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1. Criado em 1990, o SUS foi concebido para garantir 
acesso universal à população brasileira, mas, sofrendo 
de um crônico subfinanciamento associado a pouca 
eficiência no gasto público, ainda está abaixo da 
expectativa das quase 160 milhões de pessoas que 
dependem exclusivamente da rede pública para cuidar 
de sua saúde. Repetidas pesquisas de opinião apontam 
a saúde como principal problema a ser enfrentado 
pelos governantes. Apesar deste cenário, os números 
do SUS impressionam: são 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais realizados anualmente, 
11,5 milhões de internações hospitalares e 530 milhões 
de consultas médicas, de acordo com informações 
oficiais de janeiro de 2018. O SUS possui ainda 
programas de excelência reconhecidos mundialmente 
nas áreas de imunização, tratamento de HIV/aids e 
transplantes. 

 

Leia as assertivas a seguir: 

I. O SUS realiza anualmente 11,5 milhões de 
atendimentos ambulatoriais. 

II. O SUS foi criado em 1990 e desde então já realizou 
cerca de 500 milhões de consultas médicas. 

III. O SUS realiza por volta de 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais por ano. 

IV. Criado em 1990, o SUS realiza, todo ano, por volta 
de 500 milhões de consultas. 

Assinale a alternativa correta, de acordo com as 
informações do texto: 

a) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Somente a assertiva IV está correta.  
d) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
2. Pensando no conceito de homonímia, assinale a 

alternativa que preencha corretamente os espaços 
numerados. 
I. Do lado de fora da casa eu podia ver uma (1) era, 

que foi plantada por meus avós. 
II. Para começar a (2) concertar a mesa, o marceneiro 

trouxe suas ferramentas. 
III. No momento da colheita, os cortadores (3) cegaram 

os talos já secos. 
IV. Em sua pequena (4) cela, o prisioneiro não se sentia 

bem. 

Pensando no conceito de homonímia, qual alternativa 
se aplica? 

a) Assertivas II e IV estão incorretas e assertivas I e III 
estão corretas. 

b) Assertivas I, II e III estão incorretas e assertiva IV 
está correta. 

c) Assertivas I e II estão incorretas e assertivas III e IV 
estão corretas. 

d) Assertivas I, III e IV estão incorretas e assertiva II 
está correta. 
 
 
 
 
 
 

3. Se, na atualidade, o SUS enfrenta dificuldades para 
garantir acesso universal e integral aos serviços de 
saúde por insuficiência do financiamento, maiores 
estrangulamentos são esperados em um cenário de 
menor disponibilidade de recursos per capita, o que 
contribuiria para uma dificuldade ainda maior que a 
atual para a efetivação do direito à saúde no país. Aqui 
é importante esclarecer que os termos universal e 
integral não se traduzem em “tudo para todos”. O direito 
à saúde no Brasil deve ser garantido por meio de 
políticas econômicas e sociais e a integralidade está 
relacionada aos cuidados nos três níveis de 
complexidade do SUS, incluindo ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde.  
A solução proposta recentemente para diminuir a 
demanda no SUS, qual seja, de ofertar planos privados 
de saúde, baratos e de baixa cobertura assistencial, 
tampouco resolveria a questão do acesso integral a 
bens e serviços de saúde, uma vez que o SUS 
continuaria a ser demandado para serviços mais 
onerosos, ou seja, os de média e alta complexidade e o 
acesso a medicamentos, a exemplo do que já ocorre 
para a parcela da população que tem acesso a planos 
privados com cobertura regulada pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Na hipótese de os 
planos ofertarem menor cobertura assistencial, esperar-
se-ia aumento da demanda no SUS para esses 
serviços e medicamentos. No âmbito do sistema de 
proteção social brasileiro, o SUS é reconhecido como 
um grande propulsor da inclusão social e um dos 
maiores sistemas de saúde do mundo (Pierantoni, 
2008). 

 

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o 
texto: 

a) Sabe-se que nem todos têm acesso à saúde por 
falta de políticas públicas adequadas, de forma que 
uma maneira de que todos possam receber 
tratamento médico e hospitalar igualitário será 
implementar um tipo de atendimento de baixo custo, 
que deverá responder ao SUS. 

b) O direito à saúde no Brasil através do SUS, que é 
um dos maiores sistemas de saúde do mundo, está 
longe de atender adequadamente toda a população, 
e uma proposta seria diminuir os atendimentos mais 
custosos, passando-os à atenção regulada pela 
ANS. 

c) Para enfrentar as dificuldades financeiras do 
Sistema Único de Saúde (SUS), surge uma proposta 
de solução, que seria a redução da procura pelos 
serviços do sistema, através do incentivo à oferta de 
uma atenção de baixo custo pela iniciativa privada. 

d) Com a redução de financiamento por pessoa na 
área da saúde, espera-se que as agências privadas 
tenham um espaço mais amplo na oferta de atenção 
que, hoje, é mais dispendiosa para o sistema, como 
cirurgias de alta complexidade e outras formas que 
não estão disponíveis no sistema integral de saúde.  
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4. Após a aprovação da emenda que limita os gastos 
públicos, decidiu-se que a saúde terá tratamento 
diferenciado, mas este ponto tem gerando embates 
entre governistas e oposição desde que foi lançado o 
projeto de emenda constitucional. Para 2017, a saúde 
terá 15% da Receita Corrente Líquida, que é o 
somatório arrecadado pelo governo federal, deduzido 
das transferências obrigatórias previstas na 
Constituição. A partir de 2018, a área passará a seguir 
o critério da inflação (IPCA). 

 
O período acima poderia ser reescrito da seguinte 
maneira: 

a) Embora o texto da emenda ainda não tenha sido 
sancionado pelo governo federal, 5% da receita total 
do governo deverá ser destinada à saúde, sendo 
que este valor será corrigido pelo IPCA, a despeito 
da Constituição. 

b) Apesar de aprovada a emenda que limita os gastos 
públicos, parlamentares ainda não entraram em 
acordo sobre a saúde. Entretanto, de acordo com o 
texto, o valor será de 15% do montante captado pela 
União, após abatimento das cessões que reza a 
Constituição. 

c) A área da saúde receberá 15% da receita líquida da 
União, menos o valor da contribuição provisória 
sobre movimentação financeira, apesar dos 
parlamentares ainda não terem entrado em acordo 
sobre o texto da emenda. 

d) Para que a saúde receba os 15% da receita da 
União, como rege a Constituição, o governo federal 
terá que entrar em acordo com os parlamentares 
para que eles aceitem e aprovem a emenda que 
limita os gastos públicos.  

 
5. Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa que está 

correta: 
a) Tendo intervido no momento do atendimento, ele 

sentiu-se recompensado pelo sorriso do pai. 
b) As famílias reouveram todos os pertences que 

acreditavam terem sido levados pela enchente. 
c) Quando você ver o diretor, diga-lhe que mandei 

lembranças. 
d) Se nós nos atermos às instruções, tudo sairá bem. 

 
6. Leia as assertivas abaixo: 

I. O documento foi deferido pela magistrada, depois de 
verificarem que não diferia do original. 

II. Depois de analisar o vultuoso rosto do paciente, o 
médico viu a vultosa quantia que ele levava no 
bolso. 

III. Apesar da sede, os alunos não cederam ao 
cansaço. 

IV. Após prescrever o medicamento, a médica viu que a 
portaria tinha como objetivo proscrevê-lo do 
programa. 

Usando o conceito de paronímia, assinale a alternativa 
correta: 

a) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

7. Segundo relatório do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, do Ministério da Economia, a redução do 
financiamento do SUS afetará mais intensamente os 
grupos sociais mais vulneráveis. Em todas as 
sociedades as situações de risco, os comportamentos 
relacionados à saúde e a situação de saúde de cada 
indivíduo tendem a variar entre os grupos sociais. As 
desigualdades no estado de saúde estão muito 
associadas à organização social, tendendo a espelhar o 
grau de iniquidade em cada sociedade. No Brasil, pode-
se esperar efeito negativo da redução do financiamento 
público sobre a população mais pobre, que tem menos 
recursos para requerer, ainda que judicialmente, o 
acesso a bens e serviços de saúde. Pode-se esperar, 
ainda, maiores dificuldades de acesso, principalmente 
nos estados mais pobres, que mais dependem das 
transferências federais para financiamento da saúde. 
Também não se pode deixar de mencionar a provável 
repercussão sobre os programas preventivos. A 
pressão da demanda dificulta o corte de despesas nos 
serviços de urgência e emergência e pronto 
atendimento. Em uma situação de restrição 
orçamentária importante, é provável que as ações e 
serviços de prevenção e promoção à saúde sejam mais 
afetados, o que não é uma boa escolha em saúde 
pública. É muito mais barato promover e prevenir do 
que tratar pacientes crônicos, cujos agravos poderiam 
ter sido evitados. 

 
Leia as assertivas a seguir: 

I. Os recursos da União, embora reduzidos pela atual 
crise financeira, serão suficientes para garantir a 
atenção de qualidade à população de menor renda, 
uma vez que se entenda o prejuízo que a redução 
poderia causar a longo prazo. 

II. A melhor forma do governo garantir que se melhore 
a atenção na área da saúde é não reduzir o repasse 
de verbas, que afetaria principalmente os menos 
favorecidos, e incentivar ações preventivas para 
reduzir custos futuros nessa área. 

III. Dentro da realidade de redução de recursos para o 
SUS, as soluções se limitam a esperar o repasse 
aos estados e municípios para que possam atender 
adequadamente aos milhões de pessoas que 
dependem desse sistema de atenção à saúde. 

IV. O relatório do Ipea sugere que ações de prevenção 
são mais interessantes em termos econômicos do 
que restrições orçamentárias, uma vez que essas 
restrições poderão causar pioras no atendimento de 
doenças e condições, o que, no final, acabará 
acarretando mais problemas para o Sistema de 
Saúde. 

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa 
correta: 

a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
c) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
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8. Outro efeito esperado da redução da parcela federal do 
financiamento do SUS é o de aumento da judicialização 
da saúde. Com o estrangulamento da oferta de bens e 
serviços no SUS, é muito provável que as pessoas 
tentem garantir o acesso por meio da justiça, o que 
contribuiria para um desequilíbrio ainda maior na 
distribuição da oferta de bens e serviços entre os 
grupos sociais, em desfavor da parcela mais vulnerável 
da população. Além disso, com a redução dos recursos, 
ficaria mais difícil ampliar a oferta de serviços em 
localidades desprovidas da infraestrutura adequada, na 
medida em que os recursos seriam destinados 
prioritariamente à manutenção dos serviços existentes. 
Assim, limitar-se-ia a possibilidade de redução das 
desigualdades na oferta de bens e serviços de saúde 
no SUS. 

 
O texto acima afirma que: 
a) Dentro da proposta de que as pessoas têm que 

receber atenção igualitária e justa pelo sistema de 
saúde, formaram-se grupos de diversas camadas 
sociais que lutam judicialmente por receber o 
atendimento adequado, independentemente de sua 
condição financeira. 

b) Por causa da não aceitação de acesso justo e 
igualitário promovida pela falta de recursos federais, 
as instâncias judiciais ficarão sobrecarregadas de 
processos o que, por consequência, prejudicará o 
atendimento da população no Sistema Único de 
Saúde. 

c) Muitos usuários do SUS, inconformados com a 
dificuldade contingencial de obter assistência de 
saúde, poderão entrar com demandas legais para 
acessar bens e serviços do sistema, o que poderia 
abrir ainda mais o abismo social, em detrimento da 
população mais carente. 

d) Embora o SUS tenha sido criado e tenha crescido 
para dar uma atenção universal e integral ao povo 
brasileiro, as enormes demandas judiciais por falta 
de atendimento igualitário já superam a quantidade 
de bens e serviços que o sistema oferece. 

9. Assinale a alternativa que apresenta a frase 
corretamente quanto à flexão verbal e o uso de tempos 
e modos: 
a) Se não tivessem conseguido esse horário na TV, 

não haveriam pessoas suficientes para o 
lançamento. 

b) Se eu não tivesse pensado nessa proposta, talvez 
não sairemos daqui tão cedo. 

c) Para poder melhorar o atendimento, eles proporam 
que os médicos fossem transferidos para postos 
mais carentes. 

d) Ao perceber que o paciente estava bem, ele foi 
assistir o médico na maca ao lado. 

10. Assinale a alternativa que apresenta a flexão verbal 
INCORRETA: 
a) Enquanto não houverem medicamentos suficientes, 

não será possível abrir o ambulatório. 
b) Não quiseram que se mantivessem as ambulâncias 

à disposição do pronto-socorro. 
c) O posto de saúde deveria estar equipado, já faz dois 

meses que esperamos pelo material. 
d) Tomaremos todas as medidas que se fizerem 

necessárias para que o material chegue logo. 

11. Aqui é importante recordar o que afirma a Organização 
Mundial da Saúde sobre a relação entre 
macroeconomia e saúde. Segundo esta instituição, a 
angústia da doença e da morte prematura faz com que 
o controle das doenças seja uma preocupação central 
de todas as sociedades, motivando a inclusão da saúde 
entre os direitos humanos fundamentais, consagrado 
em leis internacionais. Para os indivíduos e famílias, a 
saúde traz a capacidade para o desenvolvimento 
pessoal e a segurança econômica no futuro, sendo a 
base para a produtividade do trabalho, a capacidade de 
aprender na escola e de crescer intelectual, física e 
emocionalmente. Em termos econômicos, a saúde e a 
educação são os dois pilares do capital humano, sendo 
que a boa saúde da população é insumo fundamental 
para a redução da pobreza, o crescimento e o 
desenvolvimento econômico de longo prazo (World 
Health Organization, 2001). 

  
Leia as assertivas abaixo: 

I. De acordo com a OMS, a atenção à saúde das 
populações deve estar classificada como um direito 
humano, pois, ao lado da educação, é um dos 
suportes que ajuda a mitigar a pobreza e 
desenvolver um país. 

II. A OMS afirma que, como o incremento da 
população mundial, a educação tornou-se o principal 
pilar de sustentação do desenvolvimento social e 
econômico de um país, seguido de perto pela 
assistência à saúde. 

III. A falta de recursos para a educação e para a saúde 
acarretam dificuldades de crescimento e de 
estabilidade, pois interferem diretamente na 
capacidade produtiva, na capacidade cognitiva e de 
desenvolvimento da pessoa. 

De acordo com o texto, a(s) única(s) assertiva(s) que 
está (estão) INCORRETA(S) é: 

a) Assertivas I e II 
b) Assertivas I, II e III 
c) Assertivas I e III 
d) Assertiva II. 

 
12. Assinale a oração em que há erro de uso ou colocação 

do pronome da palavra entre aspas: 
a) A encomenda? “Entregarei-a” sem demora, caso o 

clima permita. 
b) Ao despedir deles, não “nos” demos conta de que as 

coisas não andavam bem. 
c) Embora a atitude dos assistentes pudesse ter sido 

mais pacífica, quem poderia “recriminá-los”? 
d) Não estavam preparados para deixar Roma. “Deixá-

la” seria quase morrer! 
 

13. Assinale a alternativa correta em relação à regência 
nominal e/ou regência verbal: 
a) Para corroborar com a decisão da diretoria, Marlene 

enviou o relatório. 
b) Este ano estivemos atentos dos conselhos que nos 

deram. 
c) Se ao menos eu soubesse qual ideia você se refere! 
d) A maioria dos estudantes estava apta a fazer o 

exame. 
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14. Leia o diálogo a seguir: 
- Luiz, (1) _________ os enfermeiros chegaram tão 

molhados? 
- (2) ________vieram (3)_____pé. 
- Perderam o ônibus? 
- Sim, e estavam (4) _______, sem guarda-chuvas. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente os 
espaços vazios, de acordo com as regras de ortografia 
e uso de crase vigentes: 

a) (1) por que – (2) porquê – (3) à – (4) desprevinidos 
b) (1) por que – (2) porque – (3) a – (4) desprevenidos 
c) (1) porque – (2) por que – (3) a – (4) desprivenidos 
d) (1) por quê – (2) porque – (3) à – (4) disprevenidos 

 
15. Leia as frases a seguir: 

- (1) _______ 50 pessoas na sala de espera. 
- Esta cidade fica (2) ______ 90 km do maior rio do 

estado. 
- A palestra durou (3_______ uma hora. 
- O palestrante falou (4) ________ necessidade de 

solidariedade. 

Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a 
alternativa que preenche corretamente os espaços 
numerados: 

a) (1) Há cerca de – (2) a cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

b) (1) Acerca de – (2) cerca de – (3) a cerca de – (4) a 
cerca de 

c) (1) A cerca de – (2) há cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

d) (1) Há cerca de – (2) acerca de – (3) cerca de – (4) a 
cerca de 

 
16. Leia as sentenças a seguir: 

I. Todos os alunos, cujos trabalhos foram muito mal 
escritos, foram punidos. 

II. Todos os alunos cujos trabalhos foram muito mal 
escritos foram punidos. 

Considerando a pontuação das sentenças acima, 
assinale a alternativa correta: 

a) Ambas as sentenças afirmam que apenas os alunos 
que fizeram maus trabalhos foram punidos. 

b) Na sentença I se entende que todos os alunos foram 
punidos, enquanto a sentença II afirma que só foram 
punidos os que fizeram maus trabalhos. 

c) Ambas as sentenças afirmam que todos os alunos 
foram punidos. 

d) Na sentença I se entende que apenas os alunos que 
fizeram maus trabalhos foram punidos, enquanto na 
sentença II se entende que todos os alunos foram 
punidos. 

 
17. Um automóvel percorre em 6 horas uma certa distância 

a velocidade média de 60km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse aumentada em 20 km/h? 
a) 4 horas. 
b) 5 horas. 
c) 4,5 horas. 
d) 3,5 horas. 

 
 
 

18. Um capital de $ 1.500,00 aplicado por três meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 2% ao mês, 
resultará no montante de: 
a) $ 1.590,00 
b) $ 1.654,45 
c) $ 1.583,24 
d) $ 1.591,81 

 
19. Qual é a taxa de juros efetiva mensal correspondente a 

taxa de juros de 24% ao ano capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 
a) 2% ao mês. 
b) 1,81% ao mês. 
c) 2,30 % ao mês. 
d) 1,75% ao mês. 

 
20. Uma escola possui 420 alunos matriculados. Se a 

razão entre meninos e meninas foi de 9/6, determine o 
número de meninos matriculados. 
a) 252 
b) 273 
c) 224 
d) 283 

 
21. Com relação aos estilos de formatação no Word, é 

INCORRETO afirmar que: 
a) Estilos servem para aplicar rapidamente um 

conjunto de opções de formatação de forma 
consistente em todo o documento. 

b) É possível editar um estilo diretamente na galeria de 
Estilos, sem usar o texto no seu documento. 

c) É possível modificar um estilo já existente e 
personalizá-lo para atender às suas necessidades. 

d) É possível alterar a formatação (como o recuo de 
texto, cor e tamanho da fonte) apenas nos estilos 
aplicados a títulos e listas. 

 
22. "Rede local de computadores, circunscrita aos limites 

internos de uma instituição, na qual são utilizados os 
mesmos programas e protocolos de comunicação 
empregados na Internet". A definição acima se refere a 
um tipo de rede chamada: 
a) Skynet. 
b) Internet. 
c) Subnet. 
d) Intranet. 

 
23. A Microsoft traz em seu site as funções do Excel para 

Office 365, em português. Dentre estas funções estão: 
I. Remove os espaços do texto. 
II. Agrupa vários itens de texto em um único item de 

texto. 
III. Arredonda um número para um número de dígitos 

especificado 

Os nomes das funções listadas em I, II e III são, 
respectivamente e correta: 

a) ARRUMAR(), COMBINAR(), ARREDONDA()  
b) REMOVER(), CONCATENAR(), ARREDONDA() 
c) REMOVER(), COMBINAR(), ARRED() 
d) ARRUMAR(), CONCATENAR(), ARRED() 
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24. Dentre as utilidades dos serviços de cloud storage 
(armazenagem na nuvem), assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) Acessar arquivos quando não se está no local do 

seu computador, como por exemplo fora do 
escritório ou em viagens. 

b) Acessar arquivos quando estiver sem acesso à 
internet. 

c) Compartilhar arquivos com os pares. 
d) Fazer backup de dados. 

25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 
nas organizações. Elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup onde cópias são 
feitas apenas dos arquivos que foram modificados 
desde a última interação é denominado: 
a) Backup incremental. 
b) Backup cumulativo. 
c) Backup diferencial. 
d) Backup completo. 

26. A corrupção está sendo considerada, hoje, um 
fenômeno transnacional, fruto da intensa globalização e 
que precisa ser combatida por todos os países. Nesse 
contexto, a Lei Anticorrupção atendeu a compromissos 
internacionais decorrentes de convenções ratificadas 
pelo Brasil que estabeleceram regras de repressão à 
corrupção internacional. Podemos mencionar três 
marcos internacionais: 
I. Convenção Interamericana contra a Corrupção. 
II. Convenção aprovada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). 

III. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 
IV. Convenção Esportiva e Cultural contra a Corrupção. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

27. Sobre o atual contexto social brasileiro podemos 
afirmar que: 
a) A realidade das instituições públicas de ensino é 

muito boa, visto que as instituições têm excelentes 
profissionais preparados para professarem o ensino, 
e valorizam o tempo que é dispensado para o 
exercício de sua profissão. 

b) A baixa qualidade de nossa educação pode ser 
observada sob diversos aspectos, onde o principal 
personagem é o aluno, que vive à margem da 
discriminação social por depender de uma escola 
pública que não satisfaz a necessidade de 
escolarização para sua inserção de forma igualitária 
na sociedade, que cada dia tem se tornado mais 
competitiva. 

c) Salários baixos, conteúdos retrógrados, falta de 
infraestrutura, não são mais dificuldades enfrentadas 
pela educação brasileira, posto que a busca do 
progresso da sociedade prioriza esse aspecto. 

d) A educação está sendo priorizada, pois a cada dia 
estamos evoluindo ainda mais nos nossos valores 
morais, o que pode ser observado no contexto social 
e político. 
 

28. Constituem atos lesivos à administração pública, 
nacional ou estrangeira, para os fins da Lei 
Anticorrupção, todos aqueles praticados pelas pessoas 
jurídicas (sociedades empresárias e às sociedades 
simples, personificadas ou não, independentemente da 
forma de organização ou modelo societário adotado, 
bem como a quaisquer fundações, associações de 
entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 
tenham sede, filial ou representação no território 
brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente), que atentem contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 

vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada. 

II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou 
de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

III. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa 
física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários 
dos atos praticados. 

IV. No tocante a licitações e contratos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
29. Atualmente, os principais problemas estão relacionados 

com as práticas agropecuárias predatórias, o 
extrativismo vegetal (atividade madeireira) e a má 
gestão dos resíduos urbanos. Os principais agravantes 
de ordem rural e urbana são: 
I. Perda da biodiversidade em razão do desmatamento 

e das queimadas. 
II. Degradação e esgotamento dos solos por causa das 

técnicas de produção. 
III. Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento 

das bacias hidrográficas. 
IV. Contaminação dos corpos hídricos por esgoto 

sanitário. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
30. Foi encerrada a votação em 1º turno, no dia 12 de julho 

de 2019, na Câmara dos Deputados: 
a) Da PEC 241, que altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 
Regime Fiscal. 

b) Da Reforma Trabalhista. 
c) Da Reforma da Previdência. 
d) Da PEC contra Nepotismo na Administração 

Pública. 
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31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes EXCETO: 
a) Exclusão da participação da comunidade para 

garantia da qualidade dos serviços prestados. 
b) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

c) Descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo. 

d) Participação da comunidade. 

32. De acordo com a Lei Federal n° 8080 de 19/09/90 a 
saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros: 
I. Alimentação. 
II. Moradia. 
III. Saneamento básico. 
IV. Educação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

33. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 
alocados como: 
I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Trienal do 
Ministério do Trabalho. 

IV. Cobertura das ações e serviços de educação a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Governo Federal. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

34. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de 
Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo 
possível de sua residência, a um conjunto de ações e 
serviços vinculados às seguintes responsabilidades 
mínimas: 
I. Assistência pré-natal, parto e puerpério. 
II. Atendimento de afecções agudas de maior 

incidência. 
III. Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência. 
IV. Suprimento / dispensação dos medicamentos da 

Farmácia Básica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

35. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
2017 é INCORRETO afirmar: 
a) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 

gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e demandas do território, 
considerando os determinantes e condicionantes de 
saúde. 

b) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

c) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, baseada em 
idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e 
outras. 

d) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 
individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. 

 

36.  “A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe 
um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir 
do acesso e a promoção de direitos das pessoas, 
baseado na convivência dentro da sociedade. Além de 
mais acessível, a rede ainda tem como objetivo 
articular ações e serviços de saúde em diferentes 
níveis de complexidade.” (BRASIL, 2019) 

Sobre os pontos de atenção da RAPS, escolha a 
assertiva INCORRETA: 

a) São pontos de atenção da RAPS na atenção básica: 
Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Atenção 
Básica para populações em situações específicas e 
Centro de Convivência. 

b) São pontos de atenção da RAPS na atenção 
hospitalar: enfermaria especializada para atenção às 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas em Hospital Geral, e serviço 
Hospitalar de Referência. 

c) São pontos de atenção da RAPS na atenção de 
urgência e emergência: o SAMU 192, Sala de 
Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares 
de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades 
Básicas de Saúde, entre outros. 

d) São pontos de atenção da RAPS na atenção 
residencial de caráter transitório: os Serviços 
Residenciais Terapêuticos, que são moradias 
inseridas na comunidade, destinadas a acolher 
pessoas egressas de internação de longa 
permanência (dois anos ou mais ininterruptos), 
egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de 
custódia, entre outros. 
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37. “Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o 
processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma 
história própria, inscrita num contexto internacional de 
mudanças pela superação da violência asilar. Fundado, 
ao final dos anos 70, na crise do modelo  de assistência 
centrado no hospital psiquiátrico, por um lado, e na  
eclosão, por outro,  dos esforços dos movimentos 
sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, o 
processo da Reforma Psiquiátrica brasileira é maior do 
que  a  sanção  de  novas  leis  e  normas  e  maior  do  
que  o  conjunto  de  mudanças  nas  políticas  
governamentais e nos serviços de saúde.” (BRASIL, 
2005) 

Sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira e suas 
consequências, escolha a assertiva INCORRETA: 

a) O Serviço Residencial Terapêutico, residências 
terapêuticas ou simplesmente moradias, são casas 
constituídas para responder às necessidades de 
moradia de pessoas portadoras de transtornos 
mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos 
ou não. Sendo residências, cada casa deve ser 
considerada como única, devendo respeitaras 
necessidades, gostos, hábitos e dinâmica de seus 
moradores. 

b) Com a Reforma Psiquiátrica, o processo de 
desinstitucionalização de pessoas com longo 
histórico de internação psiquiátrica avançou 
significativamente, sobretudo através da instituição 
pelo Ministério da Saúde de mecanismos para a 
redução de leitos no país e a expansão de serviços 
substitutivos ao hospital psiquiátrico. 

c) O Programa De Volta Para Casa garante o auxílio-
reabilitação psicossocial para a atenção e o 
acompanhamento de pessoas em sofrimento 
mental, egressas de internação em hospitais 
psiquiátricos, inclusive em hospitais de custódia e 
tratamento psiquiátrico, cuja duração tenha sido por 
um período igual ou inferior a um ano. 

d) A desinstitucionalização e a efetiva reintegração das 
pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes na comunidade são tarefas às quais o 
SUS vem se dedicando. 

 
38. O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial 

na atenção psicossocial especializada é o Centro de 
Atenção Psicossocial - CAPS. Verifique as assertivas 
relacionadas aos CAPS e escolha a alternativa 
INCORRETA: 
a) As atividades no CAPS são realizadas 

prioritariamente em espaços coletivos (grupos, 
assembleias de usuários, reunião diária de equipe), 
de forma articulada com os outros pontos de 
atenção da rede de saúde e das demais redes. 

b) O CAPS é constituído por equipe multiprofissional 
que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza 
atendimento às pessoas com transtornos mentais 
leves e às pessoas com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua 
área territorial, apenas em regime de tratamento não 
intensivo. 

c) O CAPS é constituído por equipe multiprofissional 
que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza 
atendimento às pessoas com transtornos mentais 
graves e persistentes e às pessoas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, em sua área territorial, em regime de 
tratamento intensivo, semi-intensivo, e não intensivo. 

d) O cuidado, no âmbito do CAPS, é desenvolvido por 
intermédio de Projeto Terapêutico Individual, 
envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e 
sua família, e a ordenação do cuidado estará sob a 
responsabilidade do CAPS ou da Atenção Básica, 
garantindo permanente processo de cogestão e 
acompanhamento longitudinal do caso. 

 

39. “Os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção 
Básica – NASF-AB foram criados com o objetivo de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
Atenção Básica, bem como sua resolutividade.” 
(BRASIL, 2017).  

Sobre o assunto, escolha a assertiva INCORRETA: 

a) O NASF-AB se constituem como serviços com 
unidades físicas independentes ou especiais, e são 
de livre acesso para atendimento individual ou 
coletivo. Devem, a partir das demandas identificadas 
no trabalho conjunto com as equipes, atuar de forma 
integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus 
diversos pontos de atenção, além de outros 
equipamentos sociais públicos/privados, redes 
sociais e comunitárias. 

b) O NASF-AB deve estabelecer seu processo de 
trabalho a partir de problemas, demandas e 
necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais 
em seus territórios, bem como a partir de 
dificuldades dos profissionais de todos os tipos de 
equipes que atuam na Atenção Básica em suas 
análises e manejos. Para tanto, faz-se necessário o 
compartilhamento de saberes, práticas intersetoriais 
e de gestão do cuidado em rede e a realização de 
educação permanente e gestão de coletivos nos 
territórios sob responsabilidade destas equipes. 

c) Busca-se que a equipe do NASF-AB seja membro 
orgânico da Atenção Básica, vivendo integralmente 
o dia a dia nas UBS e trabalhando de forma 
horizontal e interdisciplinar com os demais 
profissionais, garantindo a longitudinalidade do 
cuidado e a prestação de serviços diretos à 
população. Os diferentes profissionais devem 
estabelecer e compartilhar saberes, práticas e 
gestão do cuidado, com uma visão comum e 
aprender a solucionar problemas pela comunicação, 
de modo a maximizar as habilidades singulares de 
cada um. 

d) O NASF-AB constitui uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar composta por categorias de 
profissionais da saúde, complementar às equipes 
que atuam na Atenção Básica. É formada por 
diferentes ocupações (profissões e especialidades) 
da área da saúde, atuando de maneira integrada 
para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) 
aos profissionais das equipes de Saúde da Família 
(eSF) e de Atenção Básica (eAB). 
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40. Conforme dispõe a Lei 8080/90, também chamada Lei 
Orgânica da Saúde, assinale a assertiva INCORRETA: 
a) Esta Lei regula, em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas exclusivamente de 
direito público. 

b) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

d) Os níveis de saúde expressam a organização social 
e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais.  

 

41. Sobre o relacionamento do terapeuta ocupacional com 
a equipe de saúde, escolha a alternativa INCORRETA: 
a) 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. 

b) O terapeuta ocupacional, solicitado para cooperar 
em diagnóstico ou orientar em assistência ou 
programas, considera que o cliente/paciente/usuário/ 
família/ grupo/ comunidade passa a ser de sua 
assistência, não permanecendo mais sob os 
cuidados/ ações/ intervenções do solicitante. 

c) O terapeuta ocupacional como participante de 
equipes multiprofissionais e interdisciplinares ou 
transdisciplinares constituídas em programas de 
saúde, de assistência social, de educação e de 
cultura, tanto no âmbito público, quanto privado, 
deve colaborar com os seus conhecimentos na 
assistência ao 
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, 
envidando todos os esforços para o 
desenvolvimento de um trabalho cooperativo na 
equipe. 

d) O terapeuta ocupacional que solicita para cliente/ 
paciente/ usuário/ família/ grupo/ comunidade sob 
sua assistência, os serviços especializados de 
colega, não deve indicar a este a conduta 
profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Acerca das responsabilidades do terapeuta ocupacional 
no exercício da terapia ocupacional, escolha a 
alternativa INCORRETA: 
a) É proibido ao terapeuta ocupacional ensinar 

procedimentos próprios da terapia ocupacional 
visando a formação profissional de outrem, que não 
seja, acadêmico ou profissional de terapia 
ocupacional. 

b) É proibido ao terapeuta ocupacional ser solidário 
aos movimentos em defesa da dignidade 
profissional e das políticas públicas, seja por 
remuneração condigna, seja por condições de 
trabalho compatíveis com o exercício ético-
profissional e seu aprimoramento. 

c) É proibido ao terapeuta ocupacional substituir a 
titulação de terapeuta ocupacional por expressões 
genéricas tais como: terapeuta de mão, terapeuta 
funcional, terapeuta corporal, terapeuta holístico, 
entre outros. 

d) É proibido ao terapeuta ocupacional utilizar 
impressos de instituições públicas na prática 
privada. 

 

43. Conforme o Código de Ética e Deontologia da Terapia 
Ocupacional, escolha a alternativa INCORRETA: 
a) É vedado ao terapeuta ocupacional exercer a 

atividade de docência e pesquisa sem que esteja 
devidamente registrado no Conselho Regional de 
sua circunscrição sempre que estas atividades 
envolverem assistência ao paciente/ cliente/ 
paciente/ usuário/ família/ grupo/ comunidade ou 
prática profissional. 

b) É proibido ao terapeuta ocupacional fazer referência 
a casos clínicos ou de assistência social 
identificáveis, exibir cliente/paciente/usuário/família/ 
grupo/comunidade ou sua imagem em anúncios 
profissionais ou na divulgação de assuntos 
terapêuticos ocupacionais em qualquer meio de 
comunicação, mesmo quando autorizado pelo 
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade 
ou seu responsável legal. 

c) O terapeuta ocupacional protege o cliente/ paciente/ 
usuário/ família/ grupo/ comunidade e a instituição/ 
programa em que trabalha contra danos decorrentes 
de imperícia, negligência ou imprudência por parte 
de qualquer membro da equipe profissional, 
advertindo o profissional faltoso. 

d) O terapeuta ocupacional deve zelar para que o 
prontuário do cliente/ paciente/ usuário/ família/ 
grupo/ comunidade permaneça fora do alcance de 
estranhos à equipe da instituição/programa, salvo 
quando outra conduta seja expressamente 
recomendada pela direção da instituição/programa e 
que tenha amparo legal. 
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44. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na atenção 
básica do SUS, escolha a assertiva INCORRETA: 
a) O terapeuta ocupacional desenvolve ações 

intersetoriais, integrando projetos sociais e setores 
afins, voltados para a promoção da saúde. 

b) O terapeuta ocupacional desenvolve atividades de 
vigilância à saúde, por meio de visitas e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e 
na comunidade. 

c) O terapeuta ocupacional atua nas áreas de 
diagnóstico, tratamento, acompanhamento, 
reabilitação e manutenção da saúde de indivíduos e 
coletividades, mas não na área de promoção, 
proteção, prevenção de agravos pois na atenção 
básica do SUS a atuação é privativa de outros 
profissionais da saúde. 

d) O terapeuta ocupacional atua no conjunto de ações 
integradas, visando realizar a atenção a saúde no 
território, individual e coletiva, a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos. 

 

45. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na área de 
saúde no trabalho, escolha a assertiva INCORRETA: 
a) A consulta ao trabalhador inclui a avaliação das 

áreas ocupacionais, habilidades e contextos de 
desempenho ocupacional, análise de local de 
trabalho, avaliação ergonômica e fatores de risco 
ocupacional.  

b) A assistência terapêutico ocupacional ao trabalhador 
ocorre fora de seu local de trabalho e abrange o 
procedimento de consulta, que inclui a coleta de 
dados e o contrato terapêutico ocupacional. 

c) A assistência terapêutico ocupacional ao trabalhador 
inclui a realização de ações em benefício do mesmo, 
atuando na promoção da saúde e na prevenção, 
tratamento e reabilitação de doenças e acidentes de 
trabalho.  

d) A assistência terapêutico ocupacional ao trabalhador 
deve levar em consideração as condições e 
organizações do trabalho enquanto determinantes 
de adoecimento. 

 

46. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na inserção 
no trabalho das pessoas em situação de desvantagem, 
escolha a alternativa INCORRETA: 
a) Uma das atuações da terapia ocupacional consiste 

em orientar a pessoa em situação de desvantagem 
para saber ocupar o ambiente de trabalho e exercer 
sua função. 

b) Uma das atuações da terapia ocupacional consiste 
em adequar o ambiente - social, familiar, subjetivo e 
ergonômico - para a efetivação do processo de 
inserção da pessoa em situação de desvantagem no 
trabalho. 

c) Uma das atuações da terapia ocupacional consiste 
em profissionalizar a pessoa em situação de 
desvantagem para poder inseri-la no trabalho. 

d) Uma das atuações da terapia ocupacional consiste 
em promover a orientação para as pessoas na 
empresa que irão conviver e acolher a pessoa em 
situação de desvantagem, conforme suas 
especificidades e necessidades. 
 
 

47.  “Dentre as possíveis atuações do terapeuta 
ocupacional no contexto escolar, podem-se mencionar 
as estratégias para possibilitar/facilitar o brincar, nas 
atividades de vida diária, e a acessibilidade, bem como 
para favorecer as potencialidades da criança/ 
adolescente, a partir das adaptações de mobiliários e 
materiais escolares, o que contribui para a interação 
social e a adaptação da criança no ambiente 
educacional e social.” (FONSECA, SANT’ANNA, 
CARDOSO, TEDESCO, 2018). 

Em relação a atuação do terapeuta ocupacional no 
processo de inclusão de crianças e adolescentes com 
deficiência motora no contexto escolar, escolha a 
alternativa INCORRETA: 

a) O terapeuta ocupacional pode substituir o pedagogo 
nas atividades de alfabetização de crianças e 
adolescentes com deficiência motora, pois é capaz 
de propor atividades adequadas à faixa etária, como 
jogos alternativos e adaptados que estimulam o 
desenvolvimento cognitivo no contexto escolar.  

b) O terapeuta ocupacional pode sugerir e coordenar 
adaptações ambientais, como rampas, barras nos 
corredores e banheiros, sinalização e iluminação de 
ambientes. 

c) O terapeuta ocupacional pode atuar na indicação, 
confecção e treino de pessoas no uso de tecnologia 
assistiva para favorecer as atividades escolares, por 
intermédio da indicação de plano inclinado, órteses, 
pautas ampliadas, lápis com diâmetro diferenciado 
ou emborrachado, uso do computador, dentre 
outros, auxiliando nas atividades de vida diária, por 
meio de adaptações adequadas. 

d) O terapeuta ocupacional atua em parceria com a 
escola, a família e a comunidade, colaborando na 
superação de barreiras arquitetônicas e atitudinais, 
assim como pode atuar na formação continuada do 
professor, por meio da consultoria colaborativa. 
 

48.  “O objetivo global da terapia ocupacional é ajudar a 
pessoa com autismo a melhorar a qualidade de vida em 
casa e na escola. O terapeuta ocupacional ajuda a 
introduzir, manter e melhorar as habilidades para que 
as pessoas com autismo possam chegar à 
independência.” (CREFITO, 2016). 

Sobre o papel do terapeuta ocupacional no tratamento 
do autismo, escolha a alternativa INCORRETA: 

a) A terapia ocupacional ajuda a promover a 
consciência corporal e sua relação com os outros; 

b) A terapia ocupacional ajuda a promover a integração 
dos sentidos, realizado através da abordagem de 
integração sensorial com objetivo de diminuição de 
estereotipias. 

c) A terapia ocupacional ajuda a promover uma 
aparente insensibilidade à dor, perceptível 
hiperatividade e ecolalia. 

d) A terapia ocupacional ajuda a promover habilidades 
da vida diária, tais como o treinamento da toalete, 
vestir-se, escovar os dentes, pentear cabelos, calçar 
sapatos, e outras habilidades de preparação. 
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49. Sobre os parâmetros de assistência terapêutico 
ocupacional em serviços, programas e projetos 
educativos formais e não formais, escolha a alternativa 
INCORRETA: 
a) Diz respeito aos procedimentos que envolvem ações 

voltadas para a proteção e promoção do patrimônio 
cultural, da diversidade étnica, expressiva, artística e 
cultural. 

b) Os procedimentos podem ser prestado a pessoas, 
grupos e comunidades, junto a instituições, 
programas e projetos educacionais.  Compõem-se   
de   ações   voltadas   à   inclusão escolar, 
universalização do ensino, ao acesso às tecnologias  
de informação e  comunicação,  respeitando a 
diversidade cultural, de gênero, de raça, de religião 
e as relações intergeracionais.  

c) Diz respeito aos procedimentos que visam garantir a 
equidade educacional, a promoção da 
sustentabilidade socioambiental, as especificidades 
socioculturais e linguísticas de cada comunidade, a 
promoção da participação e a cidadania de crianças, 
jovens, adultos e idosos, considerando também as 
necessidades específicas das populações do campo 
e das comunidades tradicionais. 

d) Diz respeito aos procedimentos que visam o 
desenvolvimento de potencialidades e elaboração 
de programas, projetos e ações junto ao ensino 
regular, a superação das desigualdades 
educacionais, a inclusão escolar e a formação para 
o trabalho.   

 

50. “Adaptação refere-se a modificações no ambiente, na 
tarefa ou no método, que objetivam a maximização da 
funcionalidade do indivíduo e o maior grau de 
independência possível no desempenho da atividade.” 
(HOHMANN, CASSAPIAN, 2011). 

Sobre a adaptação de recursos materiais e ambientais, 
escolha a alternativa INCORRETA: 

a) Os fatores a serem considerados na prescrição e/ou 
confecção de uma adaptação são a simplicidade do 
projeto, a manutenção da integridade dos tecidos 
moles, o ajuste ao usuário, o custo, a estética, o 
conforto, a facilidade para colocação e retirada e a 
higiene 

b) As adaptações podem estar enquadradas em duas 
categorias:  baixa tecnologia ou baixo custo 
(LowTech), que tratam dos dispositivos destinados a 
auxiliar nas atividades de vida diária; e alta 
tecnologia ou alto custo (Hightech), como os 
comandados de computador por voz.  

c) As adaptações têm uma relação direta com as 
ocupações, e, portanto, são aplicáveis para 
favorecer o desempenho independente no vestuário, 
higiene, alimentação, comunicação e gerenciamento 
de atividades domésticas. 

d) Adaptar é a soma da criatividade do terapeuta 
ocupacional e a eficaz utilidade do produto proposto, 
mesmo sem a concordância e utilização pelo 
indivíduo sob sua assistência.  

 
 
 
 
 

51. “A terapia ocupacional tem desenvolvido sua prática no 
campo da saúde mental diretamente alicerçada nos 
pressupostos da Reabilitação Psicossocial como forma 
de sustentar suas ações e inserção nos atuais 
dispositivos de cuidado.” (MORATO, LUSSI, 2018). 

Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na 
reabilitação psicossocial, escolha a alternativa 
INCORRETA: 

a) O terapeuta ocupacional atua na reabilitação 
psicossocial promovendo o desenvolvimento de 
projetos nos espaços de vida da pessoa e em 
atividades do cotidiano que lhe sejam significativas, 
garantindo sua participação ativa no processo 
terapêutico. 

b) O terapeuta ocupacional atua na reabilitação 
psicossocial propondo habilitação nas áreas de 
desempenho ocupacional referentes ao lazer, 
produtividade e autocuidado, desde que dotados de 
sentido para a pessoa e adequados a seu momento 
e contexto de vida. 

c) A inserção sociocultural e o engajamento em 
atividades produtivas de trabalho cooperado 
viabilizam a participação e a contratualidade do 
paciente, sendo considerados promotoras da 
reabilitação psicossocial. 

d) Atividades artística, ainda que permitam a 
expressão, a comunicação e o desenvolvimento da 
criatividade, não são consideradas como 
viabilizadoras de reabilitação psicossocial. 

 

52. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia 
infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por 
um vírus chamado poliovírus. Sobre paralisia infantil, 
escolha a alternativa INCORRETA: 
a) As sequelas estão relacionadas com a infecção da 

medula e do cérebro pelo poliovírus, sendo as 
principais: problemas e dores articulares, pé equino, 
crescimento diferente das pernas, escoliose, 
osteoporose, paralisia de uma das pernas, paralisia 
dos músculos da fala e da deglutição, atrofia 
muscular, hipersensibilidade ao toque.  

b) Os sintomas mais frequentes são: febre, mal-estar, 
dor de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, 
diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca e 
até mesmo meningite. Nas formas mais graves 
instala-se a flacidez muscular, que afeta, em regra, 
um dos membros inferiores. 

c) A transmissão ocorre por transmissão vertical, da 
mãe para o bebê, durante o parto. 

d) A transmissão ocorre por contato direto pessoa a 
pessoa, pela via fecal-oral, por objetos, alimentos e 
água contaminados com fezes de doentes ou 
portadores, ou pela via oral-oral, por meio de 
gotículas de secreções da orofaringe.  
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53. Na reabilitação física, o terapeuta ocupacional utiliza 
atividades terapêuticas e recursos de tecnologia 
assistida para habilitar ou reabilitar o indivíduo para 
desempenhar, de forma satisfatória, suas atividades de 
vida diária. Sobre este assunto, escolha a alternativa 
INCORRETA: 
a) A Terapia de Mão diz respeito a avaliação e 

tratamento nos casos em que a biomecânica dos 
membros superiores está comprometida em função 
de sequelas ou de distúrbios neurológicos ou 
ortopédicos, além de queimaduras, que impeçam o 
funcionamento dos mesmos. Inclui tratamento 
cicatricial de feridas cirúrgicas ou queimaduras, 
controle da dor e edema, fortalecimento muscular e 
reeducação sensorial, visando a recuperação da 
sensibilidade, a reabilitação da função de preensão 
e a coordenação motora fina – para que o membro 
afetado possa desempenhar satisfatoriamente as 
atividades de vida diária. 

b) Órteses são dispositivos destinados a substituir uma 
parte do corpo perdida, com o objetivo final de 
prevenir ou corrigir deformidades e auxiliar na 
recuperação físico-funcional, indicados para 
tratamento pós-operatório, prevenção ou correção 
de deformidades e para auxiliar no desempenho das 
atividades cotidianas. 

c) A Adequação Ambiental diz respeito a avaliação e 
indicação de adaptações do ambiente (barras de 
segurança, pisos antiderrapantes, acessibilidade 
para cadeira de rodas etc.), com base na norma da 
ABNT. Visa o aumento da autonomia, da segurança 
e da integração do indivíduo com as atividades 
desempenhadas em domicílio, escola e espaço 
laboral, respeitando os limites impostos pela 
patologia e/ou suas sequelas. 

d) A Adequação Postural diz respeito a avaliação, 
indicação e treinamento do paciente para uso de 
cadeiras de rodas e outros equipamentos que 
permitam a postura adequada para a execução das 
atividades cotidianas, especialmente as que utilizam 
a postura sentada, como o uso de computador, o ato 
de dirigir, a prática de esporte adaptado e a higiene 
corporal em cadeira especial para uso no banheiro. 

 

54. Sobre o Transtorno de Processamento Sensorial - TPS, 
escolha a alternativa INCORRETA: 
a) Pode ser classificado em três padrões principais, 

cada qual com subtipos e características 
comportamentais secundárias variadas: transtorno 
de modulação sensorial, transtorno motor de base 
sensorial e transtorno de discriminação sensorial. 

b) Pode ser definido como um prejuízo, na detecção, 
na modulação, na interpretação e/ou na resposta à 
experiência sensorial, tão severo que impede a 
participação da pessoa nas atividades diárias. 

c) O diagnóstico é feito por meio de testes laboratoriais 
e de imagem, principalmente marcadores 
bioquímicos cerebrais e análise de presença de 
tumorações na região do cerebelo. 

d) Se manifesta através de dificuldades de atenção, 
dificuldades motoras, sociais e emocionais 
(problemas de impulsividade, agressão, ansiedade, 
hiperatividade, de relacionamento, etc). 

 
 

55. Sobre a Doença de Alzheimer, escolha a alternativa 
INCORRETA: 
a) Estudos recentes demonstram que essas alterações 

cerebrais já estariam instaladas antes do 
aparecimento de sintomas demenciais. Por isso, 
quando aparecem as manifestações clínicas que 
permitem o estabelecimento do diagnóstico, diz-se 
que teve início a fase demencial da doença. 

b) As duas principais alterações que se apresentam 
são as placas senis decorrentes do depósito de 
proteína beta-amiloide, anormalmente produzida, e 
os emaranhados neurofibrilares, frutos da 
hiperfosforilação da proteína tau. Outra alteração 
observada é a redução do número das células 
nervosas (neurônios) e das ligações entre elas 
(sinapses), com redução progressiva do volume 
cerebral. 

c) As perdas neuronais não acontecem de maneira 
homogênea. As áreas comumente mais atingidas 
são as de células nervosas (neurônios) 
responsáveis pela memória e pelas funções 
executivas que envolvem planejamento e execução 
de funções complexas. Outras áreas tendem a ser 
atingidas, posteriormente, ampliando as perdas. 

d) A doença se apresenta como demência, ou perda de 
funções cognitivas (memória, orientação, atenção e 
linguagem), causada pela morte de células 
cerebrais. Mesmo quando é diagnosticada no início, 
não é possível retardar o seu avanço nem ter mais 
controle sobre os sintomas. 

 

56. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na área de 
saúde mental, escolha a alternativa INCORRETA: 
a) A terapia ocupacional pode transformar a sua ação 

junto à sua clientela sendo promotora de um 
protagonismo social que historicamente foi 
arrancado daqueles que foram marcados pela 
história da psiquiatria. 

b) A terapia ocupacional, no novo modelo de atenção 
em saúde mental, está comprometido com a ética, 
com o direito e com a cidadania, portanto deve ser 
apenas um instrumento de intervenção para controle 
e eliminação do mal-estar psíquico. 

c) A terapia ocupacional favorece a reabilitação 
psicossocial e vai em   direção   aos   objetivos 
propostos pela legislação vigente, propiciando   a 
manutenção e fortalecimento dos laços familiares e 
sociais da clientela assistida. 

d) A terapia ocupacional deve contribuir para que a 
vida coletiva e as existências individuais sejam mais 
interessantes, abertas e criativas. 
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57. Sobre atividades multidisciplinares e interdisciplinares 
em saúde, verifique as assertivas: 
I. Multidisciplinaridade define-se como um conjunto de 

disciplinas que trata, simultaneamente, de uma dada 
questão, sem que os profissionais implicados 
estabeleçam efetivas trocas entre si. Neste caso, 
cada especialista emprega sua metodologia, 
baseado em suas hipóteses e teorias, sendo que o 
objeto em questão é visto sob múltiplos pontos de 
vista, numa justaposição de conhecimentos; ou seja, 
o mesmo tema é abordado sob ângulos variados, 
não existindo a perspectiva de síntese. 

II. Interdisciplinaridade define-se como um conjunto de 
disciplinas que trata, simultaneamente, de uma dada 
questão, sem que os profissionais implicados 
estabeleçam efetivas trocas entre si. Neste caso, 
cada especialista emprega sua metodologia, 
baseado em suas hipóteses e teorias, sendo que o 
objeto em questão é visto sob múltiplos pontos de 
vista, numa justaposição de conhecimentos; ou seja, 
o mesmo tema é abordado sob ângulos variados, 
não existindo a perspectiva de síntese. 

III. Em uma equipe multidisciplinar há possibilidade de 
troca de instrumentos, técnicas, metodologia e 
esquemas conceituais entre as disciplinas. Assim, 
trata-se de um diálogo que leva ao enriquecimento e 
transformação das disciplinas envolvidas. 

IV. Em uma equipe interdisciplinar há possibilidade de 
troca de instrumentos, técnicas, metodologia e 
esquemas conceituais entre as disciplinas. Assim, 
trata-se de um diálogo que leva ao enriquecimento e 
transformação das disciplinas envolvidas. 

Escolha a alternativa que possui as assertivas corretas: 

a) Apenas as II e IV estão corretas. 
b) Apenas as I e III estão corretas. 
c) Apenas as I e IV estão corretas. 
d) Apenas as II e III estão corretas. 

 
58. Sobre a construção histórico-social do SUS como 

política pública no Brasil, escolha a alternativa 
INCORRETA: 
a) Em 1923 foi criada a Lei Eloy Chaves - Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAP). Já em 1932 veio 
a criação dos IAP’s (Institutos de Aposentadorias e 
Pensões) no governo Getulista. Em 1965, a partir da 
unificação dos IAP’s, no contexto de regime 
autoritário, é criado o INPS (Instituto Nacional de 
Previdência Social) - que consagrou a saúde como 
um direito universal e igualitário. 

b) Em 1987 foram criados os Sistemas Unificados e 
Descentralizados de Saúde (SUDS) que tinham 
como principais diretrizes: universalização e 
equidade no acesso aos serviços de saúde; 
integralidade dos cuidados assistenciais; 
descentralização das ações de saúde; 
implementação de distritos sanitários. 

c) A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, 
com intensa participação social, deu-se logo após o 
fim da ditadura militar iniciada em 1964, e consagrou 
uma concepção ampliada de saúde e o princípio da 
saúde como direito universal e como dever do 
Estado; princípios estes que seriam plenamente 
incorporados na Constituição de 1988. 

d) A Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) se deu 
através da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes”. 

59. Sobre o recurso terapêutico do brincar, escolha a 
assertiva INCORRETA: 
a) A partir do brincar, a criança é capaz de 

experimentar, através da brincadeira, o prazer, a 
descoberta, domínio, criatividade e expressão, que 
levarão a um determinado efeito no desenvolvimento 
dessa criança. 

b) A ação do brincar é uma atividade valiosa do ponto 
de vista terapêutico, tanto na assistência pediátrica a 
crianças normais quanto na reabilitação de crianças 
com alguma disfunção. 

c) Crianças com deficiência física não apresentam os 
elementos do brincar em comum com as crianças 
normais, tais como: curiosidade, senso de humor, 
gosto pelo prazer e iniciativa. Por este motivo, neste 
caso o recurso terapêutico do brincar deve ser 
substituído por atividades básicas de vida diária.  

d) O brincar é proposto na terapia ocupacional como 
fim e objeto da intervenção, mas também, como 
meio para aquisição e aprimoramento de 
habilidades. 

 
60.  “No Brasil, estima-se que cerca de 13% da população 

de crianças e adolescentes têm algum diagnóstico de 
problema de saúde mental, com tendência dos 
sintomas persistirem de forma crônica. Dados 
brasileiros preliminares sugerem que entre casos 
graves e crônicos, apenas 37,5% tenham recebido 
algum tratamento num período de cinco anos. Essa alta 
taxa de prevalência, baixa taxa de tratamento, somada 
à trajetória crônica, torna a Atenção Primária (AP) do 
Sistema Único de Saúde (SUS) o âmbito ideal para 
prevenção, avaliação e tratamento dos problemas de 
saúde mental na infância e adolescência, já que é 
nesse contexto que a maioria da população brasileira 
busca atendimento em saúde.” (FATORI et al, 2018). 

Acerca do assunto da saúde mental na infância, 
escolha a alternativa INCORRETA: 

a) Determinar a prevalência de transtornos mentais na 
infância na rede de atenção básica, assim como o 
padrão de uso de serviços desta população, pode 
auxiliar no planejamento da disponibilidade de 
recursos humanos e oferta de serviços da atenção 
básica, atenção secundária e terciária. 

b) Há uma abundância de dados epidemiológicos e 
quantitativos sobre o perfil psicopatológico e o 
padrão de uso de serviços por crianças e 
adolescentes usuários dos serviços da atenção 
primária do SUS. 

c) Programas de capacitação para profissionais da 
atenção básica são importantes para melhorar a 
identificação de problemas de saúde mental na 
infância. Quanto mais cedo os problemas de saúde 
mental na infância forem identificados e 
adequadamente tratados, melhor o curso e o 
prognóstico.   

d) A compreensão dos tipos de problemas de saúde 
mental na infância e graus de severidade podem 
fornecer dados importantes para o planejamento da 
rede de atenção psicossocial (RAPS) com o intuito 
de oferecer uma dinâmica de atendimento e 
encaminhamentos mais eficiente. 

 


