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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 15/2021-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1)  Em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto: 
a) Ele permaneceu muito calado. 
b) Amanhã, não iremos ao cinema. 
c) O menino, ontem, cantou desafinadamente. 
d) Tranquilamente, realizou-se hoje, o jogo. 
 
2)  Assinale a única frase que se completa com a segunda forma entre parênteses: 
a) Os culpados __________ as leis. (infringiram / infligiram). 
b) O ___________ do senador termina no próximo ano. (mandado / mandato). 
c) Não saia, pois a chuva está ___________. (iminente / eminente). 
d) Ladrão foi apanhado em __________. (flagrante / fragrante). 
 
3)  Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do relatório. 
a) à – à – a 
b) a – à – à 
c) à – à – à 
d) à – a – a 
 
 

 

 

 

 

4)  Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 
c) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 
d) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do filho em relação à “mãe”. 
 
5) Leia o texto a seguir: “Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o Sr. Pedro 
Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: Preciso falar com o Pedro, 
primeiro. O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, 
no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer 
empreendimento teriam que falar com Pedro, primeiro.” O texto acima trabalha com a possibilidade da 
ambiguidade obtida devido à: 
a) semelhança sonora entre numeral e adjetivo; 
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b) posposição do adjetivo; 
c) leitura do advérbio como numeral; 
d) leitura do numeral como advérbio; 
 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
6)  Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as ações listadas 
abaixo, exceto: 
a) vigilância sanitária; 
b) fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde; 
c) vigilância epidemiológica; 
d) saúde do trabalhador; 
 
7)  Quantas equipes de saúde da família são necessárias para atender a um município de 40.000 habitantes? 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
 
8) O SUS é regido por lei específica que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Também dispõe sobre funcionamento de serviços de saúde. A que lei estamos nos referindo?  
a) Lei 8080/91.  
b) Lei 8080/90.  
c) Lei 8080/92.  
d) Lei 8080/93.  
 
9) A sociedade começou, efetivamente, a participar da gestão do sistema de saúde, por meio dos Conselhos de 
Saúde, que passou a exercer o controle social, participando do planejamento das políticas públicas, fiscalizando 
as ações do governo, verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS e analisando as aplicações 
financeiras realizadas pelo município ou pelo estado no gerenciamento da saúde. Considerando os Conselhos de 
Saúde, está correto o que afirma em: 
a) É composto por pessoas que representam diferentemente o SUS, sendo apenas representantes da secretaria 
de saúde. 
b) Garante total autonomia e efetividade ao controle social; o Conselho de Saúde é subordinado ao Poder 
Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao secretário de saúde. 
c) É um órgão permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer circunstância. Para ser extinto é 
preciso haver uma Lei. 
d) São órgãos responsáveis pela gestão e pela execução de serviços e, por isso, têm responsabilidade direta sobre 
a prestação dos serviços de saúde. 
 
10) Segundo o Art. 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, porém é 
condicionada pelos seguintes termos, EXCETO: 
a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 
salvo nos casos previstos em lei. 
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b) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos. 
c) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 
d) É vedada a participação estrangeira através de doações de organismos internacionais, mesmo vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11)  O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é descrito como um déficit neurológico de início súbito, causado por 
distúrbio vascular que acarreta a interrupção do fluxo sanguíneo para uma área específica do encéfalo. No que se 
refere aos déficits neurológicos, de acordo com a artéria atingida, assinalar a alternativa CORRETA: 
a) Artéria cerebral anterior ocluída gera perda do controle motor contralateral, ataxia, hemianopsia homônima 
contralateral e paralisia do terceiro nervo craniano. 
b) Artéria cerebral média ocluída gera perda contralateral de controle motor, déficits cognitivos e sensoriais, afasia 
(principalmente quando o hemisfério esquerdo é acometido). 
c) Artéria basilar ocluída gera visão dupla, paralisia facial, déficits visuais e distúrbios do equilíbrio ou vestibulares. 
d) Artéria cerebelar ocluída gera vertigem, ataxia, hemianopsia homônima contralateral e paralisia do terceiro 
nervo craniano. 
 
12)  Em relação ao uso de instrumentos de avaliação em Terapia Ocupacional, assinalar a alternativa CORRETA: 
a) Recomenda-se, quando possível, entrar em contato com outros profissionais que já utilizam os testes para 
discutir as vantagens e desvantagens de sua aplicação. 
b) A seleção de instrumentos de avaliação do desempenho das atividades de vida diária e de atividades 
instrumentais pode ser realizada sem conter critérios. 
c) É irrelevante realizar uma revisão bibliográfica aprofundada para identificar os testes já disponíveis. 
d) Os resultados de testes aplicados por quem não está habilitado a utilizá-los podem ser considerados válidos. 
 
13) Leia o quadro clínico abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
Paciente J.F.B, 26 anos, sexo feminino, auxiliar de escritório, chegou, em 19 de outubro de 2015, com diagnóstico 
clínico de ______________. Na anamnese da Terapeuta Ocupacional, a paciente relatava fortes dores 
incapacitantes para realização de suas atividades laborativas nos polegares de ambas as mãos. À realização do 
Teste de Finkelstein, o qual consiste no alongamento passivo pela adução do polegar e desvio ulnar do punho, o 
resultado foi positivo, confirmando o diagnóstico.  
a) Síndrome do Túnel do Carpo  
b) Síndrome de Quervain  
c) Síndrome de Bell  
d) Síndrome do Impacto  
 
14) Um paciente sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE) e está sujeito a algumas alterações, tais como: 
tônus, distúrbios da linguagem, distúrbios da fala, da compreensão, da sensibilidade, da memória, do esquema 
corporal, da amplitude de movimento, da força muscular, sendo a hemiplegia um sinal clássico desta patologia. O 
paciente exibe uma redução na velocidade da marcha e no tamanho do passo, bem como na diminuição do 
equilíbrio e inabilidade para transferir o peso no membro inferior afetado, adotando um padrão de 
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comprometimento motor. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o padrão adotado pelo membro 
superior da hemiplegia.  
a) Adução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos. 
b) Adução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho e dedos.  
c) Abdução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos.  
d) Abdução de ombro, extensão de cotovelo, punho e dedos.  
 
15) O stress tornou-se uma das patologias mais comuns relacionadas ao trabalho atualmente. As constantes 
pressões sofridas dentro do ambiente organizacional associadas ao baixo reconhecimento e à ausência de 
atividades de recreação acabam tornando o trabalho um local de profundo descontentamento para o colaborador. 
Desenvolver atividades ocupacionais eventuais dentro do expediente permite o alívio dessas tensões, reposição 
das energias e menor desgaste físico e mental após a jornada de trabalho. O Terapeuta Ocupacional, dentro do 
ambiente organizacional, não deve desenvolver atividades condizentes com  
a) as abordagens apropriadas às condições físicas e mentais dos colaboradores.  
b) o espaço físico disponível.  
c) o tempo hábil para a realização das atividades.  
d) as abordagens apropriadas apenas para as condições físicas dos colaboradores.  
16) Conforme a Regulamentação da Terapia Ocupacional, o Terapeuta Ocupacional pode, entre outros: 
I. Dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares, ou assessorá-los tecnicamente. 
II. Exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional, de nível superior, médio, fundamental 
ou infantil. 
III. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos. 
Está(ão) CORRETO(S): 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
 
17) Quanto aos objetivos gerais da Terapia Ocupacional em Geriatria e Gerontologia, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) Reter a pessoa em idade avançada à sua própria residência, tornando-a o mais dependente possível, 
restringindo o contato apenas com familiares.  
b) Incentivar, encorajar e estimular o idoso a continuar fazendo planos, ter ambições e aspirações.  
c) Contribuir para o ajustamento psicoemocional do idoso e sua expressão social.  
d) Reabilitar o idoso com incapacidade física e/ou mental ou proporcionar adaptações necessárias para que ele 
seja o mais independente possível.  
 
18) De acordo com a Resolução nº 477/2016, o exercício da especialidade profissional do Terapeuta Ocupacional 
em Gerontologia está condicionado ao conhecimento e domínio 
das seguintes áreas e disciplinas, entre outras: 
I. Anatomia geral dos órgãos e sistemas e, em especial, as alterações celulares e morfológicas que ocorrem no 
processo de envelhecimento. 
II. Fisiologia dos órgãos e sistemas e, em especial, as alterações que ocorrem no processo de envelhecimento. 
III. Processos de envelhecimento, ciclos de vida, processos de saúde/doença. 
IV. Ergonomia e biomecânica ocupacional. 
Estão CORRETOS: 
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a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
 
19) A Embriologia estuda o processo de formação e desenvolvimento do indivíduo desde o zigoto até o 
nascimento. Ao longo do crescimento embrionário, alguns genes são ativados e outros desativados. Dessa 
maneira, surge a diferenciação celular, ou seja, tipos celulares com formatos e funções distintos, que organizam 
os diversos tecidos e, posteriormente, formarão os órgãos. Na espécie humana, é correto afirmar que as principais 
fases do desenvolvimento do embrião são, na devida ordem:  
a) clivagem, organogênese e gastrulação.  
b) clivagem, gastrulação e organogênese.  
c) gastrulação, organogênese e clivagem.  
d) organogênese, clivagem e gastrulação.  
 
20) Para os terapeutas ocupacionais, a busca pelo domínio do ambiente é uma condição humana básica. Na teoria 
da Adaptação Ocupacional, encontram-se hipóteses que estabelecem a relação entre o desempenho ocupacional 
e a adaptação humana ao longo de toda a vida. Sobre essas hipóteses, analisar os itens abaixo: 
I. A competência na ocupação é um processo de adaptação às demandas internas e externas à pessoa. 
II. A habituação refere-se ao processo pelo qual as pessoas organizam suas ações em padrões e rotinas. Esses 
padrões de ação são governados por hábitos e papéis. 
III. A disfunção ocorre porque a capacidade de adaptação da pessoa foi desafiada a ponto de as demandas para o 
desempenho não serem mais atendidas de maneira satisfatória. 
IV. A capacidade adaptativa da pessoa pode ser superada por comprometimentos, incapacidades físicas ou 
emocionais e eventos estressantes da vida. 
Está(ão) CORRETO(S): 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Nenhum dos itens. 
 

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


