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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

TERAPEUTA OCUPACIONAL

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões), 
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta 

azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente. 
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 

para marcar o cartão de respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora  após seu início. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 

 Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto  

 No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um 
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, 
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-
autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando 
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; 
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em 
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo 
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o 
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a 
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da 
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá 
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é 
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é 
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também 
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do 
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da 
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força 
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está 
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou 
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas 
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. 
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se 
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com 
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. 
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois 
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso 
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto 
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, 
de harmonização de interesses opostos, tal como quando 
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num 
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro 
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu 
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas 
com a indicação de que o sistema é  escalonado e não tem uma 
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, 
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas 
são lançadas. 

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem 
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 

1884. P79-89, (Adaptado) . 
1)	 Ao	afirmar	‘No	Brasil,	entre	o	“pode”	e	o	“não	pode”,	

encontramos	 um	 “jeito”’,	 para	 a	 sustentação	 da	 sua	
tese	o	autor	faz	uso	de	duas	estratégias	argumentativas	
que	podem	ser	identificadas	como:	
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso. 
d) autoquestionamento e conformidade. 

2)	 Ao	 estabelecer	 uma	 distinção	 entre	 o	 “Jeitinho”	 e	 o	
“Você	sabe	com	quem	está	falando?”,	o	autor	mostra	
que,	em	sua	opinião,	ambos	são:	
a) práticas que fazem uso da hierarquização como 

mecanismo de obtenção de benefícios. 
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das 

instituições em geral. 
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos 

envolvidos nas práticas. 
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou 

mecanismos protocolares. 

 

	 Considere	 o	 fragmento	 abaixo	 para	 responder	 às	
questões	3,	4	e	5	seguintes.	

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da 
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores 

externos àquela situação poderá provocar uma resolução 
satisfatória ou menos injusta.”

3)	 Em	períodos	mais	longos,	deve-se	reforçar	o	cuidado	
para	a	análise	de	suas	partes.	Nesse	sentido,	percebe-
se	que	a	segunda	oração	é	subordinada	à	primeira	e	
deve	ser	classificada	como:	
a)  substantiva predicativa. 
b)  adverbial concessiva. 
c)  adjetiva restritiva. 
d)  adverbial causal. 

4)	 A	 locução	verbal	destacada	no	 trecho	permite	 inferir,	
por	parte	do	enunciador,	uma	expressão	de:	
a) possibilidade. 
b) submissão. 
c) desinteresse. 
d) convicção. 

5)	 Cumprem	 papel	 caracterizador,	 podendo	 ser	
classificados	 como	 adjetivos,	 todos	 os	 vocábulos	
abaixo,	EXCETO:	
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”. 
d) “injusta”.

6)	 Em	 “Há	 sempre	 outra	 autoridade,	 ainda	 mais	 alta,”,	
o	 emprego	 do	 singular	 na	 forma	 verbal	 em	destaque	
deve-se:	
a)  à impessoalidade do verbo “haver” no contexto. 
b)  à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c)  ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”. 

7)	 Na	última	frase	do	texto,	o	autor	faz	uso	de	uma	ideia	
que	confere	à	conclusão	um	sentido	figurado	que	deve	
ser	entendido	como	uma:	
a) hipérbole. 
b) metáfora.
c) antítese. 
d) prosopopeia.

8)	 No	 fragmento	 “Um	 é	 um	 modo	 harmonioso	 de	
resolver	 a	 disputa;	 o	 outro,	 um	 modo	 conflituoso	
e	direto	de	 realizar	a	mesma	coisa.”,	o	autor	 faz	uso	
das	 construções	 em	destaque	 que	 se	 encontram	 em	
paralelismo	 sintático.	 A	 estratégia	 coesiva	 ilustrada	
nesse	procedimento	é	o	emprego	de:	
a) um termo sinônimo, equivalente.  
b) uma expressão de sentido mais abrangente. 
c) um hipônimo de caráter mais específico. 
d) uma nominalização de forma verbal. 

9)	 No	início	do	texto,	o	emprego	da	vírgula	que	segue	a	
expressão	“No	Brasil”	deve	ser	justificado	por	tratar-
se	de:	
a) uma oração intercalada. 
b)  um aposto ilustrativo de lugar. 
c)  um objeto anteposto ao verbo que complementa. 
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta. 
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10)	No	 trecho	 “A	 verdade	 é	 que	 a	 invocação	 da	 relação	
pessoal”,	 aponta-se	 uma	 “verdade”	 que	 se	 propõe	
inquestionável.	Esse	sentido	é	atribuído	em	função	do	
seguinte	recurso	linguístico:	
a) a conjunção “que”.
b)  a ausência de vírgulas. 
c)  o primeiro artigo definido. 
d)  a omissão do sujeito. 

CONHECIMENTOS GERAIS

11)	Em	 janeiro	 de	 2018,	 um	 país	 europeu	 assumiu	 pela	
primeira	 vez	 na	 história	 a	 presidência	 semestral	 do	
Conselho	da	União	Europeia	(EU).	O	país	em	questão,	
que	presidirá	o	Conselho	de	janeiro	a	junho/2018,	é:	
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia

12)	O	acordo	firmado	entre	países	europeus	que	entrou	em	
vigor	em	1995,	que	é	um	dos	mais	importantes	pilares	
da	União	Europeia	(EU),	e	que	trata	sobre	uma	política	
de	 abertura	 de	 fronteiras	 entre	 os	 países	 signatários	
e	 permite	 a	 livre	 circulação	 de	 pessoas	 denomina-se	
Acordo	de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen

13)	“Um	novo	ataque	de	sequestro	de	dados	(ransomware)	
afetou	países	do	Leste	Europeu	na	manhã	desta	quarta-
feira,	25,	e	começa	a	se	espalhar	pelo	mundo.	O	ataque	
afetou	as	 redes	do	aeroporto	de	Odessa,	na	Ucrânia,	
do	metrô	de	Kiev	e	alguns	bancos	russos,	reportaram	
empresas	de	segurança	e	o	banco	central	russo.	Além	
disso,	 já	há	casos	afetando	computadores	em	países	
como	Turquia,	Alemanha,	EUA	e	Coreia	do	Sul.”	

(Fonte:	O	Estadão	-	25/10/2017	-	adaptado)
	 O	nome	do	vírus	responsável	pelo	ataque	cibernético	

mencionado	no	texto	acima,	que	afetou	países	do	Leste	
Europeu	em	25/10/2017,	é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus

14)	O	 presidente	 Juan	 Manuel	 Santos,	 empossou	 nesta	
segunda-feira	(15)	os	magistrados	do	sistema	especial	
de	justiça	surgido	do	acordo	de	paz	com	a	ex-guerrilha	
FARC	e	que	julgará	os	crimes	mais	graves	do	conflito	
armado.	 “Alcançamos	 um	 modelo	 sem	 impunidade	
para	os	crimes	internacionais	e	contra	a	humanidade,	
que	também	respeita	nossa	Constituição	e	nossas	leis,	
e	os	tratados	internacionais	sobre	o	tema”,	assinalou	o	
presidente	durante	a	cerimônia	na	sede	do	governo.

(Fonte	-	Revista	Isto	É	-	15.01.18	-	adaptado)
	 FARC	 é	 um	 grupo	 guerrilheiro	 criado	 em	 1964,	 por	

Pedro	 Antonio	 Marín	 (também	 conhecido	 como	
Manuel	 Marulanda	 Vélez),	 que	 desenvolveu	 suas	
atividades	na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile

15)	“Ser	relator	da	Lava-jato	mexeu	na	rotina	do	ministro	que	
mantinha	hábitos	simples	e	era	de	poucos	holofotes.	
O	novo	relator,	que	ocupa	hoje	o	gabinete	que	era	de	
Teori	 Zavaski,	 ex-relator	 da	 Lava-jato	 que	 morreu	 na	
queda	 de	 um	 avião,	 não	 pode	mais	 almoçar	 com	 os	
funcionários	 no	 bandejão	 do	 STF,	 está	 sempre	 com	
seguranças,	viaja	menos	para	ver	a	família,	e	tem	tido	
menos	 tempo	para	 ler	 algo	que	não	 seja	 relacionado	
com	o	maior	caso	de	corrupção	do	país.”	

(Fonte	-	Globo	CBN	-	01/06/2017)
	 O	relator	da	Operação	Lava	Jato	no	Supremo	Tribunal	

Federal	 mencionado	 no	 texto,	 que	 substituiu	 Teori	
Zavaski,	é:	
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli

16)	Em	2018,	o	governo	quer	conceder	à	iniciativa	privada	a	
exploração	do	turismo	em	três	parques	nacionais.	Hoje,	
apenas	 quatro	 parques	 brasileiros	 contam	 com	 esse	
tipo	de	serviço.	O	primeiro	parque	nacional	no	Brasil	
com	 manutenção	 e	 serviços	 concedidos	 à	 iniciativa	
privada	é	o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17)	“A	 Prefeitura	 de	 Manaus	 decretou	 situação	 de	
emergencial	 social	 devido	 ao	 intenso	 processo	 de	
imigração	 dos	 indígenas	 da	 etnia	Warao	 para	 capital	
amazonense.	 Grupos	 estão	 acampados	 em	 viaduto	
e	 na	 Rodoviária	 de	 Manaus.	 A	 crise	 econômica	 e	 a	
falta	de	alimentos	fizeram	com	que	 indígenas	nativos	
deixassem	 o	 seu	 país.	 Mais	 de	 400	 índios	 estão	 na	
capital	do	Amazonas.”

(Fonte	-	Globo	CBN	-	01/06/2017	–	ADAPTADO)
	 Os	indígenas	da	etnia	Warao	que	estão	imigrando	para	

o	Brasil,	estão	fugindo	da	crise	político-econômica	de	
seu	país	de	origem	que	é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

18)	“Além	 do	 escândalo	 de	 doping	 envolvendo	 atletas	
russos	e	a	crise	da	baixa	venda	de	ingressos,	o	Comitê	
organizador	 da	 Olimpíada	 de	 Inverno	 de	 2018,	 tem	
outra	 grande	preocupação:	 o	 frio.	De	 acordo	 com	os	
organizadores	do	evento,	que	 iniciará	em	 fevereiro,	a	
abertura	da	competição	será	a	mais	fria	dos	últimos	20	
anos.”

(Fonte:	IG	Esportes	-	08/12/2017	-	adaptado)
	 Os	Jogos	Olímpicos	de	Inverno	de	2018	ocorreram	em:

a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul
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19)	“O	 empresário	 e	 idealizador	 do	 Instituto	 Inhotim,	
Bernardo	Paz,	foi	condenado	a	nove	anos	e	três	meses	
de	prisão	por	lavagem	de	dinheiro.	A	irmã	dele,	Virgínia	
Paz,	foi	condenada	pelo	mesmo	crime	a	cinco	anos	e	
três	meses,	em	regime	semiaberto.	O	Instituto	é	um	dos	
maiores	museus	a	céu	aberto	do	mundo,	sede	de	um	
dos	acervos	de	arte	contemporânea	mais	importantes	
do	Brasil.”	

(Fonte:	G1	-	16/11/2017	-	Adaptado)
	 O	 Instituto	 Inhotim,	 fundado	 em	 2006,	 localiza-se	 no	

estado	brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul

20)	O	brasileiro	Luiz	Gabriel	Tiago	é	um	dos	indicados	de	
2018	 para	 um	prêmio	 internacional	muito	 importante,	
por	criar	o	projeto	Pontinho	de	Luz	que	atua	no	combate	
à	fome	em	regiões	de	alta	vulnerabilidade.	

	 Pontinho	 de	 Luz	 é	 uma	 rede	 de	 solidariedade	 que	
conta	 com	 35	 mil	 pessoas,	 responsáveis	 por	 ações	
sociais	realizadas	no	Brasil	e	no	exterior,	com	recursos	
arrecadados	por	treinamentos	e	doações.

	 O	 prêmio	 para	 o	 qual	 Luiz	 Gabriel	 Tiago	 recebeu	 a	
indicação	para	o	ano	de	2018	é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21)	Analise	 as	 afirmativas	 abaixo,	 dê	 valores	 Verdadeiro	
(V)	ou	Falso	(F)	e	assinale	a	alternativa	que	apresenta	
a	sequência	correta	de	cima	para	baixo,	sobre	Terapia	
Ocupacional	(TO)	no	campo	social.
(  ) A análise da atividade, procedimento descritivo 

de decomposição e recomposição de cada etapa 
do processo de execução das ações no trabalho, 
caracteriza-se pelo questionamento do processo 
de trabalho e observação do trabalhador durante a 
atividade.

(  ) O TO realiza análise, diagnóstico e intervenção nas 
situações de trabalho onde ocorrem falhas no processo 
ou sobrecarga durante a atividade, no entanto, tem 
uma escuta diferenciada do processo de sofrimento ou 
adoecimento do trabalhador.

(  ) A TO atua na colocação e recolocação do trabalhador no 
contexto produtivo e utiliza os princípios da simplificação  
do trabalho como principal ferramenta de intervenção 
para eliminar os fatores de risco de acidentes ou 
incapacidades no local de trabalho.

(  ) O aumento do número de erros, de acidentes de trabalho, 
de afastamentos para tratamento de sáude, doenças 
ocupacionais, absenteísmo, estresse entre outros são 
indicativos universais da ocorrência de problemas no 
contexto da produção que atingiram diretamente os 
trabalhadores.

	 A	sequência	correta	é:
a) V-F-V-F
b) V-V-V-V
c) F-V-V-V
d) F-V-F-V

22)	Assinale	 a	 alternativa	 correta.	 Nas	 doenças	
neuromusculares	o	terapeuta	ocupacional	(TO)	avalia	a	
função	dos	membros	superiores	com	objetivo	de	traçar	
um	plano	de	tratamento,	para	isso	observa:	
a) coordenação motora fina e grossa
b) dinâmica familiar
c) auto-imagem
d) lazer/brincar

23)	Leia	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 e	 assinale	 a	 alternativa	
correta.	Em	relação	ao	quadro	clínico	e	complicações	
decorrentes	da	lesão	medular	cervical,	que	devem	ser	
consideradas	na	avaliação	do	terapeuta.
I. De acordo com os miótomos e testes musculares 

correspondentes, o nível motor C7 corresponde a 
extensão do cotovelo.

II. Os achados clínicos da ossificação heterotópica mais 
comuns são a redução da amplitude de movimentos 
(ADM) associada ou não a crepitação na movimentação, 
e sinais inflamatórios. 

III. A espasticidade é uma expressão clínica da lesão do 
sistema piramidal na qual ocorre rigidez muscular 
classificada pela Escala ASIA. 

IV. O início precoce do treino de AVD (Atividade de Vida 
Diária) constitui importante estímulo à prevenção de 
perdas motoras comuns nas lesões do Sistema Nervoso 
Central (SNC).

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a)  I, II, III e IV
b)  III e IV
c)  I, II e IV
d)  I, II e III

24)	Analise	as	afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	
ou	 Falso	 (F)	 e	 assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	
sequência	correta	de	cima	para	baixo,	nas	afirmações	
sobre	 anatomia	 humana	 e	 sua	 correlação	 com	 o	
envelhecimento.
(  ) Nas duas primeiras décadas de vida predomina a 

formação óssea e há incremento progressivo da massa 
óssea. O pico de massa óssea ocorre na quarta década 
e a partir daí ocorre perda progressiva.

(  ) O envelhecimento cartilaginoso é caracterizado por 
maior agregação dos proteoglicanos e menor resistência 
mecânica da cartilagem, diminuição da hidratação do 
colágeno e da resistência à colagenase.

(  ) Os principais processos reumáticos no indivíduo idoso 
ocorrem nas articulações diartrodiais. 

(  ) Nos músculos esqueléticos ocorre diminuição lenta 
e progressiva da massa muscular. Histologicamente 
detecta-se atrofia muscular por perda gradativa e 
seletiva predominantemente de fibras tipo I.

	 A	sequência	correta	é:
a) F-F-V-F
b) V-F-F-V
c) F-F-V-V
d) V-F-V-F

25)	Leia	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 e	 assinale	 a	 alternativa	
correta.	 A	 aplicação	 da	 terapia	 ocupacional	 (TO)	 em	
todos	os	aspectos	da	gerontologia	e	geriatria.
I. As atividades de vida diária (AVD) do idoso podem 

ser avaliadas por escala de independência ou Escala 
de Kats com itens que medem o desempenho no auto 
cuidado, e obedece hierarquia de complexidade a partir 
da função mais simples.

II. A partir da instalação do processo de demência, 
excepcionalmente a primeira função que o indivíduo se 
torna dependente é o banho e a última é a alimentação.

III. As atividades instrumentais de vida diária (AIVD) podem 
ser avaliadas por questionário de atividades funcionais 
e escalas, porém não refletem o cotidiano do indivíduo 
acometido.

IV. Simultaneamente ao programa de tratamento de TO 
devem ser avaliados: o estado nutricional, parte social, 
continência urinária, mobilidade, marcha e equilíbrio 
para início de trabalho multiprofissional quando 
necessário.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a)  III e IV
b)  I, II, III e IV
c)  I e IV
d)  I e III
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26)	Analise	as	afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	
ou	 Falso	 (F)	 e	 assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	
sequência	correta	de	cima	para	baixo,	nas	afirmações	
sobre	 a	 intervenção	 da	 terapia	 ocupacional	 (TO)	 nos	
casos	 de	miastenia	 grave	 que	 tem	 como	 objetivo	 no	
programa	de	tratamento	retardar	o	impacto	do	processo	
degenerativo.
(  ) São indicados exercícios aeróbicos e resistidos 

repetitivos para ganho de força e endurance muscular 
evitando ocorrência precoce de fadiga.

(  ) São indicados alongamentos, exercícios para 
conservação de energia e orientação de posicionamento, 
para preservação da integridade da fibra muscular.

(  ) São indicadas e orientadas técnicas de conservação de 
energia e simplificação do trabalho. 

(  ) São indicados exercícios passivos, uso precoce de 
suporte de tronco e órteses para os membros, para 
preservar as articulações e promover a proteção 
muscular, não importando a fase da doença, .

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta	de	cima	para	baixo.
a) F-V-V-F
b) V-V-F-F
c) F-F-V-V
d) F-V-V-V

27)	Assinale	a	alternativa	correta.	A	melhor	forma	de	avaliar	
a	força	de	preensão	e	pinça	após	lesão	comprometendo	
a	mão	é:
a) estesiômetro (Semmes-Weinstein)
b) goniômetro
c) dinamômetro de Jamar
d) manipulação de Minnesota

28)	Leia	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 e	 assinale	 a	 alternativa	
correta.	 A	 aplicação	 da	 terapia	 ocupacional	 (TO)	 em	
todos	os	aspectos	relacionados	à	deficiência	mental.
I. O terapeuta ocupacional (TO) desenvolve ações na 

escola relacionadas à orientação dos professores 
quanto às peculiaridades do aluno, participa do 
planejamento utilizando conhecimento sobre a dinâmica 
das atividades e projetos que favorecem a inclusão.

II. A profissionalização no Brasil não é considerada parte 
dos programas de atenção à pessoa com deficiência 
mental, pois é desenvolvida somente em instituições 
especializadas sem objetivo de promover a inserção 
social.

III. A intervenção da TO na deficiência mental é buscar 
intervenção e desenvolver junto com o paciente, a 
possibilidade de partilha de significados e construção 
de instrumentos motores, psíquicos e sociais para uma 
vida plena e produtiva.

IV. O olhar terapêutico não deve ser voltado para a 
deficiência em si, mas para a pessoa com deficiência, 
compreendendo a forma como reage ao meio, para 
entender seu desenvolvimento peculiar e estimulá-lo. 

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I, II e III
b) II e IV
c) II, III e IV
d) I, III e IV

29)	Assinale	 a	 alternativa	 que	 completa	 correta	 e	
respectivamente	as	lacunas.	As	articulações	da	mão	são	
destinadas	anatomicamente	à	rigidez	em	determinadas	
posições.	A	metacarpofalangiana	é	propensa	a	rigidez	
em	 ________	 devido	 a	 forma	 proeminente	 da	 cabeça	
do	metacarpo	que	faz	com	que	o	ligamento	________,	
fique	________	na	posição	de	extensão	e	________	na	
posição	de	flexão.
a) extensão; amarelo; tenso; relaxado
b) extensão; colateral; relaxado; tenso
c) flexão; colateral; relaxado; tenso
d) flexão; amarelo; tenso; relaxado

30)	Assinale	 a	 alternativa	 correta.	 Paciente	 com	 68	 anos	
do	 sexo	 masculino,	 com	 sequela	 de	 AVC	 (Acidente	
Vascular	 Cerebral)	 há	 01	 ano,	 apresentando	 controle	
postural	 deficitário,	 esse	 déficit	 está	 usualmente	
relacionado	à:
a) dificuldade na transferência de peso, alteração cognitiva 

grave e do campo visual
b) hipotonia de tronco, diminuição da coordenação e 

episódios convulsivos
c) hipertonia de tronco, desativação dos barorreceptores e 

alteração sensorial
d) dificuldade na transferência de peso, manutenção da 

posição do corpo contra a ação da gravidade e ativação 
das respostas de equilíbrio

31)	Analise	as	afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	
ou	 Falso	 (F)	 e	 assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	
sequência	correta	de	cima	para	baixo,	nas	afirmações	
sobre	cuidados	a	serem	observados	no	tratamento	do	
AVC	(Acidente	Vascular	Cerebral)	em	fase	aguda.
(  ) O terapeuta deve evitar alongamento excessivo dos 

músculos flácidos da mão e punho, na transferência de 
peso com a mão espalmada, assim como tracionar o 
membro superior ao realizar trocas posturais.

(  ) Na manipulação passiva de mão, deve ter cuidado para 
que não haja tracionamento do polegar em hiperextensão 
ou das articulações metacarpofalangianas para evitar 
hipomobilidade.

(  ) As técnicas de facilitação de descarga de peso são 
destinadas a restaurar as respostas motoras normais 
segundo o método Bobath, e devem ser utilizadas para 
normalizar o tônus e aumentar a atividade muscular do 
tronco e membros superiores.

(  ) O paciente deve ser orientado a usar espaldeira de 
ombro, quando observada subluxação para evitar 
deslocamento e dor, somente ao dormir.

	 A	sequência	correta	é:
a) V-F-V-F
b) V-F-F-F
c) F-V-F-V
d) F-F-V-V

32)	Analise	as	afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	
ou	 Falso	 (F)	 e	 assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	
sequência	correta	de	cima	para	baixo,	nas	afirmações	
sobre	 os	 recursos	 tecnológicos	 existentes	 para	 os	
portadores	de	deficiências	como	a	tecnologia	assistiva	
que	 objetiva	 o	 favorecimento,	 aumento,	 manutenção	
e	 melhora	 das	 habilidades	 funcionais.	 A	 adequação	
postural	 na	 cadeira	 de	 rodas	 é	 um	 dos	 ramos	 dessa	
ciência	e	tem	objetivos	específicos.
(  ) Ser confortável.
(  ) Recrudescer a pressão.
(  ) Proporcionar suporte corporal.
(  ) Incrementar a função.

	 A	sequência	correta	é:
a) V-V-V-F
b) V-F-V-V
c) F-V-F-V
d) F-F-V-V
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33)	Leia	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 e	 assinale	 a	 alternativa	
correta.	 A	 psicomotricidade	 visa	 facilitar	 a	 interação	
entre	motricidade,	afetividade	e	mente,	é	baseada	em	
elementos	básicos.
I. O esquema corporal é elemento básico da 

psicomotricidade.
II. A orientação temporal é coadjuvante da psicomotricidade 

e não relacionada como elemento básico.
III. A estruturação espacial é elemento básico da 

psicomotricidade.
IV. O equilíbrio é coadjuvante da psicomotricidade e não 

relacionado como elemento básico.
	 Estão	corretas	as	afirmativas:

a) II e III
b) I, II e IV
c) II e IV
d) I e III

34)	Analise	as	afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	
ou	 Falso	 (F)	 e	 assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	
sequência	correta	de	cima	para	baixo,	nas	afirmações	
sobre	interface	arte	e	saúde.
(  ) A transformação da sociedade é observada também 

nas intervenções de terapia ocupacional (TO) onde há 
influência de uma nova noção de reabilitação baseada 
em ações no território que tem como sentido principal a 
construção dos direitos substanciais dos pacientes.

(  ) Mediante a necessidade de propostas, foram 
introduzidas atividades artísticas, plásticas e corporais 
nas intervenções, pois tratam-se de estratégias voltadas 
à construção de projetos de vida, desvinculadas da área 
de saúde.

(  ) Trata-se de trabalho que desconsidera as situações 
limites vividas por sujeitos e populações e diante dos 
enfrentamentos e são desvinculados da sua realidade 
de vida.

(  ) A proposta da intervenção interface arte e saúde é 
direcionada para populações expropriadas de sua rede 
de vida, no entanto, ainda não foi desenvolvida em 
nosso país. 

	 A	sequência	correta	é:
a) V-F-V-F
b) V-F-V-V
c) V-F-F-F
d) F-F-V-V

35)	Correlacione	corretamente.	O	ser	humano	está	sempre	
descobrindo	 coisas	 novas	 e	 aprendendo	 em	 todas	
as	fases	da	vida.	A	atividade	lúdica	na	infância	é	uma	
das	formas	mais	eficazes	de	aprendizado.	O	brincar	é	
observado	de	variadas	formas.	

(1) Filosófica.
(2) Sociológica.
(3) Psicológica.
(4) Pedagógica.

(A) Forma mais pura de inserção na
      sociedade.
(B) Está presente em todo 
      desenvolvimento da criança nas 
      diferentes formas de modificação do 
      seu comportamento.
(C) Tem-se revelado como estratégia 
      poderosa para o aprendizado.
(D) Abordado como mecanismo para 
      contrapor a realidade.

	 A	correlação	correta	se	estabelece	em:
a) 1D, 2A, 3B, 4C
b) 1A, 2B, 3D, 4C
c) 1D, 2B, 3A, 4C
d) 1B, 2D, 3C, 4A

36)	Assinale	 a	 alternativa	 correta.	 O	 teste	 de	 Phalen	 é	
realizado	para	avaliar	a	presença	de	Síndrome	do	Túnel	
do	Carpo	(STC),	a	resposta	positiva	é:
a) formigamento da mão ao longo da distribuição do nervo 

ulnar (quarto e quinto dedos)
b) sensação de dor intensa no punho acometido
c) formigamento da mão ao longo da distribuição do nervo 

mediano (polegar, dedo indicador, dedo médio e metade 
do dedo anular)

d) parestesia da mão e sensação de dor intensa no punho 
acometido

37)	Assinale	 a	 alternativa	 que	 completa	 correta	 e	
respectivamente	 as	 lacunas.	 O	 músculo	 deltoide	 é	
proeminente	 e	 recobre	 o	 ombro,	 tem	 3	 porções:	 a	
clavicular	 que	 flexiona	 e	 gira	 ________	 o	 úmero,	 a	
acromial	 que	 ________,	 e	 a	 espinal	 que	 ________	 e	
gira-o	________.
a) lateralmente; aduz; estende; medialmente
b) medialmente; abduz; estende; lateralmente
c) medialmente; abduz; flete; medialmente
d) lateralmente; aduz; flete; lateralmente

38)	Assinale	a	alternativa	correta.	No	curso	do	tratamento	de	
esclerose	múltipla	podem	ocorrer	pseudoexacerbação	
do	 quadro	 clínico	 associado	 e	 piora	 temporária	 dos	
sintomas.	 O	 terapeuta	 deve	 ser	 capaz	 de	 identificar	
esses	fatores,	entre	os	quais	estão:
a) fadiga excessiva, febre e condições climáticas quentes
b) banho quente, traumas psicológicos e mínimas mudança 

da rotina diária
c) presença de pessoas estranhas, condições climáticas 

frias e diminuição da auto estima
d) banho frio, condições climáticas frias, fadiga excessiva

39)	Assinale	 a	 alternativa	 correta.	 O	 meio	 auxiliar	 de	
locomoção	do	tipo	andador,	cujo	objetivo	é	o	controle	
postural	indicado	para	a	criança	portadora	de	Paralisia	
Cerebral	(PC)	diplégica	trata-se	de:
a) andador posterior que aumenta a extensão de tronco, 

estimula as extremidades superiores com extensão de 
ombro e cotovelo e punho neutro

b) andador anterior que incentiva a flexão de tronco, 
estimula as extremidades superiores a empurrar

c) andador que a criança permanece sentada, estimula 
a força muscular dos membros inferiores e a postura 
ereta

d) não importa o tipo de andador indicado porque todos 
estimulam a postura corretamente

40)	Analise	 as	 afirmativas	 abaixo,	 dê	 valores	 Verdadeiro	
(V)	ou	Falso	(F)	e	assinale	a	alternativa	que	apresenta	
a	 sequência	 correta	 de	 cima	 para	 baixo,	 nas	
afirmações	 sobre	 reabilitação	 na	 Paralisia	 Cerebral	
(PC).	 São	 considerados	 estágios	 evolutivos	 no	
decorrer	 do	 desenvolvimento	 das	 deformidades	
musculoesqueléticas,	 classificadas	 de	 acordo	 com	 o	
grau	de	comprometimento	articular	estático	e	dinâmico	
e	a	alteração	da	conformação	óssea.
(  ) Espasticidade dinâmica, levando a atitudes viciosas.
(  ) Contratura caracterizada pela limitação do movimento 

articular estático e dinâmico, de difícil redução e que 
eventualmente pode necessitar de tratamento cirúrgico.

(  ) Contratura articular caracterizada por alteração 
osteoarticular, com limitação da mobilidade.

(  ) Espasticidade leve presente durante o desenvolvimento 
da criança levando à deformidade óssea.

	 A	sequência	correta	é:
a) V-F-V-F
b) V-V-F-F
c) V-V-V-F
d) F-V-V-F


