
concurso público

049. Prova objetiva

terapeuta ocupacional – ss
(opção: 057)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 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	e	30	minutos,	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.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	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.

14.07.2019	|	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 07.

Os millennials – pessoas que têm, hoje, entre 18 e 35 anos 
–, também conhecidos por Geração Y, têm impactado a forma 
de a sociedade consumir. Esse grupo, cuja maioria trabalha ou 
estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais, 
segundo levantamento da startup de pesquisas MindMiners, 
deve atingir seu auge em 2020.

Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo 
com a classe social. Segundo a socióloga e pesquisadora da 
Antenna Consultoria e Pesquisa, Marilene Pottes, enquanto 
as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais 
altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – 
valorizam vivências.

Embora os especialistas concordem que esse público é 
exigente e autêntico, há divergências sobre o recorte exa-
to das idades. Uma pesquisa do Statista, portal alemão lí-
der de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, 
considera consumidores que eram adolescentes na virada 
do milênio. Já a empresa de pesquisas Kantar Worldpanel 
abrange pessoas nascidas de 1979 a 1996. Outro contorno 
engloba nascidos no início dos anos 80 até meados de 90: 
nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials 
por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, 
ou se tornarem consumidores na época. Esses jovens se re-
conhecem como trabalhadores e ambiciosos. Apesar disso, 
uma grande parte ainda mora com os pais ou outros paren-
tes, dependendo financeiramente da família.

– É uma geração que pôde estudar mais e ingressar no 
mercado de trabalho mais tarde. Alguns os consideram mi-
mados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar 
qualquer tipo de trabalho – explica a gerente de marketing da 
MindMiners, Danielle Almeida.

A Bridge Research também fez um estudo sobre os hábi-
tos desses jovens adultos:

– Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar 
olhando para o celular, por exemplo. Também são menos  
leais a marcas do que pessoas de outras idades – desta-
ca Renato Trindade, diretor da empresa de pesquisa. Para o 
professor da FGV, Roberto Kanter, a principal razão de agra-
dar à geração Y é seu inédito poder de influência:

– Devido às mídias sociais, os consumidores, e não mais 
os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de infor-
mação sobre produtos e serviços.

(Disponível em:<https://oglobo.globo.com/economia>.  
Acesso em 01.05.2019. Adaptado)

01. É correto afirmar que o texto faz referência aos millen-
nials, enfocando características dessa geração, tais 
como:

(A) aspirações, hábitos de consumo e dispersão no de-
sempenho de atividades profissionais.

(B) condição socioeconômica privilegiada, discernimen-
to precoce e independência financeira.

(C) poder de influenciar o consumo, adesão a causas 
sociais e capacidade de se dedicar a múltiplas ati-
vidades.

(D) experiência de vida, padronização da faixa etária do 
grupo e adiamento dos estudos.

(E) desapego a marcas, predileção por acúmulo de bens 
e ingresso precoce no mercado de trabalho.

02. Entre os recursos que dão sustentação às informações 
fornecidas ao leitor está

(A) o depoimento de indivíduos do grupo denominado 
millennials, respondentes de pesquisas realizadas 
ao longo dos últimos anos por institutos de pesquisa.

(B) a menção a fontes fidedignas, representadas por de-
poimentos de especialistas e corporações dedicadas 
a levantamento e análise de dados.

(C) o levantamento atualizado e criterioso do jornal acer-
ca das condições que garantem às famílias dos mil-
lennials mantê-los enquanto estudam e trabalham.

(D) a preocupação do jornal em fornecer dados que inte-
ressam ao público jovem brasileiro, servindo como re-
ferência para que este direcione suas escolhas futuras.

(E) o tom afirmativo das informações, com o emprego 
de expressões categóricas que permitam ao leitor 
constatar a confiabilidade do meio de comunicação.

03. Segundo o comentário da gerente de marketing da Mind-
Miners, no 4o parágrafo, a geração dos millennials

(A) retardou seu ingresso no mercado, justificando o  
juízo depreciativo em relação ao tratamento protetivo 
que recebe.

(B) não aceita trabalho nenhum, porque sua dedicação 
aos estudos não justifica desempenhar qualquer tarefa.

(C) acaba por ser afastada do trabalho em razão dos su-
cessivos adiamentos impostos por familiares.

(D) entende que o mercado de trabalho não tem condi-
ções de reconhecer o tempo que ela despendeu com 
os estudos.

(E) dedicou mais tempo à própria formação, sendo, as-
sim, seletiva quanto ao tipo de trabalho que aceita 
desempenhar.
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08. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-
-padrão de concordância.

(A) Entretanto, registram-se divergências sobre o recor-
te exato das idades dos millennials.

(B) Os especialistas concordam que se tratam de pessoas 
exigentes e autênticas.

(C) Nesse grupo, os que trabalham ou estudam é maio-
ria, além de estar engajado em causas sociais.

(D) Evidenciam-se que pesquisas sobre a Geração Y a 
considera importante para definir perfis de consumo.

(E) É bastante variável, de acordo com o grupo social, 
os objetos de desejo desses indivíduos.

09. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto 
a seguir, de acordo com a norma-padrão de regência e 
de crase.

Consultorias fazem fortunas ensinando           como 
manejar           digitais protagonizadas pelos mem-
bros da geração Y. O que vem inquietando muitos exe-
cutivos, agora, é           críticas públicas dos próprios 
funcionários.

(Veja, 01.05.2019. Adaptado)

(A) às empresas … às revoltas … se deparar com as

(B) às empresas … as revoltas … deparar com as

(C) as empresas … as revoltas … deparar às

(D) as empresas … às revoltas … deparar com as

(E) às empresas … às revoltas … se deparar às

Leia a charge, para responder à questão de número 10.

(Disponível em:<http://www.ipiadas.com.br/>. Acesso em 02.05.2019)

10. A adaptação feita na pirâmide de Maslow, que define a 
hierarquia das necessidades humanas, tem seu efeito de 
sentido crítico decorrente de

(A) situar a tecnologia de rede sem fio como fundamental 
em relação às demais necessidades.

(B) tratar a comunicação em redes como desimportante 
em relação às demais necessidades.

(C) associar todas as necessidades, descaracterizando 
a ideia de uma gradação entre elas.

(D) reconhecer que os recursos tecnológicos permitem 
galgar as etapas representadas na pirâmide.

(E) descaracterizar as necessidades, negando os valo-
res postos no topo da pirâmide.

04. Assinale a alternativa em que as vírgulas são emprega-
das com a mesma função do travessão duplo na passa-
gem – ...enquanto as mais baixas priorizam bens durá-
veis e conforto, as mais altas – que contam com maior 
suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

(A) Essas pessoas são multitarefas, conseguem traba-
lhar olhando para o celular, por exemplo.

(B) Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles 
apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho.

(C) Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de 
estatísticas internacionais na internet, por exemplo, 
considera consumidores que eram adolescentes na 
virada do milênio.

(D) ... nesse caso, teriam recebido a denominação de 
millennials por atingirem idade de discernimento a 
partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores 
na época.

(E) Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os 
pais ou outros parentes, dependendo financeiramen-
te da família.

05. A passagem em que há uma expressão compatível com 
a noção de causa é:

(A) Os objetos de desejo desses indivíduos variam de 
acordo com a classe social.

(B) Também são menos leais a marcas do que pessoas 
de outras idades – destaca Renato Trindade...

(C) ... os consumidores, e não mais os meios de comu-
nicação, têm sido a principal fonte de informação so-
bre produtos e serviços.

(D) ...teriam recebido a denominação de millennials  
por atingirem idade de discernimento a partir dos 
anos 2000...

(E) ... cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser enga-
jada em causas sociais e ambientais...

06. No contexto do final do 3o parágrafo, a expressão desta-
cada no trecho – Apesar disso, uma grande parte ainda 
mora com os pais ou outros parentes, dependendo finan-
ceiramente da família. – exprime a ideia de

(A) modo, e pode ser substituída por – Assim sendo.

(B) comparação, e pode ser substituída por – A par disso.

(C) finalidade, e pode ser substituída por – A fim disso.

(D) conclusão, e pode ser substituída por – Sendo assim.

(E) concessão, e pode ser substituída por – Mesmo assim.

07. Para estar de acordo com a norma-padrão de regência e 
de emprego de pronome, a passagem – ... enquanto as 
[classes] mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as 
mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos 
pais – valorizam vivências ... – deverá ter como sequência:

(A) e as dão importância.

(B) e atribuem-nas prestígio.

(C) e priorizam-lhes.

(D) e prestigiam-nas.

(E) e fazem elas serem prioritárias.
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r a s c u n h oMateMática

11. André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. 
Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia du-
rante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R$ 43,00, 
e após 58 dias, Daniel ficou com R$ 29,00. O valor que cada 
um desses rapazes recebeu foi

(A) R$ 613,00.

(B) R$ 783,00.

(C) R$ 841,00.

(D) R$ 910,00.

(E) R$ 1.002,00.

12. Três caminhoneiros passam regularmente por certo pos-
to de combustível. Um deles passa a cada 22 dias, outro 
a cada 34 dias, e o terceiro a cada 85 dias. No ano de 
2019, eles já estiveram, no mesmo dia, nesse posto. A 
próxima vez em que os três caminhoneiros estarão nesse 
posto, no mesmo dia, será entre os anos de

(A) 2019 e 2022.

(B) 2023 e 2026.

(C) 2027 e 2030.

(D) 2031 e 2034.

(E) 2035 e 2038.

13. Artur possui 82% da quantia necessária para comprar um 
computador. Se ele conseguir um desconto de 15% no 
preço do computador, ainda assim faltarão R$ 234,00.  
O preço desse computador é um valor entre

(A) R$ 7.500,00 e R$ 8.000,00.

(B) R$ 8.500,00 e R$ 9.000,00.

(C) R$ 9.500,00 e R$ 10.000,00.

(D) R$ 10.500,00 e R$ 11.000,00.

(E) R$ 11.500,00 e R$ 12.000,00.

14. Para cada 8 clientes que entram em uma loja, 3 com-
pram algum produto. Em certo dia, o número de clientes 
que compraram algum produto foi 74 a menos do que o 
número de clientes que nada compraram. Nesse dia, o 
número de clientes que entraram nessa loja foi

(A) 278.

(B) 284.

(C) 290.

(D) 296.

(E) 302.
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r a s c u n h o15. Em 7 minutos, 3 máquinas de mesmo rendimento produ-
ziram 84 peças. Para serem produzidas 15 120 peças em 
7 horas, o número dessas máquinas trabalhando conjun-
tamente deve ser

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

16. Em uma empresa, o número de homens é 19 a mais do 
que o número de mulheres. No departamento de compras 
dessa empresa trabalham um quinto dos homens e três 
oitavos das mulheres. No dia do amigo, entre os que tra-
balham no departamento de compras, cada mulher trouxe 
um chocolate para cada homem, num total de 42 chocola-
tes. O número de funcionários dessa empresa é

(A) 47.

(B) 48.

(C) 49.

(D) 50.

(E) 51.

17. Em uma estante estão colocados vários potes, cada pote 
contendo 12 biscoitos. Todos os biscoitos contidos em 3 
desses potes foram vendidos para um homem, e 5 meni-
nas compraram 8 biscoitos cada uma. Após essas ven-
das, os biscoitos não vendidos foram redistribuídos pelos 
potes, de maneira que cada pote ficou com 4 biscoitos a 
menos do que tinham inicialmente. O total de potes nes-
sa estante é

(A) 18.

(B) 19.

(C) 20.

(D) 21.

(E) 22.

18. A média aritmética simples das idades de 32 pessoas  
é 36 anos. Dez dessas pessoas têm 70 anos e dez têm 
15 anos de idade. Considerando somente as demais pes-
soas, se as mais novas têm 22 anos, a mais velha terá 
uma idade, em anos, no máximo igual a

(A) 40.

(B) 45.

(C) 50.

(D) 55.

(E) 60.
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r a s c u n h o19. Um polígono tem todos os lados de mesma medida e 
quaisquer dois lados consecutivos se encontram forman-
do ângulo reto, conforme mostra a figura.

Sabendo-se que a distância entre os vértices F e L é igual 
a 4 cm, a área, em cm2, desse polígono é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

20. Duas retas paralelas r e s são intersectadas por duas re-
tas transversais, conforme a figura.

O valor do ângulo α é

(A) 131º

(B) 139 º

(C) 141º

(D) 149 º

(E) 151º
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24. Para evitar eventuais contestações jurídicas, já que a 
Constituição determina que projetos que alteram a estru-
tura do Executivo precisam ser enviados pelo Executivo, 
o governo divulgou o envio de um novo projeto sobre a 
autonomia do Banco Central para corrigir o chamado “ví-
cio de iniciativa”. Segundo a proposta apresentada pelo 
governo,

(http://twixar.me/gLtK. Adaptado)

(A) o presidente do BC ou seus diretores poderão ser 
exonerados caso haja comprovado que tenham ocul-
tado propriedades na declaração de bens ou respon-
dam por sonegação fiscal.

(B) os mandatos dos diretores e do presidente da autar-
quia deverão coincidir com o mandato do Presidente 
da República que fez a escolha e a nomeação da 
diretoria.

(C) é competência privativa do BC efetuar, como instru-
mento de política cambial, operações de compra e 
venda de moeda estrangeira e operações com deri-
vativos no mercado interno.

(D) os balanços do Banco Central serão apurados se-
mestralmente, no período de 1o de janeiro a 30 de 
junho, inclusive para fins de destinação ou cober-
tura de seus resultados e constituição de reservas 
financeiras.

(E) considerando a importância e o período de mandato, 
o presidente do Banco Central terá as prerrogativas 
de ministro de estado, inclusive com direito a passa-
porte diplomático.

25. No dia 11 de abril deste ano (2019), o presidente equa-
toriano, Lenín Moreno, publicou vídeo nas redes sociais 
justificando os motivos que o levaram a revogar o asilo 
concedido ao fundador do WikiLeaks, o australiano Julian 
Assange, que ficou sete anos ocupando um pequeno quar-
to na Embaixada do Equador em Londres. O presidente 
afirmou que Assange tinha conduta desrespeitosa. Relatos 
de funcionários e pessoas próximas ao jornalista confir-
mam que ele

(http://twixar.me/9StK. Adaptado)

(A) tinha uma cadela que era mal cuidada e sujava as 
dependências da embaixada.

(B) andava de skate pelos corredores e não tomava ba-
nho regularmente.

(C) assediava as funcionárias da embaixada que se re-
cusavam a limpar seu quarto.

(D) desrespeitava os servidores da embaixada provo-
cando-os com palavras chulas.

(E) conspirava contra a Inglaterra e os Estados Unidos, 
fazendo ciberpirataria.

atuaLidades

21. Mais de 20 países, até abril deste ano (2019), registraram 
pacientes de uma doença provocada por um fungo que 
é resistente aos medicamentos disponíveis no mercado. 
No Brasil, não há notificações de sua presença, mas, 
nos vizinhos Colômbia e Venezuela, ele foi detectado em 
hospitais. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, múl-
tiplos casos deixam as autoridades de saúde pública em 
alerta. Esse fungo é

(http://twixar.me/kjtk. Adaptado)

(A) Esporotricose.

(B) Histoplasmose.

(C) Paracoccidioidomicose.

(D) Aspergilose.

(E) Candida auris.

22. O governo federal desistiu de editar uma medida provi-
sória (MP) para regulamentar o ensino domiciliar no país. 
Segundo o Ministro-chefe da Casa Civil, a intenção foi 
não correr riscos em outras esferas de poder. Segundo 
o projeto de lei que substituiu a MP, encaminhado pelo 
governo para apreciação no Congresso Nacional,

(Adaptado: http://twixar.me/5FtK)

(A) a avaliação terá como base os conteúdos do ano equi-
valente ao qual o aluno estaria cursando na escola.

(B) o homeschooling será vetado em caso de três repro-
vações consecutivas do aluno nas provas aplicadas 
pelo MEC.

(C) as avaliações serão aplicadas a partir do primeiro 
ano do ensino fundamental, no mês de dezembro.

(D) os pais que optarem pelo ensino domiciliar deverão 
registrar os filhos em órgão da Secretaria Estadual 
de Educação criado para tal fim.

(E) os alunos sujeitos à educação domiciliar não pode-
rão participar de concursos, competições culturais e 
avaliações institucionais do MEC.

23. As agências espaciais da Europa e dos Estados Unidos 
apresentaram, no dia 10 de abril deste ano (2019), a pri-
meira imagem do buraco negro no Universo, graças ao 
trabalho de 200 pesquisadores e oito telescópios de rádio 
interligados. Segundo cientistas que participaram do pro-
jeto, a descoberta comprova a Teoria

(http://twixar.me/9jtK. Adaptado)

(A) do Princípio Antrópico.

(B) do Big Bang.

(C) da Quinta Força Fundamental.

(D) da Relatividade.

(E) do Caos.
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noções de inforMática

26. No MS Windows 7, em sua configuração padrão, as  
teclas de atalho que permitem a um usuário percorrer os 
programas ativos na ordem em que foram abertos são

(A) Alt + Esc

(B) Alt + F4

(C) Ctrl + A

(D) Ctrl + F4

(E) Shift + Esc

27. As palavras a seguir pertencem a um texto que está  
sendo editado com o programa MS Word 2010 em sua 
configuração padrão.

CONCURSO     PÚBLICO

Assinale a alternativa que contém os dois recursos utili-
zados, respectivamente, na formatação dessas palavras.

(A) Itálico e Sublinhado.

(B) Itálico e Tachado.

(C) Negrito e Subscrito.

(D) Sublinhado e Sobrescrito.

(E) Tachado e Sublinhado.

28. A planilha da figura foi elaborada com o auxílio do  
MS Excel 2010 em sua configuração padrão.

1

A

4

10

B

5

9

C

6

11

D

7

14

E

8

122

3

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será  
exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a  
fórmula =MAIOR(A1:E2;2)*MÉDIA(A1:C1).

(A) 35

(B) 40

(C) 55

(D) 60

(E) 70

29. O programa MS PowerPoint 2010, em sua configuração 
padrão, disponibiliza diversos temas para que o usuário 
tenha opções gráficas para elaborar sua apresentação.  
A seleção do tema de uma apresentação pode ser feita 
por meio da guia

(A) Animações.

(B) Configurações.

(C) Design.

(D) Exibição.

(E) Formatação.

30. Um usuário da Internet está preparando uma mensa-
gem no seu programa de correio eletrônico, que tem as  
seguintes informações nos campos de endereços:

alfredo@valinhos.gov.brDe:

bernardo@valinhos.gov.brPara:

camila@valinhos.gov.brCc:

danilo@valinhos.gov.brCco:

Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com 
sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação  
correta.

(A) Alfredo não sabe que Camila recebeu a mensagem.

(B) Bernardo não sabe que Camila recebeu a mensa-
gem.

(C) Camila não sabe que Bernardo recebeu a mensa-
gem.

(D) Danilo não sabe que Bernardo recebeu a mensa-
gem.

(E) Camila não sabe que Danilo recebeu a mensagem.
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33. A respeito do tratamento moral, é correto afirmar que

(A) se configurou como uma nova forma de gerir a lou-
cura e representou a mudança do sentido do interna-
mento, deslocando-o da medida punitiva e de exclu-
são para medida de tratamento.

(B) sua aplicabilidade se estende até os dias de hoje, 
por sustentar a compreensão da periculosidade nos 
casos de transtornos mentais e justificar a necessi-
dade de internação.

(C) os terapeutas ocupacionais foram os precursores 
dessa prática por terem a ocupação como objeto de 
trabalho e por avaliarem a necessidade de recondu-
zir o doente a um papel socialmente aceito.

(D) a definição de critérios para internação de pessoas, 
pautados nos valores morais vigentes, levou à super-
lotação de instituições manicomiais e, a partir de então, 
o tratamento moral caiu em desuso.

(E) representou a diminuição do saber médico frente à 
crescente valorização de outras disciplinas e culmi-
nou na abolição do uso de fármacos e eletroconvul-
soterapia.

34. Abordagem que tem como princípios norteadores a con-
cepção de que a dinâmica estabelecida pela tríade tera-
peuta-paciente-atividade compõe um campo transicional 
no qual é possível ao paciente, por meio do trabalho  
associativo com as produções realizadas nos settings  
terapêuticos, construir e reconstruir sua história.

Trata-se

(A) da Abordagem Sistêmica em Terapia Ocupacional.

(B) da Abordagem Junguiana em Terapia Ocupacional.

(C) da Reabilitação Psicossocial.

(D) da Abordagem Centrada no Cliente.

(E) das Trilhas Associativas.

35. Discussões atuais sobre as orientações da Terapia  
Ocupacional no campo da Saúde Mental apontam para a 
necessidade de

(A) fortalecimento do papel do profissional em atividades 
sociais, como organização de festas e eventos dos 
serviços.

(B) desenvolvimento dos processos terapêuticos nos  
espaços reais de vida das pessoas e em atividades 
que lhes sejam significativas.

(C) redirecionamento da escuta do sofrimento mental, 
priorizando técnicas não verbais de comunicação, 
como pintura, desenho e colagem.

(D) empoderamento quanto ao saber técnico, de modo 
que as discussões em equipe multiprofissional dire-
cionem a definição dos projetos terapêuticos.

(E) desenvolvimento de grades de atividades nos servi-
ços que considerem o interesse dos usuários.

conhecimentos esPecíficos

31. A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível superior, 
pertencente ao campo da Saúde. Sobre seu histórico, é 
correto afirmar que

(A) os registros de uso da ocupação terapêutica em datas 
remotas, como 3 400 a.C., determinam a origem da 
profissão, na medida em que destacam a relevância 
do uso de atividades nas questões de saúde desde 
os primórdios.

(B) seu surgimento se deu na idade contemporânea, a 
partir de dois marcos históricos de relevância políti-
co-econômica: a Primeira Guerra Mundial, em 1914, 
e a Segunda Guerra Mundial, em 1939.

(C) no início do século XIX, a profissão passa a exercer 
importante papel no processo de humanização das 
instituições psiquiátricas, ao questionar as formas  
de cuidado vigentes, tais como o tratamento moral e 
a ergoterapia.

(D) a transição da terapia pelo trabalho para a terapia 
ocupacional ocorreu devido a pressões sociais de 
veteranos da guerra por autonomia financeira, valo-
rização social e absorção de incapacitados no mer-
cado de trabalho.

(E) o movimento internacional de reabilitação determi-
nou a consolidação da profissão, associando-a à 
especialidade médica e contribuindo para o reconhe-
cimento do corpo biológico como seu principal objeto 
de estudo.

32. O(A)        , elaborado(a) por        , 
parte do pressuposto de que o comportamento ocupa-
cional é dinâmico e decorre de uma constante interação 
com o contexto. Assim, a ocupação é vista como essen-
cial à organização própria do homem e, por meio dela, as 
pessoas exercitam suas capacidades e geram experiên-
cias típicas para cada ciclo de vida. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) Modelo da Função Ocupacional… Catherine Trombly

(B) Terminologia Uniforme da Terapia Ocupacional… 
AOTA

(C) Modelo da Ocupação Humana… Gary Kielhofner

(D) Abordagem Centrada no Cliente… Thelma Sumsion

(E) Modelo da Forma e Performance Ocupacional…  
David Nelson
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39. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um ponto de 
atenção especializada da Rede de Atenção Psicossocial. 
A respeito de seu funcionamento, é correto afirmar que

(A) o CAPS Álcool e Drogas II atende adultos com  
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e 
outras drogas, com necessidades de cuidados clíni-
cos contínuos.

(B) o CAPS Infantil II atende crianças e adolescentes 
com transtornos mentais graves e persistentes, que 
estejam sob tutela de serviços da assistência social 
e/ou venham acompanhados de seus pais e/ou res-
ponsáveis.

(C) os CAPS organizam seu funcionamento a partir dos 
diagnósticos, que são realizados no acolhimento 
inicial de cada usuário e norteiam a construção dos 
projetos terapêuticos singulares.

(D) o CAPS I atende pessoas com transtornos mentais 
graves e persistentes e também com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
de todas as faixas etárias.

(E) os CAPS são constituídos por equipe multiprofis-
sional que atua sob a ótica multidisciplinar e realiza 
atendimento ambulatorial, em regime de tratamento 
intensivo, semi-intensivo e não intensivo.

40. Ferramenta de cuidado construída coletivamente no tra-
balho em equipe e exclusiva para cada pessoa, compre-
endida como o eixo central para a lógica de cuidado para 
pessoas com transtornos mentais e necessidades decor-
rentes do uso de álcool e outras drogas.

Assinale a alternativa que corresponde, corretamente, à 
descrição apresentada.

(A) Projeto Terapêutico Singular.

(B) Análise de Atividade.

(C) Discussão de Caso Clínico.

(D) Grade de Atividades.

(E) Mapa Multidimensional da Vida.

36. A respeito da compreensão da realização de grupos  
como um instrumental teórico-técnico na Terapia Ocupa-
cional, é correto afirmar que

(A) grupos terapêuticos e oficinas terapêuticas são sinô-
nimos e representam uma modalidade de atendi-
mento coletivo, envolvendo o uso de atividades.

(B) o principal objetivo do atendimento em grupos é  
reduzir custos ao otimizar a relação entre profissio-
nais disponíveis e número de pessoas atendidas.

(C) a utilização de atividades com grupos tem sua origem 
na década de 1930 e o enfoque inicial do trabalho era 
de socialização de doentes mentais.

(D) para que um grupo seja considerado terapêutico, 
ele deve ser fechado, homogêneo e ter um contrato  
estabelecido entre coordenador e participantes.

(E) o manejo dos grupos não requer formação ou expe-
riência, posto que todos os participantes exercem o 
papel de co-coordenação.

37. É uma abordagem que adota a filosofia de respeito 
e parceria com as pessoas que recebem os cuidados,  
reconhece a autonomia do cliente e a impor tância de ele 
realizar escolhas e tomar decisões de acordo com suas 
necessidades.

Trata-se de

(A) Terapia Ocupacional Centrada no Cliente.

(B) Medida Canadense de Desempenho Ocupacional.

(C) Clínica Compartilhada.

(D) Terapia Ocupacional Psicodinâmica.

(E) Modelo da Pessoa-Ambiente-Performance Ocupa-
cional.

38. Assinale a alternativa que apresenta um objetivo geral da 
Rede de Atenção Psicossocial.

(A) Garantir a atenção especializada e centrada no  
saber profissional.

(B) Ampliar o acesso à atenção psicossocial da popula-
ção em geral.

(C) Assegurar o respeito aos direitos humanos.

(D) Combater estigmas e preconceitos.

(E) Promover mecanismos de formação permanente 
aos profissionais de saúde.
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43. A respeito da atuação do terapeuta ocupacional no aten-
dimento a crianças que apresentam atraso no desenvol-
vimento (AD), é correto afirmar que

(A) a terminologia AD é consensual entre os profissio-
nais e se refere ao diagnóstico preciso de disfunções 
neuromotoras em crianças prematuras.

(B) para o terapeuta ocupacional, crianças são conside-
radas com AD caso tenham dificuldades em se enga-
jarem ou desempenharem ocupações.

(C) as intervenções devem corrigir disfunções em todas 
as áreas de domínio do desenvolvimento (motor, lin-
guagem, cognitivo e social).

(D) a prevenção de agravos é a principal forma de atua-
ção do profissional, a partir da identificação de fato-
res de risco para a morbidade infantil.

(E) avaliações por meio de instrumentos padronizados 
não devem ser realizadas, para evitar a classificação 
da criança a partir da sua dificuldade.

44.          é uma alteração caracterizada por li-
mitações significativas tanto no          quanto 
no          que, iniciando-se antes dos 18 anos 
de idade, expressa-se nas habilidades adaptativas rela-
cionadas à cognição e às atividades sociais e práticas.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) Autismo… cérebro… corpo

(B) Retardo mental… quociente de inteligência… controle 
emocional

(C) Esquizofrenia… aspecto emocional… contato social

(D) Deficiência intelectual… funcionamento intelectual… 
comportamento adaptativo

(E) Paralisia cerebral… hemisfério direito… hemisfério  
esquerdo

45. De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
com Deficiência, é correto afirmar que

(A) as instituições específicas de reabilitação devem estar 
preparadas para lidar com as necessidades de saúde 
advindas das deficiências e também com os agravos 
e adoecimentos comuns ao restante da população.

(B) a representação de pessoas com deficiência nos 
conselhos de saúde deve ser assegurada a partir da 
presença de seus pais e/ou responsáveis, que deve-
rão dar voz às suas demandas.

(C) os profissionais de saúde deverão realizar campanhas 
para superação de preconceitos, já que são o seg-
mento social que já se mostra preparado para atender 
integralmente e incluir a pessoa com deficiência.

(D) a reabilitação constitui um processo de mão dupla, 
em que o indivíduo portador de deficiência, sua  
família e a comunidade deverão ser trabalhados  
simultaneamente.

(E) o acompanhamento em saúde deverá ocorrer nos 
serviços da rede, abolindo-se o atendimento domi-
ciliar, de modo a favorecer a circulação social das 
pessoas com deficiência.

41. No que se refere ao acolhimento e ao cuidado relacio-
nados a usuários com questões decorrentes do uso de 
álcool, crack e outras drogas nos pontos de atenção da 
Rede de Atenção Psicossocial, é correto afirmar que

(A) o acolhimento ao usuário se dá a partir de questões 
previamente elaboradas pela equipe, que buscam 
identificar a intensidade do uso de substâncias.

(B) a frequência diária do usuário no serviço é um critério 
importante para seu acompanhamento, pois asse-
gura sua abstinência.

(C) a realização de busca ativa é considerada uma  
estratégia importante e uma grande janela de oportu-
nidade na criação do vínculo para o cuidado.

(D) o serviço precisa oferecer um conjunto de oportuni-
dades que favoreçam a mudança de hábitos, como 
grupos de Narcóticos Anônimos e orientações quan-
to a prejuízos relacionados ao uso de substâncias.

(E) os profissionais precisam escutar as demandas e 
expectativas dos usuários e, caso precisem de cui-
dados mais básicos, como banho e alimentação, 
devem ser orientados a procurar serviços da assis-
tência social.

42. De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental  
vigente, o cuidado em saúde mental deve

(A) priorizar a internação como principal estratégia de 
cuidado, frente aos riscos pessoais e sociais relacio-
nados ao transtorno mental.

(B) ter como premissa a remissão de sintomas e a rein-
trodução das pessoas com transtorno mental na  
sociedade.

(C) ocorrer em serviços comunitários, respeitando a  
hierarquia entre os serviços da rede e entre os pro-
fissionais de saúde.

(D) ser coordenado pelas comunidades terapêuticas,  
devido ao seu potencial de treinar habilidades neces-
sárias à reinserção social.

(E) assegurar os direitos das pessoas com transtorno 
mental e de seus familiares, como a proteção a for-
mas de abuso e exploração.
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49. É uma doença sistêmica, autoimune, caracterizada por 
poliartrite periférica que leva à deformidade e à destrui-
ção de articulações. Acarreta perda de função, diminui-
ção de atividades, quadros de dor e desenvolvimento de 
processo inflamatório.

Assinale a alternativa que corresponde à descrição 
apresentada.

(A) Osteoartrite.

(B) Lúpus Eritematoso Sistêmico.

(C) Tenossinovite de Quervain.

(D) Neuropatia Inflamatória Progressiva.

(E) Artrite Reumatoide.

50. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de prótese 
de membro superior utilizada no tratamento de amputa-
dos e sua correta descrição.

(A) Próteses ativas – são acionadas por uma fonte de 
energia externa que detecta potenciais elétricos na 
superfície da pele durante a contração muscular do 
coto.

(B) Próteses passivas – possibilitam a ampliação do  
movimento passivo, retomando a funcionalidade em 
casos de limitação cicatricial do movimento ativo.

(C) Próteses mioelétricas – são acionadas pelo próprio 
paciente mediante o movimento do coto ou do om-
bro por meio da tração de correias; requerem trei-
namento para coordenação de diferentes funções.

(D) Próteses estéticas – restabelecem o aspecto exter-
no, implicam na renúncia consciente das funções 
ativas e podem ser utilizadas para carregar objetos.

(E) Próteses híbridas – utilizam o conceito da prótese 
estética em combinação com acionamento robótico 
externo para movimentação do membro.

51. No acompanhamento em ortopedia e traumatologia, o  
terapeuta ocupacional deve

(A) preocupar-se com o impacto da lesão no desempe-
nho ocupacional diante da realização de atividades e 
da participação social.

(B) realizar avaliações padronizadas e elaborar planos  
terapêuticos a partir dos dados coletados, sem se 
ocupar com o contexto de vida do paciente.

(C) privilegiar adaptações no processo de promoção 
da autonomia, prescrevendo órteses e tecnologias  
assistivas a todos.

(D) concentrar-se na avaliação de componentes de  
desempenho, como amplitude de movimento e con-
dução nervosa.

(E) dirigir suas intervenções aos membros superiores,  
enquanto o fisioterapeuta reabilita membros inferiores.

46. Assinale a alternativa que apresenta um objetivo, ou 
mais, da Reabilitação Baseada na Comunidade.

(A) Garantir que pessoas com deficiência maximizem 
suas habilidades, acessem serviços e colaborem ati-
vamente com a comunidade.

(B) Promover a reabilitação de menores infratores a  
partir de abrigamento em comunidades terapêuticas.

(C) Ativar as comunidades para proteger as pessoas 
com deficiência, garantir sua segurança e tratá-las 
como qualquer outra pessoa.

(D) Assegurar que famílias recorram à interdição de pes-
soas com deficiência, para que seus cuidados sejam 
compartilhados com a comunidade.

(E) Criar grupos e oficinas, nos espaços comunitários, 
voltados às pessoas com deficiência e abolir os ser-
viços especializados.

47. Caracteriza-se por uma lesão no cérebro ocorrida antes 
dos dois primeiros anos de vida, provocada pela falta de 
oxigenação das células cerebrais, que pode afetar dife-
rentes partes do corpo, podendo ou não estar associada 
a alterações cognitivas.

O texto apresentado refere-se

(A) à hebefrenia.

(B) à síndrome de Down.

(C) à paralisia cerebral.

(D) à mielomeningocele.

(E) ao traumatismo cranioencefálico.

48. A respeito da atuação do terapeuta ocupacional no aten-
dimento a pessoas que sofreram um acidente vascular 
encefálico, é correto afirmar que

(A) a avaliação dos componentes de desempenho pode 
mensurar a performance ocupacional com a mesma 
eficácia que a observação da execução de ativida-
des cotidianas.

(B) o tratamento inicia-se com a restauração do controle 
do tronco, concomitantemente à reeducação motora 
do membro superior, uma vez que a estabilidade pro-
ximal é necessária para movimentos distais.

(C) o treino das reações de equilíbrio pode ser realizado 
em diferentes contextos e posições, conduzindo a 
pessoa a situações de risco de queda sem auxílio, 
para estimular os componentes necessários, e  
expondo-a a empurrões.

(D) o tratamento deve ser instituído gradualmente, uma 
vez que o período inicial de recuperação se mostra 
prejudicado pelo impacto emocional provocado pela 
vivência da perda da funcionalidade.

(E) a reeducação motora pode ser fundamentada por 
diversas técnicas e quanto mais divergentes forem 
os princípios teóricos das técnicas utilizadas na rea-
bilitação de uma mesma pessoa, mais amplos serão 
os resultados.
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55. A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde 
Pública que tem como objeto de estudo e intervenção as 
relações entre o trabalho e a saúde. A respeito da prática 
profissional nessa área, é correto afirmar que

(A) a investigação de adoecimentos no campo profissio-
nal deve priorizar a escuta dos gestores, de modo a 
evitar a construção de um olhar parcial.

(B) o profissional de saúde deve exigir que a empresa 
remaneje o funcionário para outra atividade, em  
tempo parcial ou total, nos quadros mais graves.

(C) a decisão quanto ao afastamento do trabalho deve 
partir dos gestores e deve considerar a lacuna pro-
dutiva ocasionada pela ausência do funcionário.

(D) a identificação dos fatores de risco presentes no 
ambiente de trabalho pode ser complementada por 
meio da literatura técnica especializada e da obser-
vação direta do posto de trabalho.

(E) o acompanhamento do retorno ao trabalho deve ser 
apoiado pelos profissionais e serviços de saúde, 
posto que a responsabilidade sobre a nova condição 
de saúde do trabalhador não compete à empresa.

56. Uso consciente, explícito e judicioso da melhor e mais 
atual evidência na tomada de decisão sobre os cuidados 
disponibilizados a determinado paciente. Busca respon-
der aos recentes desafios encontrados na área da saúde, 
ilustrados principalmente pela demanda por melhora da 
eficácia e da eficiência dos serviços prestados pelos tera-
peutas ocupacionais, por meio do estímulo à integração 
da evidência científica no processo de decisão clínica 
desse profissional.

Assinale a alternativa que corresponde à descrição 
apresentada.

(A) Prática empírica e sustentada na experiência.

(B) Prática baseada em evidências.

(C) Metodologia científica de pesquisa.

(D) Medicina baseada em evidências.

(E) Produção de evidências a partir da prática.

57. Considerando o Código de Ética do terapeuta ocupacio-
nal, a prática profissional deve

(A) pautar-se exclusivamente no saber técnico, de modo 
a assegurar o melhor desfecho da intervenção.

(B) centralizar no profissional a tomada de decisão 
sobre os cuidados.

(C) incluir a prescrição de medicação, quando não hou-
ver outro recurso para o cuidado.

(D) estar condicionada à filiação do profissional a todas 
as entidades associativas de classe.

(E) apoiar iniciativas que visam ao aprimoramento cultu-
ral e à defesa dos legítimos interesses de classe.

52. Assinale a alternativa que apresenta dois eixos estrutu-
rantes da Política Nacional de Atenção Hospitalar.

(A) Atenção Humanizada; Garantia de efetividade do 
serviço.

(B) Financiamento tripartite; Participação e Controle  
Social.

(C) Gestão Hospitalar; Contratualização.

(D) Transparência e eficiência na aplicação de recursos; 
Gestão de Tecnologia.

(E) Regionalização da atenção; Continuidade do cuidado.

53.  A respeito da atuação da Terapia Ocupacional em con-
textos hospitalares, é correto afirmar que

(A) o modo de desenvolver escuta e acolhimento às  
necessidades da população deve reforçar a centrali-
dade do hospital no cuidado em saúde.

(B) a formação profissional contempla o exercício de 
um olhar crítico à visão hospitalocêntrica e, por isso, 
esse é um campo em decadência.

(C) é necessário construir uma abordagem dos proces-
sos saúde-doença a partir da perspectiva da integra-
lidade e da humanização do cuidado.

(D) a criação de salas de atendimento que reproduzam 
o ambiente domiciliar de pacientes internados contri-
bui para a diminuição do ócio durante a internação.

(E) é dever do profissional restringir a entrada de alimen-
tos e objetos vindos de fora, para diminuir as taxas 
de infecção hospitalar.

54.           pode ser conceituada como cen-
trada no          , dentro de uma visão de 
        , atendendo às necessidades educa-
cionais especiais. Estrutura-se respeitando a flexibilidade 
curricular e a atenção às diversidades.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) Inclusão social… contexto… igualdade

(B) Educação especial… processo de ensino… adequa-
ção e adaptação

(C) Aprendizagem… conteúdo… vivência do ensino

(D) Educação regular… professor… transmissão do 
conteúdo

(E) Educação inclusiva… aluno… equidade
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58. Assinale a alternativa que indica um contexto e descreve 
corretamente a ação do terapeuta ocupacional frente  
a esse contexto, de acordo com o Código de Ética da 
profissão.

(A) Em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise 
social – colocar seus serviços à disposição da  
comunidade.

(B) Contato com fato sigiloso – comunicar superiores e 
registrar em prontuário.

(C) Em caso de improbidade administrativa de institui-
ções – encaminhar pacientes para seu consultório 
particular.

(D) Contato com populações vulneráveis e de baixa 
renda – oferecer atendimento gratuito.

(E) Trabalho em equipe multidisciplinar – delegar suas 
atribuições.

59. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) busca superar a frag-
mentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde 
e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do 
Sistema Único de Saúde. Considerando seus objetivos, 
sua composição e seu funcionamento, é correto afirmar 
que

(A) o domicílio pode ser considerado um ponto de aten-
ção da RAS, por ser um espaço no qual uma ação de 
saúde pode ser ofertada.

(B) a RAS se caracteriza pela formação de relações hie-
rárquicas entre os pontos de atenção.

(C) a Atenção Básica ocupa um lugar secundário na 
RAS, por ser responsável pelos problemas mais  
comuns de saúde, e não pelos mais complexos.

(D) a RAS tem como centro de comunicação os Hospi-
tais Gerais Regionais.

(E) o principal objetivo da RAS é aprimorar a eficiência 
econômica na área da saúde.

60. Assinale a alternativa que indica três princípios organiza-
tivos do Sistema Único de Saúde:

(A) Universalização; Equidade; Integralidade.

(B) Liberdade; Igualdade; Fraternidade.

(C) Regionalização; Descentralização; Participação  
popular.

(D) Atenção Básica; Atenção Especializada; Vigilância 
em Saúde.

(E) Ética; Cidadania; Respeito.




