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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
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No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar
o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e
em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar.
Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar
aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e
atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular.
Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos
de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no
vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas.
Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa
disciplina?
Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na
equação matemática, sempre há um toque de Filosofia.
Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula
de Filosofia.
Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às
verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações.
A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão
humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso
enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior.
A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e
interpretados como simples equações matemáticas.
Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde
se encontra a razão de nosso existir.
Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que
caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos.
É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso
valor que possui em si.
Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida.
A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade
de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita.
Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua
compreensão exige essa busca.
Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair,
multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados
nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física.
Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem
que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como
nenhuma ciência ajuda a compreender.
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a
filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência.
Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia
sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia,
porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é
intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe.
[...]
Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis
diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas.
Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos
damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir
diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim
sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem
sabermos o porque de todas essas coisas.
[...]
Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um
conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente
e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior
facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma
amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira
ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si,
as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado
na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório.
[...]
A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre
as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir
mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas
trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes
não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma
forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de
ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a
verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos.
Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e
assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre
eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos
a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes
nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade.
Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica.
Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e
vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois
todos nós podemos e sabemos.
[...]
Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos
históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver
o acontecimento?
Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.
(Hermes José Novakoski)
FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma afirmação com respaldo no texto

04) Possui predicado verbal a oração

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão,
porém, nas questões que envolvem o cotidiano,
ela não tem sido capaz de responder às
necessidades da sociedade.
(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender
melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o
cerca, por isso não precisa de outros estímulos
para uma maior autonomia do pensar, agir e se
comportar.
(C) A ideia de que razão e emoção não podem
caminhar juntas é uma premissa que dá
sustentação ao ponto de vista defendido pelo
autor.
(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do
ensino e é questionada por ser considerada pouco
prática.

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma
aluna” (L.1).
(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26).
(C) “A vida não é padronizada” (L.51).
(D) “aquilo é a verdade?” (L.83).

02) Está contida no texto
(A)
(B)
(C)
(D)

informação publicitária.
Exposição de fatos.
interpretação de teses científicas.
Narrativa que envolve personagens.

03) Expressa uma relação de
PROPORCIONALIDADE a frase
(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio
lógico da matemática, por exemplo, não teve uma
boa aula de Filosofia.” (L.14/15)
(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a
verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos
e interpretados como simples equações
matemáticas.” (L. 21/22).
(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em
nosso mundo individual, mais ignorantes nos
tornamos.” (L.75/76).
(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos,
dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77).
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05) Exerce a mesma função sintática de “de
vestibular” (L.5)
(A)
(B)
(C)
(D)

“da questão” (L.12).
“da redação” (L.12).
“de raciocínio” (L.49).
“dos acontecimentos” (L.77).

06) Exerce função predicativa a o termo na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“cientificas” (L.16).
“calculista” (L.29).
“humanos” (L.40).
“vindouras” (L.61).

07) É paciente da ação nominal o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“por uma aluna” (L.1).
“da importância” (L.4).
“de prova” (L.5).
“a nós” (L.45).

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no
texto, é correto afirmar o que se afirma em
(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico.
(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O
restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o
mesmo valor morfológico.
(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo
“se” é marca de indeterminação do sujeito.
(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará
exercendo a mesma função sintática se o verbo
existir, presente no contexto em que se encontra,
for substituído pelo verbo haver,
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09)

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há
erro na alternativa

“há um toque de Filosofia.” (L.13)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Haverão uns toques de Filosofia.
(B) Existirão uns toques de Filosofia.
(C) Terão uns toques de Filosofia.
(D) Existirá uns toques de Filosofia.
10) Sobre as funções de linguagem, predominam no
texto
(A)
(B)
(C)
(D)

fática e metalinguística.
poética e apelativa.
denotativa e poética.
referencial e emotiva.

11) Os termos “Porém” (L.38) e “apenas” (L.65)
expressam, respectivamente, ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

Ressalva e restrição.
Oposição e modo.
Adversidade e adição.
Adição e síntese.

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos
insensíveis diante de muitas realidades,”
(L.47/48).
(B) “seria importante ler ou assistir mais de um
jornal” (L.73).
(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a
manipularem notícias sobre determinados
acontecimentos e assuntos.” (L.72/73).
(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura,
nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da
verdade.” (L.76).
15) No texto,
(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana”
(L.18/19).
(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa.
(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo.

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal
(A)
(B)
(C)
(D)

“pelo desejo” (L.6).
“por terra” (L.60).
“pela verdade” (L.71).
“os repórteres” (L.72).

13) Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “conseguiu” (L.1), e a
composta
(A)
(B)
(C)
(D)

tivesse conseguido.
teria conseguido.
tem conseguido.
terá conseguido.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Sobre definições básicas de internet, intranet,
proxy, redes de computadores e firewall, julgue
as afirmativas abaixo:

18) Com base na planilha eletrônica Microsoft Excel
2013, marque a alternativa CORRETA em
relação às afirmativas abaixo:

I.

I.

Servidor Proxy tem como objetivo converter
URLs (endereços em formato de texto) em
endereços IP e vice-versa.
II. Um Firewall pode ser construído por softwares
ou por Hardwares. O objetivo primário de um
firewall é permitir ou bloquear tráfego baseado
em regras definidas pelo administrador da rede,
funcionando como filtro.
III. Intranet é uma rede restrita que utiliza os
protocolos e tecnologias diferentes dos utilizados
pela Internet. Usualmente uma intranet é
constituída por conexões através das quais um ou
mais computadores são conectados à internet.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.

17) No que diz respeito à segurança da Internet, dois
termos empregados com significados distintos,
são descritos a seguir.
I.

II.

(A)
(B)
(C)
(D)

É um software que tem o objetivo de observar e
roubar informações pessoais do usuário que
utiliza o computador em que o programa está
instalado, retransmitindo-as para uma fonte
externa na internet, sem o conhecimento ou
consentimento do usuário.
É um tipo de fraude em que um golpista tenta
obter dados pessoais e financeiros de um usuário
por meio do uso combinado de meios técnicos e
engenharia social.

Na guia PÁGINA INICIAL é possível definir ou
limpar a área de impressão em uma planilha.
II. A função CONT.VAZIAS conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
III. Na guia REVISÃO é possível encontrar
funcionalidade para impedir que outros usuários
alterem,
movam
ou
excluam
dados
acidentalmente em uma planilha.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.

19) No Microsoft Word 2013, em português, para
adicionar ou alterar uma borda em torno de uma
página, é através:
(A) Da caixa de diálogo PARÁGRAFO, acessada na
guia PÁGINA INICIAL.
(B) Do botão MOSTRAR TUDO, disponível na guia
INSERIR.
(C) Do botão SMARTART, disponível na guia
INSERIR.
(D) Da
caixa
de
diálogo
BORDAS
E
SOMBREAMENTO, acessada na guia DESIGN.

I - Spyware e II - Phishing
I – Rootkits e II - DDoS
I – spoofing e II – Vírus
I- Ransomware e II – Honeypot

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
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20) Em relação ao uso e aos recursos do Windows 7
e 8, marque (V) para as afirmativas verdadeiras
e (F) para as falsas.
( ) No Windows 8, a barra Charms é aquele menu de
opções que aparecem quando passamos o mouse no
canto
direito
da
tela
( ) A barra de tarefas do Windows 7 só pode ser
posicionada nas extremidades inferior e superior da
tela.
( ) No Windows 7, para abrir rapidamente o botão
iniciar da barra de tarefas, pode-se aplicar a sequência
de
teclas
de
atalho
SHIFT
+
I.
( ) O Windows 7 oferece suporte nativo tanto ao
FAT32 quanto ao NTFS.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
(A) V, F, V, F.
(B) F, F, F, V.
(C) V, F, F, V.
(D) F, F, F, F.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, a
descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados
pelo SUS e pela iniciativa privada, considerandose a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir dos
indicadores de saúde do sistema, é denominada
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

região de saúde.
protocolo clínico e diretriz terapêutica.
mapa da saúde.
rede de atenção à saúde.

22) Segundo o art. 5° do Decreto nº 7.508/2011, para
ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de:
1. atenção psicossocial.
2. atenção primária.
3. atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
4. vigilância em saúde.
5. urgência e emergência.
A soma dos itens corretos é:
(A) 15
(B) 11
(C) 10
(D) 13
23) À luz do art. 37 do Decreto nº 7.508/2011, o
Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
observará as seguintes diretrizes básicas para fins
de garantia da gestão participativa:
I.

II.

publicidade dos direitos e deveres do usuário na
saúde em todas as unidades de saúde do SUS,
exceto nas unidades privadas que dele participem
de forma complementar.
apuração permanente das necessidades e
interesses do usuário.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

QUESTÕES DE 21 A 40
III. estabelecimento de estratégias que incorporem a
avaliação do usuário das ações e dos serviços,
como ferramenta de sua melhoria.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) III
(C) II
(D) II e III
24) Quanto a aspectos relacionados à história e
conceitos da Terapia Ocupacional, marque a
opção correta.
(A) Para Chamone, não existem relações constantes
entre os elementos da terapia ocupacional, que
são quatro: o paciente, o material, as ferramentas
e os objetos concretos.
(B) A utilização do trabalho (laborterapia) como
forma de tratamento, iniciou-se no Brasil em
1852 com a fundação do Hospital de Reabilitação
para Sequelados Físicos.
(C) O Renascimento do Tratamento Moral e a
Primeira Guerra Mundial suscitaram o início
formal da Terapia Ocupacional.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
25) Sobre os recursos terapêuticos da terapia
ocupacional, analise os itens a seguir.
I.

As atividades terapêuticas ocupacionais
incluem estimular e treinar e(ou) resgatar as
atividades das áreas do desempenho
ocupacional.
II. Prescrever, confeccionar, treinar e ajustar
dispositivos de tecnologia assistiva são
recursos da terapia ocupacional.
III. O terapeuta depende do profissional médico
para determinar as condições de alta terapêutica
ocupacional e possíveis encaminhamentos.
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É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I
(B) I e II
(C) II e III
(D) I, II e III
26) Com relação às abordagens grupais na terapia
ocupacional, assinale a opção correta.
(A) De acordo com a classificação proposta por
Mosey, as abordagens grupais podem ser
divididas em cinco categorias: grupo de
avaliação, grupo tarefa-orientado, grupo
desenvolvimentista, grupo temático e grupo
atual.
(B) No tratamento de doenças crônicas, as
abordagens grupais permitem que o sujeito
descubra novos significados para a sua vida ao
se conscientizar de sua própria incapacidade.
(C) O grupo deve ser utilizado como ferramenta
para o entendimento do sujeito e da articulação
entre suas determinações psíquicas e as
determinações externas da estrutura social.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
27) Sobre o disposto no Código de Ética e
Deontologia da Terapia Ocupacional, marque a
opção INCORRETA.
(A) O terapeuta ocupacional deve comunicar à chefia
imediata da instituição em que trabalha ou à
autoridade competente, fato que tenha
conhecimento que seja tipificado como crime,
contravenção legal ou infração ética.
(B) A fim de garantir a execução deste Código de
Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional,
cabe aos inscritos e aos interessados comunicar e
observar as normas relativas ao Código de
Processo Ético para que os Conselhos Regionais
e Federal de Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional, possam atuar com clareza e
embasamento, fatos que caracterizem a não
observância deste Código de Ética.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

(C) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser
humano, apenas no plano individual,
participando da promoção, prevenção de agravos,
tratamento, recuperação e reabilitação da sua
saúde e cuidados paliativos, bem como estabelece
a diagnose, avaliação e acompanhamento do
histórico ocupacional de pessoas, famílias,
grupos e comunidades, por meio da interpretação
do desempenho ocupacional dos papéis sociais
contextualizados, sem discriminação de qualquer
forma ou pretexto, segundo os princípios do
sistema de saúde, de assistência social, educação
e cultura, vigentes no Brasil.
(D) O Código de Ética e Deontologia da Terapia
Ocupacional, trata dos deveres do terapeuta
ocupacional, no que tange ao controle ético do
exercício de sua profissão, sem prejuízo a todos
os direitos e prerrogativas assegurados pelo
ordenamento jurídico.
28) Constituem-se deveres fundamentais do terapeuta
ocupacional, segundo sua área e atribuição
específica, entre outros:
I.

exercer sua atividade com zelo, probidade e
decoro e obedecer aos preceitos da ética
profissional, da moral, do civismo e das leis em
vigor, preservando a honra, o prestígio e as
tradições de sua profissão.
II. utilizar todos os conhecimentos técnicocientíficos a seu alcance e aprimorá-los contínua
e permanentemente, para promover a saúde e o
bem-estar, favorecer a participação e inclusão
social, resguardar os valores culturais e prevenir
condições socioambientais que impliquem em
perda
da
qualidade
de
vida
do
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunida
de.
III. colocar seus serviços profissionais à disposição
da comunidade em caso de guerra, catástrofe,
epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem
pessoal incompatível com o princípio de bioética
de justiça.
IV. assumir seu papel na determinação de padrões
desejáveis do ensino e do exercício da Terapia
Ocupacional.
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A quantidade de assertivas corretas é:
(A) 4
(B) 1
(C) 3
(D) 2
29) É proibido ao terapeuta ocupacional, nas
respectivas áreas de atuação, EXCETO:
(A) divulgar para fins de autopromoção, atestado,
declaração, imagem ou carta de agradecimento
emitida
por
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunida
de, em razão de serviço profissional prestado;
(B) contribuir para promover a universalização dos
direitos sociais, o respeito e a promoção da
liberdade, da dignidade, da igualdade e da
integridade do ser humano, oportunizando no
âmbito de sua atividade profissional, o acesso e o
exercício dos mesmos;
(C) deixar de atender a convocação do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a
que pertencer ou do Conselho Federal de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional;
(D) induzir a convicções políticas, filosóficas,
morais, ideológicas e religiosas quando no
exercício de suas funções profissionais.
30) Observe os itens a seguir sobre o relacionamento
do terapeuta ocupacional com a equipe de
trabalho.
I.

II.

A responsabilidade do terapeuta ocupacional por
erro cometido em sua atuação profissional, não é
diminuída, mesmo quando cometido o erro na
coletividade de uma instituição ou de uma equipe
e será apurado na medida de sua culpabilidade.
O terapeuta ocupacional, ao participar de eventos
culturais, científicos e políticos com colega ou
outros profissionais, deve ser respeitoso e cordial
para com os participantes, evitando qualquer
referência que possa ofender a reputação moral,
científica e política dos mesmos.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

III. É permitido ao terapeuta ocupacional permitir,
mesmo a título gratuito, que seu nome conste do
quadro de pessoal de unidades ou programas de
saúde, de assistência social, dos de
estabelecimentos de saúde e de assistência social,
como hospital, ambulatório, consultório, clínica,
policlínica, centros de referência de assistência
social, escola, curso, sociedades civis de direito
privado, entidade desportiva, ou qualquer outra
instituição pública ou privada ou estabelecimento
congênere similar ou análogo, sem nele exercer
as atividades de terapeuta ocupacional ;
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I e III
(B) I, II e III
(C) II
(D) I e II
31) Sobre o disposto no Código de Ética e
Deontologia da Terapia Ocupacional acerca dos
honorários
profissionais
do
terapeuta
ocupacional, assinale a opção ERRADA.
(A) O terapeuta ocupacional, na fixação de seus
honorários, deve considerar como parâmetro
básico cumprir o Referencial Nacional de
Procedimentos Terapêuticos Ocupacionais da
Terapia Ocupacional.
(B) É permitido ao terapeuta ocupacional cobrar
honorários
de
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunida
de em instituição que se destina à prestação de
serviços públicos, ou receber remuneração como
complemento de salários ou de honorários;
(C) O terapeuta ocupacional pode deixar de cobrar
honorários por assistência prestada a ascendente,
descendente, colateral, afim ou pessoa que viva
sob sua dependência econômica.
(D) O terapeuta ocupacional tem direito a justa
remuneração por seus serviços profissionais.

Página 10 / 12

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE
32) De acordo com Eliane Dias de Castro (2007), os
atos inaugurais que guiam o encontro
terapeuta-paciente para que uma relação
terapêutica possa se estabelecer são:

35) O terapeuta ocupacional contribui nos seguintes
pontos de atenção da rede de assistência, entre
outros:
I.

(A)
(B)
(C)
(D)

atenção e acolhimento.
acolhimento e intervenção.
intervenção e observação.
inquérito social e avaliação.

33) São ações desenvolvidas pelo
ocupacional de um CAPS tipo II:

terapeuta

I.

elaborar projetos terapêuticos junto aos usuários
dos Serviços Residenciais Terapêuticos do
território.
II. coordenar junto com outros profissionais do
serviço a recepção dos novos usuários ao CAPS.
III. fazer visita domiciliar junto com as equipes da
Saúde da Família referente aos casos
acompanhados no CAPS.
É correto o que se afirma em:
(A) I
(B) II
(C) I e III
(D) I, II e III
34) Acerca da profissão de terapia ocupacional,
assinale a opção INCORRETA.
(A) A finalidade primordial da Terapia Ocupacional
é possibilitar a participação das pessoas nas
atividades da vida cotidiana.
(B) A prática da Terapia Ocupacional está centrada
na possibilidade dos indivíduos de modificar sua
pessoa, a ocupação e o ambiente para ampliar sua
participação ocupacional.
(C) Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde
centrada no usuário a qual compete a promoção
da saúde e bem-estar através da ocupação.
(D) Os terapeutas ocupacionais não devem possuir
conhecimento sobre as ciências sociais e do
comportamento.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Atenção Especializada - Ambulatórios de
Especialidades, Enfermaria especializada em
Hospital Geral, Serviço Hospitalar de Referência
para Atenção às pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas.
II. Centros de Reabilitação – Saúde Funcional.
III. Atenção integral à saúde da pessoa idosa.
IV. Atenção Hospitalar - Acolhimento, Preparo para
Alta e Cuidados Paliativos.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) I e IV
(C) I, II, III e IV
(D) II, III e IV
36) Segundo a lei 8.080/1990, entende-se por
_________________ um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) assistência farmacêutica
(B) vigilância sanitária
(C) saúde ocupacional
(D) vigilância epidemiológica
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37) São princípios do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:

39) A órtese dinâmica para lesão do nervo radial tem
por objetivo

(A) utilização
da
epidemiologia
para
o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.
(B) igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(C) universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência.
(D) desestruturação dos serviços públicos de modo a
evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(A) prevenção de contratura da musculatura
intrínseca da mão e no auxílio da flexão das
metacarpofalangianas.
(B) promover a extensão de punho e dedos,
facilitando a manipulação dos objetos, auxiliando
no fortalecimento da musculatura extensora pela
resistência oferecida pelos elásticos e
melhorando o efeito tenodese
(C) manter o ganho da extensão dos dedos pós cirúrgico.
(D) a prevenção da deformidade em contratura em
adução do 1º espaço, mão em garra e dificuldade
para oposição.

38) Em relação às órteses, observe os itens a seguir.
I.

A tenodese é o movimento recíproco do punho
e dos dedos que ocorre apenas durante a
extensão ativa dos dedos.
II. O principal objetivo da órtese é promover o
equilíbrio biomecânico, por meio da aplicação de
forças de contenção externa ao segmento
comprometido.
III. Nem todos os pacientes se beneficiam com o
uso de órteses, e, durante a avaliação, o
terapeuta ocupacional pode tentar prever uma
indicação bem-sucedida, observando questões
relativas a tolerância e sensibilidade da pele,
habilidade do paciente ou familiar de colocar e
remover o dispositivo, nível de entendimento e
cooperação

40) A órtese dinâmica de punho é indicada
principalmente para
(A) lesões do nervo ulnar.
(B) tratamento de patologias neurológicas e
ortopédicas.
(C) o uso em lesões tendinosas e fraturas de falange.
(D) ganho da extensão e flexão do punho

É correto o que se afirma em:
(A) II e III
(B) I, II e III
(C) II
(D) I e III

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
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