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082. Prova objetiva

TErApEuTA oCupACionAl

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

14.04.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala CarteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 09.

“Tire suas próprias conclusões”

Essa é a frase que mais tenho ouvido recentemente. Pas-
sada a euforia de uma notícia qualificada como “bomba”, logo 
os atores de uma das partes corriam a público para disponi-
bilizar a íntegra daquilo que antes foi veiculado em partes.

É preciso saber de tudo e entender de tudo. É preciso 
tirar as próprias conclusões para não depender de ninguém, 
e é esse o grande e contraditório imperativo dos nossos tem-
pos. É uma ordem a uma experimentação libertária, e uma 
quase contradição do termo. O imperativo que liberta tam-
bém aprisiona: você só passa a ser, ou a pertencer, se tiver 
uma conclusão. Sobre qualquer coisa.

Nas últimas décadas psicanalistas se debruçaram sobr e 
as mudanças nos arranjos produtivos e sociais de cada 
perío do histórico para compreender e nomear as formas 
de sofrimento decorrentes delas. A revolução industrial, a 
divisão s ocial do trabalho, a urbanização desenfreada e as 
guerras, por exemplo, fizeram explodir o número de sujeitos 
impacientes, irritadiços e perturbados com a velocidade das 
transformações e suas consequentes perdas de referências 
simbólicas.

Pensando sobre o imperativo “Leia/Veja/Assista” e “Tire 
suas próprias conclusões”, começo a desconfiar de que esta-
mos diante de uma nova forma de sofrimento relacionado a 
um mal-estar ainda não nomeado.

Afinal, que tipo de sujeito está surgindo de nossa nova 
organização social? O que a vida em rede diz sobre as formas 
como nos relacionamos com o mundo? Que tipos de valores 
surgem dali? E, finalmente, que tipo de sofrimento essa vida 
em rede tem causado?

Vou arriscar e sair correndo, já sob o risco de percorrer 
um campo que não é meu: estamos vendo surgir o sujeito 
preso à ideia da obrigação de ter algo a dizer. Ao longo dos 
séculos essa angústia era comum aos chamados formadores 
de opinião e artistas, responsáveis por reinterpretar o mundo. 
Hoje basta ter um celular com conexão 3G para ser chama-
do a opinar sobre qualquer coisa. Pensamos estar pensando 
mesmo quando estamos apenas terceirizando convicções ao 
compartilhar aquilo que não escrevemos.

É uma nova versão de um conflito descrito por Clari-
ce Lispector a respeito da insuficiência da linguagem. Algo 
como: “Não só não consigo dizer o que penso como o que 
penso passa a ser o que digo”. Se vivesse nas redes que 
atribuem a ela frases que jamais disse, o “dizer” e o “pensar” 
teriam a interlocução de um outro verbo: “compartilhar”.

(Matheus Pichonelli, Carta Capital. 18.03.2016.  
www.cartacapital.com.br. Adaptado)

01. Na opinião do autor, o mal-estar provado pelos indivíduos 
atualmente está relacionado com

(A) a obrigação de produzir conteúdos que sejam insti-
gantes e inéditos.

(B) o imperativo de consultar fontes de informação dignas 
de credibilidade.

(C) a exigência de ter de emitir uma opinião sobre qual-
quer assunto.

(D) a perda de referências simbólicas que impulsionou a 
revolução industrial.

(E) o fato de não haver valores éticos sólidos balizando 
os formadores de opinião.

02. No contexto do segundo parágrafo, a “experimentação 
libertária” refere-se

(A) a uma pretensa liberdade de interpretação sem  
intermediários.

(B) ao acesso aos canais de comunicação mais atualizados.

(C) a uma característica peculiar às notícias impac tantes.

(D) à experiência de criar publicações que gerem con-
trovérsia.

(E) à liberdade que a imprensa tem de defender sua 
ideo logia.

03. No sexto parágrafo, o verbo pensar em “Pensamos estar 
pensando...” veicula, em cada ocorrência respectivamen-
te, sentidos que equivalem a

(A) rememorar e corroborar uma opinião.

(B) refutar uma ideia e elucubrar.

(C) induzir a erro e suscitar uma impressão.

(D) fantasiar e agir com intransigência.

(E) supor e conceber uma ideia.

04. Da menção ao conflito descrito por Clarice Lispector, no 
último parágrafo, deduz-se o seguinte:

(A) para o autor, Clarice Lispector estava equivocada ao 
ignorar a importância do “compartilhar” como inter-
mediário entre o “dizer” e o “pensar”.

(B) ao se exprimir com exatidão o pensamento, a insu-
ficiência da linguagem é superada, ainda que provi-
soriamente.

(C) quando o pensamento é traduzido em palavras, e 
essas palavras são partilhadas, exaltam-se os valo-
res morais da sociedade.

(D) não é possível expressar com exatidão o que pen-
samos, e nos iludimos ao crer que o que dizemos 
equivale ao que pensamos.

(E) o “pensar” adquire valor a partir do momento em que 
encontra um equivalente no “dizer” e assume forma 
ao ser compartilhado.
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08. Assinale a alternativa em que o trecho entre colchetes 
substitui o destacado, independentemente do sentido e 
de acordo com a norma-padrão de concordância.

(A) Essa é a frase que mais tenho ouvido recentemen-
te. [tem sido ouvido por mim]

(B) ... corriam a público para disponibilizar a íntegra  
daquilo que antes foi veiculado em partes. [das 
notícias que antes se veicularam]

(C) Nas últimas décadas psicanalistas se debruçaram 
sobre as mudanças... [Fazem algumas décadas que]

(D) Que tipos de valores surgem dali? [são possível 
surgir]

(E) Pensamos estar pensando mesmo quando estamos 
apenas terceirizando convicções... [houverem 
apenas convicções sendo terceirizadas]

09. Considere o trecho: O imperativo que liberta também 
aprisiona: você só passa a ser, ou a pertencer, se tiver 
uma conclusão. Sobre qualquer coisa. (2o parágrafo)

Respeitando-se as regras de regência nominal e preser-
vando-se o sentido original, o vocábulo destacado pode 
ser substituído por

(A) De acordo com

(B) De encontro a

(C) Acima de

(D) Em virtude de

(E) A respeito de

10. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a 
norma-padrão quanto às regras de regência e à ocorrên-
cia da crase.

(A) Telejornais apresentam à população um resumo  
dos eventos que lhe despertaram interesse nas  
redes sociais.

(B) Indivíduos são chamados à tirar suas conclusões  
sobre fatos que os são apresentados diariamente.

(C) Cada vez mais têm chegado à mim frases das quais 
me fazem refletir sobre os valores da sociedade atual.

(D) É inegável que às redes sociais influenciam o modo 
como interagimos com o mundo e o damos sentido.

(E) Tem sido comum pessoas compartilharem infor-
mações de maneira instantânea, sem analisar-lhes  
à fundo.

05. Assinale a alternativa em que a segunda expressão 
destacada denota, no contexto, um evento posterior ao 
d esignado pela primeira expressão destacada.

(A) Passada a euforia de uma notícia qualificada como 
“bomba”, logo os atores de uma das partes corriam 
a público para disponibilizar a íntegra daquilo que 
antes foi veiculado em partes. (1o parágrafo)

(B) É preciso saber de tudo e entender de tudo. (2o pa-
rágrafo)

(C) O imperativo que liberta também aprisiona: você só 
passa a ser, ou a pertencer, se tiver uma conclusão. 
(2o parágrafo)

(D) Pensando sobre o imperativo “Leia/Veja/Assista” e 
“Tire suas próprias conclusões”, começo a descon-
fiar de que estamos diante de uma nova forma de 
sofrimento relacionado a um mal-estar ainda não 
n omeado. (4o parágrafo)

(E) O que a vida em rede diz sobre as formas como nos 
relacionamos com o mundo? (5o parágrafo)

06. No trecho – ... você só passa a ser, ou a pertencer, se  
tiver uma conclusão. (2o parágrafo) –, os vocábulos você, 
só e se contêm, respectivamente, os seguintes sentidos:

(A) especificação; limitação; concessão.

(B) indeterminação; isolamento; modo.

(C) identificação; condição; reciprocidade.

(D) indefinição; restrição; condição.

(E) apelo; ênfase; finalidade.

07. A passagem do texto que, após o acréscimo da vírgula, 
está de acordo com a norma-padrão é:

(A) Essa é a frase que, mais tenho ouvido recentemente. 
(1o parágrafo)

(B) É preciso tirar as próprias conclusões, para não 
d epender de ninguém…  (2o parágrafo)

(C) Nas últimas décadas psicanalistas se debruçaram, 
sobre as mudanças nos arranjos produtivos e sociais 
de cada período histórico... (3o parágrafo)

(D) Ao longo dos séculos essa angústia era comum aos 
chamados, formadores de opinião e artistas, respon-
sáveis por reinterpretar o mundo. (6o parágrafo)

(E) Hoje basta ter um celular com conexão 3G para ser 
chamado, a opinar sobre qualquer coisa. (6o pa rá grafo)
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r a s c u n H oMateMática

11. Um reservatório continha, inicialmente, x litros de água. 
Com a adição de mais 150 litros, a quantidade de água 

inicial foi aumentada em  e passou a ser igual a  da 

capacidade total do reservatório. A capacidade total des-
se reservatório é de

(A) 1 250 litros.

(B) 1 150 litros.

(C) 1 000 litros.

(D) 950 litros.

(E) 900 litros.

12. A quantidade de metros de fio elétrico de um rolo, que 
não chega a 40 m, deverá ser dividida em pedaços 
iguais, de mesmo comprimento. Sabe-se que se os pe-
daços tiverem comprimento de 4 m, ou de 6 m, ou de 9 m, 
sempre restarão 2 m de fio no rolo. Se o eletricista decidir 
obter o número máximo de pedaços iguais, com 7,5 m de 
comprimento cada um, a quantidade de fio que restará no 
rolo será igual a

(A) 0,5 m.

(B) 1 m.

(C) 1,5 m.

(D) 1,75 m.

(E) 2,5 m.

13. Determinada mistura é formada por 1,6 kg do componen-
te A e por 0,9 kg do componente B. Sabendo-se que cada 
200 gramas de A e cada 200 gramas de B custam, res-
pectivamente, R$ 4,50 e R$ 6,00, é correto afirmar que o 
custo de 0,75 kg dessa mistura é igual a

(A) R$ 18,90.

(B) R$ 26,50.

(C) R$ 33,75.

(D) R$ 40,50.

(E) R$ 47,25.
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r a s c u n H o14. De acordo com o monitoramento por satélites feito pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de agosto de 
2017 a julho de 2018 foram desmatados 6 675 km2 no 
bioma Cerrado, configurando uma redução de 11% em 
relação à área desmatada de agosto de 2016 a julho de 
2017 que, por sua vez, havia apresentado um crescimen-
to de 9% em relação à área desmatada de agosto de 
2015 a julho de 2016. 

A área desmatada no Cerrado, de agosto de 2015 a julho 
de 2016 foi de, aproximadamente,

(A) 5 980 km2.

(B) 6 250 km2.

(C) 6 760 km2.

(D) 6 880 km2.

(E) 7 170 km2.

15. No gráfico a seguir estão representados, em milhões de 
vagas, os saldos anuais (criação menos fechamento) do 
número de postos de trabalho com carteira assinada no 
Brasil, referentes aos anos de 2014 a 2018.

(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
O Estado de S.Paulo, 24.01.2019)

De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar 
que, no período considerado, o valor da média aritméti-
ca dos saldos anuais de postos de trabalho representa o 
fechamento de

(A) 957 000 vagas.

(B) 764 200 vagas.

(C) 574 200 vagas.

(D) 479 000 vagas.

(E) 384 200 vagas.
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r a s c u n H o16. Uma gleba destinada a reflorestamento tem a forma de 
um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura.

Se a área dessa gleba é 0,96 km2, então a medida do 
lado AC, indicada por x na figura, é igual a

(A) 2,2 km.

(B) 2,1 km.

(C) 2 km.

(D) 1,9 km.

(E) 1,8 km.

17. Um jardim, de formato retangular, é formado por 4 cantei-
ros distintos, C1, C2, C3 e C4, sendo C3 quadrado e C1, 
C2 e C4, retangulares, conforme mostra a figura, cujas 
dimensões indicadas estão em metros.

Sabe-se que a área do canteiro C4 é igual à metade da 
área do canteiro C1, e que a soma das áreas de ambos é 
igual a 18 m2. Nessas condições, é correto afirmar que o 
perímetro desse jardim é igual a

(A) 26 m.

(B) 24 m.

(C) 22 m.

(D) 20 m.

(E) 18 m.
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18. Ricardo abasteceu o tanque de combustível de seu carro 
com gasolina e etanol, na razão de 1 para 4, nessa ordem. 
Se ele tivesse colocado 4 litros de gasolina a mais e 4 litros 
de etanol a menos, a razão entre o número de litros de 

gasolina e o número de litros de etanol passaria a ser . 

O número total de litros de combustível colocados nesse 
abastecimento foi

(A) 40.

(B) 36.

(C) 32.

(D) 30.

(E) 28.

19. Uma comissão formada por professores de Matemática 
e de Português, num total de 26 professores, elaborou 
um total de 150 questões para treinamento de vestibu-
landos. Sabe-se que cada professor de português elabo-
rou 7 questões e cada professor de Matemática elaborou  
5 questões. Nessa comissão, o número de professores 
de Português corresponde, do número de professores de 
Matemática, a

(A) 38,5%

(B) 44%

(C) 50,5%

(D) 56%

(E) 62,5%

20. Considere um recipiente cúbico e um recipiente com for-
mato de bloco reto retangular, ambos inicialmente vazios, 
cujas medidas das arestas internas estão mostradas nas 
figuras 1 e 2, respectivamente.

Com vazão constante, uma torneira enche totalmente o 
recipiente cúbico, sem transbordar, em 40 minutos. Aber-
ta nas mesmas condições, essa mesma torneira irá en-
cher totalmente o recipiente com formato de bloco retan-
gular, sem transbordar, em

(A) 3 horas e 40 minutos.

(B) 3 horas e 20 minutos.

(C) 3 horas e 10 minutos.

(D) 2 horas e 40 minutos.

(E) 2 horas e 20 minutos.

r a s c u n H o
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23. “Este é o melhor acordo possível.”

A premiê britânica, Theresa May, tem repetido há se-
manas essa frase na tentativa de convencer o Parlamen-
to de seu país a aprovar o acordo que ela negociou com 
a União Europeia, estabelecendo os termos do Brexit - o 
processo de saída do Reino Unido do bloco.

Mas, na segunda-feira [17.dez], a premiê adiou 
indefinidamente a votação do acordo no Parlamento, 
reconhecendo que ele seria rejeitado pela maioria dos 
parlamentares britânicos

(G1. https://glo.bo/2FTOmUF. Acesso em 24.jan.2019. Adaptado)

Tem sido considerado como o ponto mais delicado do 
acordo para viabilizar o Brexit

(A) o retorno imediato dos cidadãos europeus que vivem 
no Reino Unido para os seus países de origem, fato 
que provocaria forte déficit de mão de obra no Reino 
Unido.

(B) a rápida desvalorização da libra nos mercados euro-
peu e mundial, fato que provocaria forte abalo eco-
nômico-financeiro para todo o Reino Unido.

(C) o fechamento da fronteira entre a Irlanda do Norte 
(parte do Reino Unido) e a Irlanda, fato que retomaria 
antigas tensões entre norte-irlandeses e irlandeses.

(D) a perda do prestígio político do Reino Unido fren-
te à Europa, o que inviabilizaria a permanência do 
país na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte).

(E) a obrigação do governo britânico em continuar re-
cebendo grupos de refugiados do Oriente Médio 
e África mesmo após a saída do bloco econômico 
europeu.

24. Em 05 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou uma pesquisa denomina-
da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) que utiliza e  
compara dados socioeconômicos dos dois últimos anos 
para retratar a situação atual da população brasileira.

(G1. https://glo.bo/2KX2fRR. Acesso em 29.jan.2019. Adaptado)

A pesquisa mostrou que

(A) o trabalho com carteira assinada cresceu entre os 
jovens.

(B) a diferença salarial entre homens e mulheres foi 
reduzida.

(C) o trabalho infantil apresentou expressivo declínio.

(D) a proporção de crianças no conjunto da população 
aumentou.

(E) a desigualdade social e a pobreza tiveram aumento.

atuaLidades

21. Entre 311 concorrentes, o prêmio Nobel da Paz de 2018 
foi concedido hoje [05.out] a uma dupla: o congolês Denis 
Mukwege e a ativista do povo yazidi Nadia Murad.

(Agência Brasil. https://bit.ly/2Nr3oAK. Acesso em 25.jan.2019. Adaptado)

Os ganhadores do prêmio tiveram destaque

(A) na defesa das liberdades individuais e, principalmen-
te, dos imigrantes e refugiados africanos.

(B) no combate à pobreza das populações que habitam 
os países subdesenvolvidos.

(C) na defesa dos direitos humanos das minorias étnicas 
em países em conflitos armados.

(D) nos esforços para acabar com o uso da violência 
sexual como arma de guerra e conflito armado.

(E) nas campanhas de erradicação do analfabetismo 
entre crianças trabalhadoras.

22. Em 14 de novembro, a máquina mais cara e sofisticada 
da ciência brasileira começou a testar suas turbinas. O 
projeto já consumiu cerca de R$ 1,3 bilhão (de um total 
previsto de R$ 1,8 bilhão) e, quando ficar pronto, coloca-
rá o país na vanguarda das pesquisas que utilizam esse 
tipo de artefato, como as que envolvem a visualização 
em altíssima resolução de estruturas de vírus e proteí-
nas (em busca de novas vacinas), de solo (com a ideia 
de aprimorar fertilizantes) e de rochas e de novos ma-
teriais (para melhorar a exploração de gás e petróleo), 
entre outras.

(Folha de S.Paulo. https://bit.ly/2G1oHbX.  
Acesso em 25.jan.2019. Adaptado)

O texto destaca a inauguração do acelerador de partícu-
las que está sendo construído

(A) em Campinas (SP).

(B) na Base de Alcântara (MA).

(C) no Rio de Janeiro (RJ).

(D) em Curitiba (PR).

(E) em Porto Alegre (RS).
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27. Assinale a alternativa que contém pelo menos uma palavra 

formatada pelo ícone  , encontrado no grupo Fonte da 
guia Página Inicial, e sublinhada no MS-Word 2010, em sua 
configuração padrão.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

28. No MS-Excel 2010, na sua configuração padrão, assinale 
a alternativa que contém a situação da região norte após 
aplicação da fórmula =SE(D5>0;ʺAtrasadoʺ;SE(D5<0; 
ʺAdiantadoʺ;ʺNo Prazoʺ)) na célula E5 da planilha a 
seguir.

(A) ʺAdiantadoʺ

(B) Adiantado

(C) Atrasado

(D) No Prazo

(E) ʺNo Prazoʺ

29. Observe a mensagem de correio eletrônico que está sendo 
digitada no MS-Outlook 2010, na sua configuração padrão, 
apresentada a seguir.

Assinale a alternativa que contém a conta de e-mail que 
também receberá a mensagem e que estará visível para 
o destinatário prefeitura@itapevi.sp.gov.br.

(A) analista@itapevi.sp.gov.br

(B) vunesp@concursos.com.br

(C) concurso@itapevi@sp.gov.br

(D) analistas@itapevi.sp.gov.br

(E) meioambiente@itapevi.sp.gov.br

25. O recém-empossado presidente da República, Jair  
Bolsonaro, assinou, nesta terça-feira (02.01), três decre-
tos e uma medida provisória. Dentre as primeiras ações 
tomadas está a Medida Provisória (MP) que reestrutura 
a Esplanada dos Ministérios e estabelece a organização 
básica dos órgãos da presidência da República e dos mi-
nistérios. O documento confirma a estrutura de governo 
já anunciada, com 22 pastas, algumas delas com compe-
tências ampliadas.

(UOL. https://bit.ly/2Upz5hO. Acesso em 25.jan.2019. Adaptado)

Na nova estrutura ministerial destaca-se o Ministério

(A) da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que incor-
pora as políticas de criação e conservação da infra-
estrutura.

(B) da Cidadania que incorpora as ações que envolvem 
o desenvolvimento social, a cultura e os esportes.

(C) das Relações Exteriores que incorpora o comércio 
internacional e os estudos sobre a balança comercial.

(D) da Justiça que incorpora a regulamentação das polí-
ticas dos direitos humanos e a demarcação de terras 
indígenas.

(E) do Meio Ambiente que incorpora setores da tecnolo-
gia e pesquisa de fontes de energia renováveis.

noções de inforMática

26. Considere a janela do WordPad no MS-Windows 7, em 
sua configuração original, apresentada a seguir na qual 
se verifica a tentativa de se editar um arquivo.

O WordPad não conseguiu interpretar o arquivo porque 
se trata de um(a)

(A) planilha eletrônica do Excel e o WordPad entende 
documentos XML.

(B) documento do Word e o WordPad entende docu-
mentos de texto sem formatação.

(C) apresentação do PowerPoint e o WordPad entende 
documentos com extensão RTF.

(D) página Web e o WordPad entende imagens JPG.

(E) imagem JPG e o WordPad entende páginas Web.
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conHecimentos esPecÍficos

31. De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pes-
soa Portadora de Deficiência (2008), a prática da 
          parte do princípio de que, para in-
serir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada 
de modo a atender às necessidades de todos os seus 
membros e a não admitir preconceitos, discriminações, 
barreiras sociais, culturais e pessoais.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a la-
cuna.

(A) inclusão social

(B) integração social

(C) restauração funcional

(D) reinserção social

(E) participação ocupacional

32. De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pes-
soa Portadora de Deficiência (2008), tendo como obje-
tivo a inclusão e a participação social das pessoas com 
deficiên cia, é fundamental, em todas as esferas de go-
verno, a articulação e a integração institucional, tendo em 
vista a consolidação de compromissos intersetoriais. No 
âmbito federal, a parceria entre Ministério da Saúde e Mi-
nistério da Educação buscará

(A) a capacitação de toda a comunidade escolar, para 
que educadores possam ser aptos a realizar diag-
nósticos médicos mais precisos e, assim, solicitar 
apoio das equipes de saúde apenas quando real-
mente necessário.

(B) o estímulo à criação de centros de referência em re-
abilitação em escolas de grande porte, as quais pos-
suam, no mínimo, 10% de alunos com algum tipo de 
deficiência.

(C) a garantia de retaguarda clínica às pessoas com 
deficiência inscritas na rede de ensino básico, bem 
como a garantia de encaminhamento para escolas 
especializadas em educação especial para os casos 
mais graves.

(D) a colaboração com as secretarias de educação dos 
estados e municípios no treinamento e na capacita-
ção dos docentes para o trabalho com as pessoas 
portadoras de deficiências, tendo em vista a sua in-
clusão no ensino regular.

(E) a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos relacio-
nados à reabilitação nos currículos dos cursos de 
graduação da área da Educação.

30. Considere o slide do MS-PowerPoint 2010, em sua confi-
guração original, exibido na figura a seguir:

Assinale a alternativa que contém o ícone da guia Inserir 

que foi usado para incluir a apresentação Itapevi  

no slide.
      

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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36. Com relação às linhas de cuidado para as pessoas com 
transtornos do espectro autista (TEA), no contexto das 
Redes de Atenção à Saúde do SUS, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Como as pessoas com TEA são consideradas defi-
cientes pelos documentos oficiais e políticas públi-
cas, não têm direito a acesso aos serviços especiali-
zados da Rede de Atenção Psicossocial.

(B) Em toda a Rede, não se tem preconizado a interse-
torialidade, haja vista a grande dificuldade de enga-
jamento ocupacional e inclusão social dessa popu-
lação.

(C) No âmbito da Atenção Básica (AB), são fundamen-
tais o diagnóstico precoce de TEA e o imediato enca-
minhamento para um serviço especializado, a fim de 
evitar a vinculação com a equipe da AB, que não tem 
estrutura para esse tipo de acompanhamento.

(D) A principal porta de entrada dessa população na 
Rede são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 
que atuam como um ambulatório especializado, fa-
cilitando o acesso à saúde e aos cuidados básicos.

(E) O Centro de Atenção Psicossocial é um dos serviços 
de referência para o cuidado às pessoas com TEA, 
independentemente de sua idade.

37. Sobre o serviço Centro de Atenção Psicossocial de  
Álcool e Outras Drogas do Tipo IV (CAPS AD IV), instituí-
do pela Portaria no 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
assinale  a alternativa correta.

(A) Não deve responsabilizar-se, dentro de suas depen-
dências ou em parceria com outros pontos de aten-
ção da Rede de Saúde, pelo manejo e cuidado de 
situações envolvendo comorbidade psiquiátrica ou 
clínica.

(B) Sua implantação deve ser planejada junto a cenas 
de uso em municípios com mais de 500 000 habitan-
tes e capitais de Estado, de forma a maximizar a as-
sistência a essa parcela da população.

(C) Tem como objetivos atender exclusivamente adultos, 
com funcionamento em horário padrão (segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h), servindo como porta de 
entrada para os CAPS II e III.

(D) Deve dispor de, no mínimo, 20 leitos para desinto-
xicação e acompanhamento, trabalhando com os 
usuários na perspectiva de atingir como única meta 
possível a abstinência.

(E) Seu funcionamento deve estar dentro dos moldes 
previstos para um Serviço Hospitalar de Referência, 
atendendo pessoas com quadros graves e intenso 
sofrimento decorrentes do uso de crack, álcool e ou-
tras drogas.

33. As cooperativas têm sido apresentadas como uma alter-
nativa de inserção no mercado de trabalho para pessoas 
com deficiência, e têm sido discutidas e desenvolvidas no 
âmbito da Economia Solidária, movimento que busca, a 
partir dos empreendimentos solidários,

(A) o encaminhamento a empregos regidos pela Con-
solidação das Leis do Trabalho, primordialmente em 
atividades industriais e em funções individuais.

(B) a inserção em empregos formais e a conquista gra-
dativa de habilidades individuais, de forma que as 
pessoas com deficiência possam competir de forma 
mais justa e igualitária no mercado de trabalho.

(C) o trabalho em grupo e o fortalecimento das relações 
de competição, fundamentais para o desempenho 
laboral em contextos reais de trabalho.

(D) a compreensão do aspecto clínico-terapêutico que 
atravessa todas as relações de trabalho, com ênfase 
em atividades artesanais e que favoreçam o trabalho 
individual.

(E) a participação mais efetiva dos trabalhadores, em 
caráter autogestionário e emancipatório, como uma 
alternativa ao modelo capitalista de produção.

34. O conceito de “estigma” foi cunhado pelo sociólogo  
Erving Goffman. Para este estudioso, existem 3 tipos de 
estigma, nitidamente diferentes: 1 – as várias deformi-
dades físicas; 2 – as culpas de caráter individual, per-
cebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não 
naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade; e 3 –

(A) estigmas tribais de raça, nação e religião.

(B) as deformidades e deficiências neurológicas.

(C) os transtornos de personalidade.

(D) estigmas psicossomáticos.

(E) estigmas subjetivos internalizados.

35. Os transtornos do desenvolvimento são basicamente de 
dois tipos: (1) ou (2). 

Os transtornos __(1)__ do desenvolvimento são aqueles 
que afetam o funcionamento psíquico ou cognitivo de for-
ma circunscrita. Os transtornos de aprendizagem estão 
todos nessa categoria. Já os transtornos ____(2)___ do 
desenvolvimento, que correspondem aos transtornos do 
espectro autista, afetam uma ampla gama de funções 
psíquicas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as  
lacunas.

(A) 1 – invasivos ... 2 – abrangentes

(B) 1 – dissociativos ... 2 – invasivos

(C) 1 – específicos ... 2 – globais

(D) 1 – abrangentes ... 2 – específicos

(E) 1 – globais ... 2 – cognitivos
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40. Analise as afirmações seguintes:
I. É um processo que oferece aos indivíduos que estão 

debilitados, incapacitados ou deficientes em virtude 
de transtorno mental a oportunidade de atingir o seu 
nível potencial de funcionamento independente na 
comunidade.

II. Envolve tanto o incremento de competências indivi-
duais como a introdução de mudanças ambientais.

III. Os principais objetivos são a emancipação do usuá-
rio, a redução da discriminação e da estigmatização, 
o melhoramento da competência social individual e 
a criação de um sistema de apoio social de longa  
duração.

Essas afirmações referem-se a um dos ingredientes que 
a Organização Mundial da Saúde considera fundamen-
tais para a atenção em saúde mental. Trata-se da

(A) farmacoterapia.

(B) reabilitação psicossocial.

(C) psicoterapia.

(D) atenção territorial.

(E) terapia cognitivo-comportamental.

41. Sobre a constituição dos campos da Terapia Ocupacional 
no Brasil, é correto afirmar que

(A) a primeira fase se deu dos anos 1950 aos 1980, e 
partia-se de uma definição nuclear única da Terapia 
Ocupacional, que era então “aplicada” a especiali-
dades médicas, doenças, doentes, deficiências e 
condições.

(B) remete aos anos de expansão dos serviços públi-
cos de saúde durante o período de ditadura militar, 
com a criação do INAMPS – Instituto Nacional de  
Assistência Médica da Previdência Social, que incluiu, 
pela primeira vez, o terapeuta ocupacional na equipe  
mínima.

(C) a fase de diferenciação das demais profissões, 
como medicina, fisioterapia e psicologia, deu-se em  
meados da década de 1940, com a vinda da tera-
peuta ocupacional americana Eleonor Clark Slagle 
ao Brasil.

(D) em sua fase inicial, buscou apoiar-se em paradigmas 
sociais e não biomédicos, compreendendo as singu-
laridades do Brasil, notadamente marcado por desi-
gualdades econômicas e vulnerabilidades sociais.

(E) a fase final foi completada durante os anos 2000, 
com a inclusão do terapeuta ocupacional no  
Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a 
criação das cinco áreas de especialidades certifica-
das do COFFITO.

38. De acordo com a Portaria no 3.588, de 21 de dezembro 
de 2017, assinale a alternativa correta sobre os Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRT) de tipo II.

(A) Trata-se de modalidade de serviço que deve se lo-
calizar dentro das dependências de um hospital psi-
quiátrico de grande porte e que objetiva treino de ha-
bilidades cotidianas com vistas à reinserção social.

(B) Cada unidade deve acolher cerca de 20 moradores, 
não podendo exceder esse número, e deve funcio-
nar como uma moradia de fato, e portanto sem ne-
nhuma vinculação oficial a uma equipe ou serviço de 
saúde mental.

(C) São voltados para pessoas com maior grau de  
autonomia, possuindo um serviço/equipe de saúde 
mental de referência que atuará como suporte técni-
co profissional necessário e que avaliará a necessi-
dade de um cuidador para o período noturno, exclu-
sivamente.

(D) Trata-se de modalidade de moradia destinada àque-
las pessoas com maior grau de dependência, que 
necessitam de cuidados intensivos específicos, do 
ponto de vista da saúde em geral, que demandam 
ações mais diretivas com apoio técnico diário e pes-
soal, de forma permanente.

(E) Considerando as necessidades dos moradores dos 
SRT tipo II, recomenda-se que estes serviços con-
tem, no mínimo, com 5 profissionais técnicos de en-
fermagem em escala de plantões diários e 1 psiquia-
tra fixo para cada 5 módulos residenciais.

39. No Brasil, tiveram significativa influência para o processo 
de Reforma Psiquiátrica os pressupostos teóricos e práti-
cos desenvolvidos pela experiência da Desinstitucionali-
zação Italiana. Sobre essa experiência, é correto afirmar 
que

(A) tem como pressuposto a importância de separar as 
fases do processo terapêutico, de forma a compre-
ender prevenção, tratamento e reabilitação como fa-
ses distintas e consecutivas.

(B) tem como característica o fato de não ter rompido 
com a lógica segregativa e violenta da instituciona-
lização psiquiátrica, considerando a importância da 
manutenção desse recurso.

(C) propõe o cuidado em saúde mental no contexto de 
uma rede de serviços substitutivos ao manicômio, 
que priorizem investimentos nos projetos de vida dos 
usuários, na valorização das pessoas e no aumento 
de seu poder contratual.

(D) valoriza os aparatos teóricos e institucionais que edi-
ficam e legitimam a psiquiatria, ainda que em contex-
tos de privação de liberdade, considerando as con-
quistas obtidas no campo do tratamento, graças aos 
avanços científicos e tecnológicos.

(E) reafirma a importância da valorização e da manuten-
ção do status quo dos técnicos, pois a precisa defi-
nição de lugares e as relações verticalizadas entre 
profissionais e pacientes são fundamentais para o 
bom sucesso do tratamento.
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45. O envelhecimento é um fenômeno mundial, que tem 
maiores efeitos nos países em desenvolvimento. São 
duas particularidades importantes sobre tal fenômeno:

(A) o crescente número de idosos com mais de 80 anos 
e o processo de feminilização da velhice, ou seja, o 
maior número de mulheres nesse grupo.

(B) o crescimento gradual e planejado dessa população 
no Brasil e o processo de masculinização da velhice, 
ou seja, o maior número de homens no grupo com 
mais de 80 anos.

(C) a inversão da pirâmide etária que já ocorre nos  
países desenvolvidos e o distanciamento maior des-
sa inversão nos países em desenvolvimento.

(D) a migração maciça da população idosa para os gran-
des centros urbanos em busca de cuidados médicos 
e o amplo processo de institucionalização de idosos.

(E) a diminuição do número de idosos na faixa etária de 
60 a 80 anos e o aumento do número de idosos com 
mais de 100 anos.

46. O processo de transição demográfica e transição epide-
miológica, no Brasil, configura-se por

(A) lenta transição demográfica, com manutenção das 
taxas de fertilidade e singela diminuição das taxas 
de mortalidade decorrente da ampliação das políti-
cas públicas, e inversão epidemiológica, com a erra-
dicação de condições infectocontagiosas e aumento 
da expectativa de vida.

(B) acelerada transição demográfica, com aumento sig-
nificativo da população idosa, e acumulação epide-
miológica, ou dupla carga de doenças, caracterizada 
pela persistência de doenças infecciosas e desnu-
trição e pela escalada rápida das doenças crônicas.

(C) acelerada transição demográfica, com aumento sig-
nificativo da população com menos de 30 anos, e 
transição epidemiológica marcada por amplo pro-
cesso de estabilização e enfrentamento das doen-
ças crônicas associado a menor índice de episódios 
agudos.

(D) inversão da pirâmide demográfica, com a base, re-
presentada por pessoas com menos de 30 anos, 
mais estreita que o topo, representado por pes soas 
com mais de 80 anos, e transição epidemiológica 
marcada pelo avanço das deficiências e condições 
crônicas de saúde, advindas do envelhecimento.

(E) lenta transição demográfica, tendo o Brasil uma das 
menores projeções de envelhecimento do mundo, e 
lenta transição epidemiológica, com manutenção de 
altas taxas de episódios agudos e traumáticos e do-
enças infecciosas, com baixos índices de doenças 
crônicas.

42. Reconhecidamente, o hospital foi o contexto de surgi-
mento da própria Terapia Ocupacional,

(A) no fim do século XX, na Europa, com contexto de en-
cerramento das políticas de Wellfare e de ampliação 
da presença do setor privado na atenção em saúde.

(B) especificamente no contexto de crítica às instituições 
asilares e nos processos de desinstitucionalização.

(C) no início do século XX, nos Estados Unidos da Amé-
rica e, nos meados do mesmo século, no Brasil, mar-
cado pela atenção aos pacientes crônicos – psiquiá-
tricos ou tuberculosos.

(D) em meados dos anos 2000, no contexto de criação e 
fortalecimento das políticas públicas de saúde, espe-
cialmente a Política Nacional de Humanização.

(E) no pós-segunda guerra, na atenção aos pacien-
tes com neuroses de guerra e sequelas motoras e  
neurológicas.

43. Importantes autores da saúde coletiva no Brasil, ao dis-
cutirem a integralidade no contexto hospitalar, defendem

(A) que o hospital deve poder preservar sua característica 
e missão central, que é o cuidado clínico, especializado 
e pontual para situações agudas. A integralidade, nesse 
caso, opera-se na articulação entre os demais serviços 
da rede, com níveis de complexidade menores, e que 
se responsabilizarão pela continuidade do cuidado.

(B) a hospitalização como processo em transição para 
meios cada vez menos invasivos e fragmentados, 
que possam ser operados nos contextos reais de 
vida dos cidadãos, em constante articulação interse-
torial e corresponsabilização entre todos os níveis de 
densidade tecnológica.

(C) o uso de dispositivos da clínica ampliada e da reabi-
litação psicossocial para compreender e acolher os 
processos de hospitalização, que envolvem riscos, 
rupturas com o cotidiano e a rede social, transforma-
ções agudas nas condições de saúde das pessoas 
e, por vezes, o luto.

(D) que a integralidade ocorra no hospital, o que implica 
uma prática comprometida com a atenção às neces-
sidades de cuidado dos usuários em contraposição 
à prática fragmentada em atos e procedimentos, e a 
partir do hospital, o que implica reconhecê-lo como 
apenas uma das estações de cuidado na ampla rede 
de serviços de saúde.

(E) a necessidade de criação de mecanismos e políticas 
públicas que contemplem o hospital como serviço com-
ponente das redes mais amplas de saúde, implicando 
corresponsabilização e articulação, desfragmentação 
dos saberes e práticas e humanização do cuidado.

44. Estão entre as diretrizes da Política Nacional de Humani-
zação, também conhecida como HumanizaSUS:

(A) redução de danos e educação popular.

(B) convivência e matriciamento.

(C) cogestão e participação social.

(D) projeto terapêutico singular e reabilitação psicossocial.

(E) ambiência e acolhimento.
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50. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS visa  
implementar a Política Nacional de Assistência Social e 
prevê dois níveis de proteção social. Sobre a Proteção 
Social Básica, assinale a alternativa correta.

(A) Destina-se a famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de risco pessoal e social, por ocorrên-
cia de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, 
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cum-
primento de medidas socioeducativas, situação de 
rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

(B) Trata-se de um atendimento dirigido às situações de 
violação de direitos e conta com sistema de acompa-
nhamento monitorado, como Serviço de orientação 
e apoio sociofamiliar, Plantão Social, Abordagem de 
Rua, Cuidado no Domicílio, Serviço de Habilitação e 
Reabilitação na comunidade das pessoas com defi-
ciência.

(C) Prioriza a reestruturação dos serviços de abrigamen-
to dos indivíduos que, por uma série de fatores, não 
contam mais com a proteção e o cuidado de suas fa-
mílias, para as novas modalidades de atendimento.

(D) Tem como objetivos a prevenção de situações de ris-
co por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições e o fortalecimento de vínculos familia-
res e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente de 
pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afeti-
vos – relacionais e de pertencimento social.

(E) Visa garantir proteção integral – moradia, alimenta-
ção, higienização e trabalho protegido – para famí-
lias e indivíduos que se encontram sem referência 
e/ou em situação de ameaça, necessitando ser reti-
rados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.

47. Abordagem lançada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e adotada pelo Brasil na perspectiva de orientar a 
elaboração de políticas públicas de promoção da saúde 
para os idosos; é definida como processo de otimização 
das oportunidades de saúde, participação e segurança, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 
que as pessoas ficam mais velhas.

Trata-se

(A) da clínica ampliada e compartilhada.

(B) da reabilitação psicossocial.

(C) do envelhecimento ativo.

(D) da humanização.

(E) do envelhecer saudável.

48. De acordo com a terapeuta ocupacional Denise Dias Bar-
ros, a questão social tornou-se parte intrínseca da Tera-
pia Ocupacional

(A) no bojo do surgimento das políticas sociais, pós-
-movimento de luta pela ampliação dos direitos de 
cidadania.

(B) já no seu nascimento, em meados do século XX, 
quando a preocupação central dos profissionais era 
a inserção social dos soldados com sequelas da 
guerra.

(C) a partir do processo de reflexão e crítica à atuação 
dos terapeutas ocupacionais em instituições totais 
ou instituições de violência.

(D) no contexto de especialização da profissão, que a 
dividiu em dois grandes campos de saber: a TO em 
Saúde e a TO Social.

(E) na busca pela superação do modelo biomédico e 
pela ruptura com o paradigma psiquiátrico, fundan-
tes das instituições asilares.

49. Robert Castel, importante referência para a Terapia Ocu-
pacional Social, defendeu a existência de uma nova con-
figuração da questão social, caracte rizada

(A) pelo estado de bem-estar social, inaugurado no 
pós-guerra, que inspirou a criação de políticas de  
sustentação social em todo o mundo.

(B) pela crise do modo de produção capitalista e, conse-
quentemente, do mercado formal de trabalho, levan-
do à criação de estratégias solidárias de geração de 
trabalho e renda.

(C) pela assunção dos modelos de produção socialistas 
nas sociedades modernas, que levou à elevação dos 
índices de igualdade social.

(D) pela fragilidade dos laços sociais decorrente dos pro-
cessos de migração das zonas rurais para as zonas 
urbanas e pela globalização.

(E) pela vulnerabilidade decorrente das transformações 
no mundo do trabalho que levou à degradação das 
relações de trabalho e dos sistemas de proteção as-
sociados.




