo 

assunto. É evidente que o discurso não é sempre correto. O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de 

alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.  

No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade gosta de nadar contra a maré. Dizer o contrário do que a maioria 

da população diz e acredita já deu causa a diversas descobertas, hoje consensos: antes de Galileu Galilei, a opinião 

pública acreditava que a Terra era plana; antes de Copérnico, era a Terra o centro do Universo. Isso não significa, 

todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário. Há muitas coisas 

em que a opinião pública está correta. [...] 

Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a diferenciação desse com 

relação ao marginal. Há muito tempo o conceito de criminoso nato foi abandonado. Não há traços físicos de pessoas 

tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas 

delituosas, uma vez que os dispositivos penais nem sempre refletem o sentimento coletivo ou mesmo individual do 

que é, de fato, uma grave transgressão. 

Não se pode desconsiderar, todavia, que a prática criminosa reiterada deriva de desvios de conduta decorrentes de 

uma formação moral frágil, ou da simples ausência dela. Em uma sociedade, há quem não tenha coragem de subtrair 

um alfinete, enquanto outros estão dispostos a matar se for preciso ("necessidade" essa não tão latente quanto possa 

parecer). 

João trabalha há 30 anos em uma empresa de vigilância. Exerce uma carga horária de 8 horas, de segunda a sexta-

feira, com uma remuneração um pouco superior a 1 salário mínimo e meio. Já foi assaltado 12 vezes e teve um filho 

morto em um assalto a mão armada. Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha 

criminal, sobrevive com pequenos bicos e roubos a mão armada. Um deles sai à noite do trabalho temendo os altos 

índices de violência na cidade em que mora; o outro, é grande colaborador para os índices apontados. É fácil 

perceber que a arma nas mãos de um deles seria um exclusivo meio de defesa, para o outro, um objeto para práticas 

delituosas. 

O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá ilegalmente 

uma arma também. Mas quem gostaria de tê-la como meio de defesa respeita as normas impostas pelo Estado e fica à 

mercê da criminalidade e da ineficaz segurança pública. Entre João e Pedro não é difícil visualizar qual é 

considerado "cidadão de bem" e qual não é. 

Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à 

deriva, entre um Estado que não o protege (e não o deixa se defender) e uma criminalidade que cresce de forma 

exponencial. Ainda assim, toda vez que João liga a televisão, ouve ONGs de Direitos Humanos afirmando que os 

presídios estão superlotados; que é preciso desencarcerar; que os apenados sofrem com a opressão do Estado; que 

prisão não resolve, porque não cumpre sua finalidade ressocializadora. 

É evidente que o indivíduo vê-se exausto de "ver prosperar a desonra, de ver crescer a injustiça" e demoniza os 

Direitos Humanos. Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os representam 

atualmente têm deturpado as suas finalidades. Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo 

quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação. 

Os indivíduos devem deixar de transgredir por princípios morais, mas também por temer as consequências de seus 

atos. Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. É preciso prevenção, mas também repressão. Por isso, 

a teoria não pode, jamais, desconsiderar a prática. Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto 

com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade. E talvez o "cidadão de 

bem" não esteja tão errado assim... 

 
Hyago de Souza Otto. Disponível em: https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/421032742/o-cidadao-de-bem-os-direitos-

humanos-e-a-opiniao-publica?ref=topic_feed. Acesso em: 29/01/2019. Adaptado. 

 

01. Com o Texto 1, seu autor pretende, principalmente: 

 

A) criticar as instituições que defendem os Direitos Humanos. 

B) questionar a legitimidade da chamada ‘opinião pública’.  

C) apresentar argumentos para defender um ponto de vista. 

D) explicar, com exemplos, o conceito de ‘cidadão de bem’. 

E) esclarecer a diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 
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02. Encontramos, no Texto 1, a defesa de que 

 

A) não há, de fato, muita diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 

B) o Estado deve atuar de modo mais repressivo no combate ao crime.  

C) somente a educação é capaz de evitar a prática criminosa reiterada. 

D) todos os cidadãos de bem respeitam as normas impostas pelo Estado. 

E) a opinião pública não deveria encabeçar um movimento tão punitivista. 

 

 

03. Acerca de elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

1. A expressão destacada no trecho “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo 

dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.” (1º §), indica que o autor pretendeu fazer uma 

reformulação em seu discurso, para deixar as ideias mais claras para seu interlocutor.  

2. No trecho: “Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a 

diferenciação desse com relação ao marginal.” (3º §), o leitor deve compreender que o termo destacado faz 

referência à expressão “cidadão de bem”. 

3. Releia: “Não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo 

está sujeito ao cometimento de práticas delituosas” (3º §). Com o termo em destaque, o autor sinaliza sua 

intenção de acrescentar novas informações ao seu texto.  

4. No trecho: “Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se 

cansou de ficar à deriva, entre um Estado que não o protege [...]” (7º §), o referente do pronome destacado, 

embora não explícito, pode ser recuperado pelo leitor, que relaciona esse pronome a “indivíduo”, “cidadão”, 

contidos na ideia de “opinião pública”.   

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

04. Considerando a propriedade textual da coerência, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No trecho: “Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha criminal, sobrevive com 

pequenos bicos e roubos a mão armada.” (5º §), a elipse dos sujeitos das formas verbais destacadas não prejudica a 

coerência do enunciado, pois esses sujeitos são claramente recuperados pelo leitor do texto. 

B) A coerência do Texto 1 é localmente prejudicada com a elaboração do 5º parágrafo, em que o autor apresenta ao leitor os 

casos de João e Pedro, mas não fornece informações suficientes sobre esses personagens, para que o leitor compreenda de 

quem se tratam.  

C) No trecho: “O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá 

ilegalmente uma arma também.” (6º §), verifica-se incompletude de informações e incoerência, pois o autor não revela 

ao leitor a que ‘outra lei’ está fazendo referência.   

D) Para garantir a coerência do trecho: “Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os 

representam atualmente têm deturpado as suas finalidades.” (8º §), o leitor deve compreender o segmento destacado 

como “as finalidades das instituições que os representam”.  

E) A incoerência do trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.” (9º §) se dá porque o autor não 

esclarece para o leitor de qual desvio se trata, o que gera certa dificuldade na compreensão textual.  

 

 

05. Assinale a alternativa em que há equivalência semântica entre os termos destacados nos enunciados e aqueles 

termos que se apresentam entre parênteses.  

 

A) É comum que a opinião pública adote (rechace), conforme o quadro social, determinados posicionamentos que 

predominam nos populares. 

B) No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade (cognição) gosta de nadar contra a maré. 

C) Isso não significa, todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário 

(reacionário). 

D) Não há traços físicos de pessoas tendentes (renitentes) ao cometimento de delitos. 

E) Se a opinião pública encabeça (lidera), atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar 

à deriva. 
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06. Acerca dos processos de coordenação e subordinação, analise as proposições a seguir. 

 

1. No trecho: “É evidente que o discurso não é sempre correto.”, uma oração subordinada desempenha a função de 

sujeito da expressão “é evidente”, introdutora do enunciado. 

2. No trecho: “antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava que a Terra era plana;”, o complemento da 

forma verbal destacada está organizado na forma de uma oração subordinada.  

3. A oração coordenada colocada no final do trecho: “Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, 

sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.” 

realça a oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas.   

4. No trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.”, o autor emprega a coordenação para 

interligar as duas orações que compõem o enunciado.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

07. Releia o seguinte trecho do Texto 1: “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos 

fatos.”.  

O segmento em destaque desempenha no enunciado uma função: 

 

A) adverbial. B) interjetiva. C) substantiva. D) adjetiva. E) pronominal. 

 

 

08. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho: “Atacar a opinião pública sem analisar a sua 

perspectiva é injusto com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.” 

Assinale a alternativa em que as regras de regência foram igualmente cumpridas.  

 

A) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se vê obrigado de seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

B) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem opta por seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

C) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem decide a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

D) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem prefere a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

E) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se submete em seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

 

 

TEXTO 2 

 
Disponível em: http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas. Acesso em: 20/01/2019. 

 

09. O Texto 2 tem a finalidade principal de levar o leitor a refletir sobre: 

 

A) a defesa da saúde pública. 

B) os perigos da automedicação. D) o armamento da população civil. 

C) o despreparo dos médicos cirurgiões. E) a necessidade de mais segurança nos hospitais.  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYj_rv0pLgAhUuDrkGHbFZCJoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas/&psig=AOvVaw2u4qXEd6qoEIkBN7hNy2CN&ust=1548839378994682
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10. O Texto 2 tem como público-alvo: 

 

A) os profissionais da saúde. 

B) os policiais militares. 

C) os cidadãos comuns. 

D) os médicos cirurgiões. 

E) os membros do Congresso Nacional. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Entre 100 pessoas entrevistadas para uma vaga de estágio, constatou-se que dentre estas, 70 são fluentes em inglês, 

45, fluentes em língua francesa, e 50, em língua alemã; 25 são fluentes tanto em inglês quanto em francês; 5 tanto em 

alemão quanto em francês, e 45, em inglês e em alemão.  

Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que 

 

A) todas as entrevistadas são fluentes em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão). 

B) nenhuma entrevistada é fluente em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão). 

C) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é menor ou igual a 15 

pessoas. 

D) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é maior que 15 

pessoas. 

E) se a entrevistada for fluente em inglês, ela será fluente em todas as três línguas. 

 

 

12. Uma torneira defeituosa é tal que a quantidade de gotas pingando por vazamento dobra a cada dia. Se a torneira 

vaza uma gota no primeiro dia, 2 gotas no segundo dia, 4 gotas no terceiro dia e assim por diante, sabendo que um 

litro d’água possui, em média, 16.384 gotas, em quanto tempo a torneira terá vazado uma caixa d’água de 512 

litros? 
 

A) Mais de 20 dias 

B) Menos de 10 dias D) Não menos que um ano 

C) Não menos que um mês E) Em exatamente 10 dias 

 

 

13. De uma estação rodoviária, parte um ônibus para a cidade A, a cada 10 dias; um ônibus para a cidade B a cada 12 

dias, e um ônibus para a cidade C a cada 7 dias. Se hoje todos os ônibus saíram juntos, em quantos dias, teremos 

novamente os três saindo no mesmo dia da estação? 

 

A) 120 B) 240 C) 360 D) 420 E) 840 

 

 

14. Dado um conjunto A, representa-se por P(A) o conjunto formado por todos os subconjuntos de A – o chamado 

conjunto das partes que também costuma ser representado por 2A.  

Se A = {,{},1,{1}}, qual das alternativas seguintes NÃO é elemento de P(A)? 

 

A)  

B) {,1} 

C) {1,{ ,1}} 

D) {,{}} 

E) {1,{1}} 

 

 

15. Em uma Progressão Geométrica na qual o 3º termo é 9 e o 7º termo é 33, a soma dos 10 primeiros termos é 

 

A) maior que 200. 

B) menor que 100. 

C) maior que 100, mas estritamente menor que 200. 

D) uma potência de 2. 

E) um múltiplo de 7. 
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16. Considere as seguintes afirmações: 

 

A)  Se eu estudar, então não sou reprovado. 

B)  Ou eu jogo, ou eu estudo. 

C)  Eu fui reprovado. 

 

Nessas condições, é possível concluir logicamente que 

 

A) eu joguei. 

B) eu estudei. 

C) eu estudei e também joguei. 

D) eu nem joguei nem estudei. 

E) eu estudei, mas não joguei. 

 

 

17. Em cada lançamento em um jogo de dardos, um jogador em particular acerta, consistentemente e de forma 

aleatória, uma a cada seis vezes, o alvo. Quantos dardos no mínimo esse jogador tem de lançar, para que tenha 

chance igual ou maior que 50% de acertar o alvo alguma vez nesses lançamentos? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

 

18. Dois números reais tais que seu produto é igual a 24, e o quadrado de sua soma é igual a 98. Nessas condições, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) somente um desses números é um número inteiro. 

B) ambos os números são números inteiros. 

C) o quadrado da subtração desses números é par. 

D) o quadrado da subtração desses números é ímpar. 

E) a soma desses números é um número inteiro. 

 

 

19. Em uma escola, há uma e somente uma turma de cada uma das séries do ensino fundamental (1º ao 9º ano). Em 

cada turma, temos 40 ou mais alunos. Todos os alunos dessas turmas – e apenas dessas turmas - estão no pátio. Qual 

o número mínimo de alunos que, escolhidos aleatoriamente, garante a escolha de, pelo menos, 4 alunos de uma 

mesma turma? 

 

A) 22 alunos sorteados 

B) 25 alunos sorteados 

C) 27 alunos sorteados 

D) 28 alunos sorteados 

E) 37 alunos sorteados 

 

 

20. A união de 4 conjuntos que podem ou não ter elementos em comum na qual cada conjunto possui, ao menos, 10 

elementos é tal que 

 

A) sua união possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

B) sua intersecção possui, ao menos, 5 elementos distintos. 

C) se dois deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

D) se três deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

E) se não há elementos em comum em nenhum par de conjuntos distintos, então a união deles possui, ao menos, 40 elementos 

distintos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. A Terapia Ocupacional caracterizou-se como profissão de saúde com muitos caminhos e construções históricas. 

Sobre esse processo, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos. 
 

(   )  Um dos pontos relacionados ao movimento denominado Reabilitação surgiu com a preocupação da prevenção de 

ocorrências e recorrências de doenças e do número de pessoas incapacitadas pela pós-guerra. 

(   )  Durante as décadas de 40 e 60, a Terapia Ocupacional foi fortemente influenciada pelo Movimento Internacional 

de Reabilitação, nascida de uma necessidade, entre muitas, de atendimento à população, em especial na área da 

disfunção física. 

(   )  No Brasil, na década de 40, os órgãos responsáveis pela implantação dos serviços de Reabilitação eram entidades 

governamentais, como a ONU, a Organização Internacional do trabalho–OIT e a Unesco, para deficientes mentais 

e físicos com a implantação de programas especiais. 

(   ) A partir da década de 80, a prática de Terapia Ocupacional se constitui vinculada ao uso de atividades, sejam elas 

de autocuidado, de lazer ou produtiva 
 
Assinale a alternativa que apresenta sequência CORRETA. 

 

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

 

 

22. Quanto a algumas formas do processo de planejamento do tratamento em Terapia Ocupacional, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) Na coleta de dados do paciente, as informações podem influenciar na elaboração do programa. 

B) A classificação do objetivo em longo ou curto prazo é o mais importante no planejamento da Terapia. 

C) A seleção de uma abordagem adequada depende da natureza do problema, causas, estado de recuperação e prioridades 

estabelecidas. 

D) Dentro da atividade planejada, o Terapeuta Ocupacional deve observar nível e formas de desempenho para realização da 

atividade, se poderá provocar estado de fadiga ou não estar atento ao uso seguro de ferramentas que devem ser 

monitoradas.  

E) Periodicamente, o Terapeuta Ocupacional deverá reavaliar o paciente para possíveis alterações ou não no processo do 

planejamento, observando funcionalidade e desempenho ocupacional das tarefas propostas. 

 

 

23. No contexto do processo de Reabilitação, a Biomecânica é utilizada por meio da utilização de diferentes tipos de 

abordagens e técnicas. Sobre estas, analise as afirmativas abaixo: 
 

1. A Biomecânica pode ser usada, utilizando-se de uma abordagem graduada, ou seja, tratamento graduado para 

promoção da força muscular, amplitude das articulações e a resistência com o uso de polias, molas, cabos, etc. 

2. Com a abordagem compensatória, busca-se habilitar as pessoas a compensarem suas incapacidades residuais com 

o uso de órteses, prótese ou outras adaptações. 

3. Na abordagem das Atividades da Vida diária – AVD, consideram-se os componentes da atividade funcional, 

aprimorando-se a capacidade individual na realização de atividades. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) 2 e 3, apenas. B) 1 e 2, apenas.  C) 1, 2 e 3. D) 2, apenas. E) 3, apenas. 

 

 

24. Em relação aos Transtornos do desenvolvimento e identificação de características diagnósticas, coloque 1 para 

Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH e 2 para Transtorno do Espectro Autista TEA. 
 

(   )  Frequentemente, essas crianças têm dificuldades de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. 

(   )  Muitas crianças apresentam uma inflexibilidade com adesão exagerada a rotinas. 

(   )  Nesse caso a desatenção e a hiperatividade se combinam e se potencializam, comprometendo funções psicológicas 

e sociais do sujeito. 

(   )  Em muitos casos, ocorre uma reatividade aumentada ou diminuída a estímulos sensoriais ou interesses por 

aspectos sensoriais do ambiente. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) 2-1-2-1 B) 1-2-1-2 C) 2-2-1-1 D) 1-1-2-2 E) 2-2-2-1 
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25. A Terapia Ocupacional possui uma ampla variação de formas de intervenção no trabalho com crianças que 

apresentam TEA.  

Sobre isso, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos. 

 

(   )  Frente à seletividade alimentar, estímulo para aceitação de diferentes consistências. 

(   )  Quanto às dificuldades sensoriais, uso de brinquedos diversificados em tamanho, cor, peso, de diferentes texturas 

na tentativa de estímulo e um brincar interativo. 

(   )  Em relação aos movimentos repetitivos, ocorre redirecionamento da ação da criança para outra atividade 

prazerosa. 

(   )  Para melhor evolução da linguagem articulada, estimular a criança para pedir o que deseja, aumentando o 

vocabulário e contribuindo para um brincar compartilhado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

 

26. Em relação ao tratamento da criança com Paralisia Braquial Obstétrica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Faz-se necessário o uso de imobilização com gesso ou órtese em posição de esgrima. 

B) Ocorre movimentação passiva respeitando os limites de amplitude de movimento e desconforto da criança. 

C) Em alguns casos por alterações sensoriais ligadas à paralisia do plexo, trabalho com estimulação sensorial tátil. 

D) Enfoque nas etapas do desenvolvimento e mudanças posturais levando a criança a desempenho funcional eficaz. 

E) Estimulação do brincar a fim de que sejam criadas condições para atividades de habilidades uni e bimanuais, destreza, 

força, preensões diferenciadas. 

 

 

27. A atividade do brincar nos atendimentos das crianças com disfunções físicas e a forma como Terapeutas 

Ocupacionais abordam significam observar alguns critérios para iniciação de um projeto terapêutico como 

 

1. Observação de suas habilidades funcionais, motoras, verbais e de comunicação, além da decodificação da 

linguagem verbal. 

2. Verificação do nível de complexidade nas suas relações com os objetos e as habilidades na resolução de problemas 

envolvendo brinquedos e objetos. 

3. Avaliação da capacidade simbólica na situação do brincar. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) 1 e 2, apenas. B) 2 e 3, apenas. C) 1, 2 e 3. D) 2, apenas. E) 1, apenas. 

 

 

28. A intervenção da Terapia Ocupacional com pessoas idosas, oferecida em instituições hospitalares, clínicas, 

consultórios, em domicílio ou na comunidade a que pertence, compreende as ações abaixo citadas, EXCETO: 

 

A) Avaliação terapêutica multidimensional em função de problemas inter-relacionadas, que afetam áreas físicas, psíquicas e 

sociais. 

B) Atividades para a sua independência e autonomia o quanto for possível. 

C) Construção e aprimoramento de vínculos sociais com inserção no sistema produtivo. 

D) Considerar a participação de familiares e cuidadores como fator para o alcance e manutenção da saúde. 

E) Atividades terapêuticas ocupacionais planejadas num continuum de maior para menor complexidade para o desempenho 

ocupacional, como exercícios e posicionamento. 

 

 

29. A proposta de atuação da Terapia Ocupacional em um programa voltado para a comunidade compreende algumas 

ações.  

Sobre estas, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos. 

 

(   )  Atuação planejada junto com as equipes de Saúde da Família acompanhando e atendendo os casos. 

(   )  Atenção especial no que diz respeito ao estudo do território e mapeamento da área abrangente das equipes de 

saúde da família. 

(   )  Busca ativa de grupos, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade física, emocional e social. 
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(   )  Facilitação do acesso dos usuários sob sua responsabilidade às demais ações da UBS, colaborando na elaboração 

de projetos de intervenção. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

 

30. O Terapeuta Ocupacional é um dos profissionais de saúde que participam da reabilitação baseada na comunidade 

RBC, contribuindo com os aspectos abaixo citados, EXCETO: 
 
A) No reconhecimento das necessidades das pessoas com deficiência, familiares e da comunidade. 

B) Compreendendo e intervindo nos problemas referentes às atividades cotidianas das pessoas, como autocuidado, mobilidade 

e transferências posturais. 

C) Planejando equipamentos de adaptações para cadeira de rodas e mobiliário. 

D) Trabalhando com base no entendimento de que não é necessário atuar especificamente, por meio de propostas diretamente 

ligadas às pessoas com deficiência. 

E) No acompanhamento individual e domiciliar, fomentando a geração de renda e trabalho assim como discussão de direitos. 

 

 

31. A seleção de Instrumentos de Avaliação do Desempenho das Atividades da Vida Diária AVD e Atividades 

Instrumentais é baseada em critérios.  

Sobre estes, analise os itens abaixo: 
 

1. Perfil da clientela 

2. Informações já disponíveis, como testes e entrevistas realizadas por outros profissionais 

3. Modelo de assistência 
 
Está(ão) CORRETO(S)  

 

A) 1 e 2, apenas. B) 1, 2 e 3. C) 1 e 3, apenas. D) 1, apenas. E) 3, apenas. 

 

 

32. Entre os instrumentos de avaliação, que documentam o Desempenho funcional de um indivíduo nas AVD, temos a 

Medida de Independência Funcional MIF.  

Em relação a esse instrumento, assinale a alternativa que NÃO corresponde a critérios da sua aplicabilidade. 
 
A) A utilização da MIF não depende de treinamento específico para que seja garantida sua validade e confiabilidade de seu 

resultado. 

B) Tem como objetivo incluir um número mínimo de dados, permitindo aos profissionais de saúde determinar a severidade da 

incapacidade de uma forma uniforme. 

C) A MIF reagrupa a avaliação de independência das atividades da vida diária, mobilidade, deambulação, controle dos 

esfíncteres. 

D) Além do escore total, a MIF tem dois subescores, a MIF motora e a cognitiva social. 

E) Dentre as vantagens da utilização da MIF, temos a validade como índice discriminativo, índice de avaliação, índice 

preditivo. 

 

 

33. A Terapia Ocupacional utiliza-se de algumas observações, análise e avaliações para intervir, identificar e eliminar 

fatores de riscos de acidentes ou incapacidades no cotidiano.  

Sobre esse tipo de intervenção, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos. 
 

(   )  Orientação postural ao longo da jornada de trabalho no dia a dia, proporcionando a diminuição do nível de tensão 

para o desempenho das tarefas em diferentes etapas. 

(   )  Aplicação de tecnologia assistiva por meio de adaptações indicadas para facilitar função manual, preensão e ou 

manipulação de objetos. 

(   )  Alterações no ambiente, como instalação de rampas, remoção de batentes, colocação de barras de segurança, são 

algumas modificações, muitas vezes, necessárias. 

(   )  Nas atividades de vestuário, prescrição de materiais simples e criativos que auxiliam a independência, como tênis 

com velcron, argola para puxador de zíper e outros. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-F-F B) F-F-V-V C) V-V-V-V D) V-F-V-F  E) F-V-F-V 
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34. Quanto ao Acidente Vascular Encefálico -AVE descrito como déficit neurológico, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Entre os fatores que mais predispõem à ocorrência de um AVE, temos a hipertensão, obesidade, sedentarismo, diabetes. 

B) Como principais sintomas, temos incoordenação em um membro, alteração da sensibilidade ou formigamento, 

comprometimento da fala. 

C) A realização de tomogradia computadorizada e ressonância magnética podem indicar e confirmar o território vascular 

afetado. 

D) O tratamento terapêutico ocupacional deve ser iniciado após 6 meses para maior recuperação funcional. 

E) A reeducação motora poderá ser fundamentada em técnicas escritas, como as de Rood, Bobath, Kabat. 

 

 

35. O Parkinsonismo é uma doença crônica e progressiva do Sistema Nervoso Central SNC. Durante a progressão da 

patologia, podemos observar várias características, dentre elas: 

 

1. Déficit da função cognitiva com perda de concentração, dificuldades no raciocínio lógico 

2. Fadiga como sintoma mais incapacitante 

3. Dor como consequência da alteração postural e redução da mobilidade 

4. Dificuldade de deglutição em consequência da postura de flexão e a dificuldade de movimentos coordenados 

 

Estão CORRETAS 

 

A) 1, 2, 3 e 4. 

B) 1, 2 e 3, apenas.  D) 2, 3 e 4, apenas. 

C) 1, 2 e 4, apenas. E) 1 e 4, apenas. 

 

 

36. Em relação a novas formas do cuidar em Saúde Mental da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) As contribuições da Terapia Ocupacional Junguiana, dirigida por Nise da Silveira, e a psicodinâmica, impulsionada por 

Maria José Benetton, caracterizam o panorama da Terapia Ocupacional psiquiátrica brasileira contemporânea. 

B) Os profissionais de Terapia Ocupacional, inseridos na rede de atenção à saúde mental, deverão estar cientes de que as 

transformações no modelo de atenção estão para além da implantação e da rede de atenção, exigindo flexibilidade nas 

ações. 

C) Nos novos locais de atenção à saúde mental, o profissional de Terapia Ocupacional, por meio de sua especificidade, deverá 

promover a ampliação do cuidado e a possibilidade de resgate dos direitos de cidadania desses sujeitos. 

D) Na nova lógica de funcionamento de assistência no campo de SM, é preciso apenas um posicionamento político para o 

enfrentamento da exclusão do usuário dos serviços. 

E) Para a garantia das práticas de emancipação e autonomia na vida dos usuários em SM, é necessário percorrer a subjetividade 

dos usuários dos serviços, atores envolvidos, estendendo-se à família e à comunidade nas quais o sujeito deva estar 

inserido. 

 

 

37. A Saúde Mental (SM) infanto-juvenil considera muitos aspectos. Sobre eles, analise as afirmativas abaixo e coloque 

V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   ) A criança e adolescente são reconhecidos como sujeitos e responsáveis por sua demanda e seu sintoma com direito 

ao atendimento eventual ou não. 

(   ) Acolhimento universal em saúde ou SM em que os serviços devem estar de portas abertas, garantindo que a 

demanda seja recebida, ouvida e respondida. 

(   ) O encaminhamento deverá ser implicado e corresponsável no caso de haver outro serviço que melhor se ajuste às 

necessidades da criança – adolescente. 

(   ) A avaliação da demanda e a construção das necessidades de SM devem ser discutidas e elaboradas em conjunto 

com as equipes, familiares e o usuário. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-V  B) V-F-V-F C) F-V-F-V D) V-V-F-F E) F-F-V-V  
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38. Um programa de proteção articular em pacientes com dificuldades reumatológicas compreende algumas ações. 

Sobre estas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Execução de exercícios terapêuticos sob a premissa de uma musculatura forte para suporte e estabilidade articular. 

B) Uso apropriado e eficiente de repouso durante AVD como maneira efetiva de ação contra a progressão da doença. 

C) Iniciar atividades que não possam ser interrompidas imediatamente, mesmo que o paciente não tenha condições para 

completá-las. 

D) Recomendações para que a posição de execução e a realização de uma tarefa seja mudada a cada 20 minutos ou que o 

paciente a interrompa para se alongar. 

E) Observar realização de tarefas, evitando a fadiga e a dor como sintomas que provocam desconforto ao sujeito. 

 

 

39. Implicando diretamente na capacidade funcional das doenças reumáticas, com acometimento mais frequente 

envolvendo as articulações da mão, incluem-se as órteses abaixo citadas, EXCETO: 

 

A) Estática tipo talinha para posicionamento da articulação do dedo. 

B) Anel em oito ou órtese para dedo em posição de cisne. 

C) Órtese de imobilização do punho. 

D) Órtese de Brunell que promove a extensão passiva da articulação interfalangiana distal. 

E) Órtese para estabilização da articulação metacarpofalangiana do polegar em extensão. 

. 

 

40. De acordo com Marras (2000), a prevenção de acidentes no trabalho é um programa de longo prazo, cuja finalidade 

é conscientizar o trabalhador a proteger sua vida e a dos companheiros por meio de ações seguras e reflexão das 

condições de insegurança. Os resultados para se obter um bom ambiente de trabalho por meio da prevenção de 

acidentes de trabalho incluem algumas ações.  

Sobre estas, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos. 

 

(   )  Mais produção por meio da estabilidade dos trabalhadores 

(   )  Mais equilíbrio e ânimo no grupo causado pela falta de mal-estar que os acidentes provocam 

(   )  Menor perda de tempo, de materiais e menos reparo em máquinas 

(   )  Melhor ambiente social na comunidade 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V-F 

B) V-V-V-V 

C) V-V-F-F 

D) F-F-V-V 

E) F-V-F-V 
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