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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, e D, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Sucesso no trabalho depende de ter os colegas certos 
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Um estudo publicado mês passado na revista Science Advances revelou um dos segredos 

para se construir um time de sucesso nas empresas: diversidade. Segundo a pesquisa, ter 

funcionários com habilidades complementares e diferentes aumenta o desempenho da equipe. 

Ao longo do tempo, os salários dos funcionários que integram essas equipes também aumentam 

mais do que a média de trabalhadores com habilidades semelhantes. 

“O valor do que uma pessoa sabe depende de com quem ela trabalha”, diz o resumo do 

estudo. “Ter colegas com as mesmas qualificações que as suas pode custar caro”. 

O estudo analisou toda a população de trabalhadores da Suécia – 9 milhões de pessoas 

– por 10 anos. 

Segundo os pesquisadores, isso explica por que pessoas com a mesma formação podem 

receber salários completamente diferentes. O valor não depende só das habilidades de cada um, 

e sim de com quem se trabalha. 

O artigo afirma que o conhecimento técnico e científico da humanidade superou a 

capacidade de um único indivíduo e, portanto, as pessoas precisam se unir para aplicar este 

conhecimento de forma prática. Os pesquisadores fazem uma comparação com um ecossistema 

na natureza: “a capacidade de sobrevivência de um organismo precisa sempre ser vista no 

contexto de suas relações com outros organismos no sistema”. 

“Muito das habilidades altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam 

inúteis, ou pelo menos desprovidas de valor, se não fossem acompanhadas de outras pessoas 

se especializando em habilidades complementares”, escreveram. 

Como exemplo, os pesquisadores citam o caso de um médico anestesista: é um indivíduo 

extremamente especializado, mas que precisa de uma equipe de cirurgiões para que sua função 

seja útil. Os cirurgiões, por sua vez, também não podem trabalhar sem as habilidades do 

anestesista. 

O próprio estudo, no entanto, admite certas limitações. Na discussão, os pesquisadores 

afirmam que é necessário avaliar se esta relação existe em outros países além da Suécia. Eles 

também dizem que o estudo se limita apenas a habilidades formais comprovadas com diplomas, 

então não leva em conta outras habilidades que os trabalhadores possam ter adquirido de 

maneira informal. 

 
(Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/ - texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os resultados do estudo apresentado são abrangentes e comprovados em mais de uma população. 

II. Segundo o estudo, equipes com habilidades diversificadas e complementares são mais eficientes. 

III. O salário de um indivíduo independe de seu local de trabalho, mas depende integralmente de sua 

qualificação. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/diversidade/
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QUESTÃO 02 – Considerando a construção e o objetivo do texto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O estudo levou em conta qualificação profissional e salários de funcionários, bem como seu 

desempenho para chegar às conclusões apresentadas. 

B) A ideia de um ecossistema é empregada como termo de comparação para explicar o funcionamento 

das habilidades de profissionais em uma organização. 

C) O artigo traz trechos do estudo mencionado bem como a opinião pessoal do autor em relação aos 

dados apresentados. 

D) O exemplo de cirurgiões e anestesistas serve como base para o argumento desenvolvido 

anteriormente em relação à importância da complementaridade de uma equipe. 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que NÃO traz um trecho do estudo detalhado no texto 

empregando discurso direto. 

 

A) “O valor do que uma pessoa sabe depende de com quem ela trabalha” (l. 06). 

B) “pessoas com a mesma formação podem receber salários completamente diferentes” (l. 10-11). 

C) “a capacidade de sobrevivência de um organismo precisa sempre ser vista no contexto de suas 

relações com outros organismos no sistema” (l. 16-17). 

D) “Muito das habilidades altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam inúteis”            

(l. 18-19). 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que poderia substituir a palavra “desprovidas” (l. 19) sem 

causar alteração ao sentido original do texto. 

 

A) Caracterizadas. 

B) Abastecidas. 

C) Aparelhadas. 

D) Destituídas. 

 

 

QUESTÃO 05 – Na linha 12, a conjunção “e” está empregada com sentido: 

 

A) Adversativo. 

B) Aditivo. 

C) Alternativo. 

D) Explicativo. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja empregada como pronome 

relativo. 

 

A) “que integram essas equipes” (l. 04). 

B) “que a média de trabalhadores” (l. 05). 

C) “que adquirimos hoje em dia” (l. 18). 

D) “que os trabalhadores possam ter adquirido” (l. 28). 

 

 

QUESTÃO 07 – Considerando a formação do período composto, assinale a alternativa que indica o 

número correto de orações desenvolvidas presentes no trecho a seguir: “Muito das habilidades 

altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam inúteis, ou pelo menos desprovidas de 

valor, se não fossem acompanhadas de outras pessoas se especializando em habilidades 

complementares”, escreveram”. (l. 18-20). 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica o correto desenvolvimento, mantendo-se o mesmo 

sentido, da oração reduzida a seguir: “para se construir um time de sucesso nas empresas” (l. 02). 

 

A) Como se construísse um time de sucesso nas empresas. 

B) Conforme se construísse um time de sucesso nas empresas. 

C) De modo que se construísse um time de sucesso nas empresas. 

D) A fim de que se construísse um time de sucesso nas empresas. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa na qual o emprego da emprega “se” tenha sentido reflexivo. 

 

A) “com quem se trabalha” (l. 12). 

B) “se não fossem acompanhadas” (l. 19). 

C) “outras pessoas se especializando” (l. 19-20). 

D) “estudo se limita apenas” (l. 27). 

 

 

QUESTÃO 10 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Na linha 02, o emprego dos dois pontos deve-se à ocorrência de um aposto explicativo que retoma 

a palavra “segredos” (l. 01). 

II. Nas linhas 08-09, o emprego do duplo travessão deve-se à ocorrência de uma expressão 

explicativa e não poderia ser substituído por uma dupla vírgula. 

III. Na linha 22, a ocorrência da vírgula hachurada marca a separação de uma oração coordenada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11 – Observe a imagem abaixo: 

 

 
 

O número que deverá estar na parte em branco da última peça, para que a sequência lógica seja 

mantida, é: 

 

A) 1. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 
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QUESTÃO 12 – Determine o valor de X no seguimento abaixo, sabendo que as retas “a” e “b” são 

paralelas. 

 

 
 

A) 9. 

B) 15. 

C) 21. 

D) 27. 

 

 

QUESTÃO 13 – Observe a seguinte sequência: 

 

1, 9, 8, 2, 1, 9, 8, 3, 1, 9, 8, (  ) 

 

O número que completa a sequência é: 

 

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

 

 

QUESTÃO 14 – Para construir 14 metros de um muro, são necessários três pedreiros. Para construir, 

nas mesmas condições de altura e tempo, 42 metros do mesmo muro, quantos pedreiros são 

necessários? 

 

A) 5. 

B) 6. 

C) 8. 

D) 9. 

 

 

QUESTÃO 15 – Para render juros de R$ 360,00, um capital de R$ 3.000,00 foi aplicado, durante um 

semestre, a qual taxa mensal? 

 

A) 1%. 

B) 2%. 

C) 3%. 

D) 4%. 

 

 

QUESTÃO 16 – Aplicando R$ 500,00 em determinado banco, em um mês, o rendimento é de R$ 2,50 

de juros. Se for aplicado R$ 3.000,00 pelas mesmas condições que a outra aplicação, durante um 

mês, quanto renderia de juros? 

 

A) R$ 15,00. 

B) R$ 12,50. 

C) R$ 10,00. 

D) R$ 7,50. 
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QUESTÃO 17 – Observe o gráfico abaixo: 

 

 
Trata-se de uma função linear constante com: 

 

A) a > 0. 

B) a < 0. 

C) a = 0. 

D) b = 0. 

 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que apresenta as coordenadas do vértice do gráfico da seguinte 

função f(x) = x² +5x – 6. 

 

A) −
5

2
;
49

4
 

 

B) 
2

5
;
4

49
 

 

C) 
5

6
;
−1

11
 

 

D) 
−6

5
;
1

6
 

 

 

QUESTÃO 19 – Devido à seca em uma região, o reservatório de água está baixando seu nível 

diariamente. O funcionário responsável pelo acompanhamento do nível percebeu que ele baixa 10% 

a cada dia. Sabendo que a capacidade, em milhares de litros, é de 100, quantos litros, 

aproximadamente, há no reservatório após cinco dias de seca? 

 

A) 50. 

B) 60. 

C) 70. 

D) 80. 

 

 

QUESTÃO 20 – Em uma confecção, oito funcionários levam quatro dias para produzir 160 peças de 

determinado modelo de roupa. Se dois funcionários forem dispensados, quantos dias serão 

necessários para confeccionar 300 peças do mesmo modelo? 

 

A) 7. 

B) 9. 

C) 10. 

D) 12. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – De acordo com o Art. 8º do Plano Geral de Classificação e Carreira dos Cargos Públicos 

do Município de Tramandaí, o agrupamento de cargos públicos da mesma profissão ou atividade com 

a mesma denominação e com igual grau de dificuldades, responsabilidades e retribuição pecuniária, 

denomina-se: 

 

A) Série. 

B) Padrão. 

C) Classe. 

D) Grupo. 

 

 

QUESTÃO 22 – Com base nas disposições do Capítulo I – Do Provimento, do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Município de Tramandaí, analise as assertivas que seguem, relativas à 

estabilidade, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Adquire estabilidade, após três anos de efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público, uma vez aprovado em estágio probatório. 

(  ) O servidor sujeito ao regime jurídico instituído pelo referido Regime, será submetido à avaliação 

periódica de desempenho por comissão especial de avaliação, onde serão observados os seguintes 

requisitos, entre outros: aptidão para o desempenho do cargo, boa conduta, dedicação ao serviço. 

(  ) O servidor em estágio probatório será submetido a duas avaliações anuais, uma a cada semestre 

no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado, mediante a verificação dos quesitos 

estabelecidos, devendo ser considerado aprovado o servidor que obtiver, no mínimo, 250 

(duzentos e cinquenta) pontos, em cada avaliação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F. 

B) F – F – V.  

C) V – F – F.  

D) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base nas disposições do Capítulo IV – Das Licenças, do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Município de Tramandaí, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se 

corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de 

interesses particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos sem remuneração.  

(  ) A licença por motivo de doença em pessoas da família é a licença que poderá ser concedida ao 

servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, de filho ou enteado, 

mediante comprovação médica oficial do Município, sem prejuízo da remuneração até 06 (seis) 

meses. 

(  ) É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, 

federação ou sindicato representativo da categoria, com remuneração, que terá duração igual à 

do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição por uma única vez. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – I – I. 

B) I – C – C. 

C) C – I – C.   

D) I – C – I.   
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QUESTÃO 24 – Segundo o Art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 

de Tramandaí, sem qualquer prejuízo, o servidor poderá ausentar-se do serviço, por motivo de: 
 

I. Casamento, até oito dias consecutivos. 

II. Para doação de sangue, em cada doze meses de trabalho, por dois dias. 

III. Falecimento de avô ou avó, até dois dias consecutivos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 25 – Segundo as disposições do Art. 7º da Lei Orgânica do Município de Tramandaí, é de 

competência do Município, no exercício de sua autonomia, entre outras atribuições, as seguintes, 

EXCETO: 
 

A) Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua 

aplicação. 

B) Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades 

particulares. 

C) Licenciar estabelecimentos industriais e comerciais de prestação de serviços e outros. 

D) Legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a 

administração pública municipal direta e indireta, empresas públicas municipais e sociedades de 

economia mista municipais. 
 

 

QUESTÃO 26 – O Art. 44 da Lei Orgânica do Município de Tramandaí define que o Município terá os 

livros que forem necessários aos seus serviços e, obrigatoriamente, determinados livros. Sendo assim, 

analise as seguintes assertivas, relativas aos livros obrigatórios, que poderão ser substituídos, 

conforme o caso, por outro sistema, inclusive por fichas e arquivos de cópias, devidamente numeradas 

e autenticadas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) Permissões e autorizações de serviços e uso de bens imóveis municipais por terceiros. 

(  ) Registro de leis, decretos, decretos legislativos, resoluções, regulamentos, instruções, portarias e 

ordens de serviços.  

(  ) Licitações e contratos para obras, serviços e aquisição de bens.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) I – I – C. 

B) C – C – C. 

C) C – I – I.   

D) I – C – I.  
 

 

QUESTÃO 27 – O Art. 48 do Código de Posturas do Município de Tramandaí estabelece que é proibido 

perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos evitáveis. Excetuam-se das proibições do 

referido artigo: 
 

I. Os tímpanos, sinetas e sirenes de ambulâncias, corpo de bombeiros, carros oficiais e polícia, 

quando em serviço de justificativa emergência. 

II. As manifestações, nos divertimentos públicos, nas reuniões ou prédios desportivos, com horários 

previamente licenciados. 

III. As máquinas ou aparelhos utilizados em construção ou obras em geral, licenciados previamente 

pela Prefeitura, no horário de 6 (seis) a 19 (dezenove) horas. 
 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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QUESTÃO 28 – Segundo as disposições do Art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa, todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 

na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, para os efeitos da referida lei, é considerado Agente: 

 

A) De controle. 

B) Público. 

C) Fiscal. 

D) Fiduciário. 

 

 

QUESTÃO 29 – Com base na Constituição Federal, em relação aos direitos políticos, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos. 

B) A nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade, na forma da lei. 

C) A idade mínima de vinte e um anos é condição de elegibilidade para o cargo de Vereador. 

D) A idade mínima de trinta anos é condição de elegibilidade para os cargos de Presidente e Vice-

Presidente da República. 

 

 

QUESTÃO 30 – Segundo as disposições do Art. 60 da Constituição Federal, não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda à referida Constituição com o propósito de abolir: 

 

I. A forma federativa de Estado. 

II. O voto direto, secreto, universal e periódico. 

III. A separação dos Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Segundo Almeida e Pais (2012), In: Silva et al. (2016), os processos criativos, a 

criação e a criatividade no mundo contemporâneo estão adquirindo novas dimensões de organizações 

produtivas permitindo ampliação de trabalho para os jovens. Estes destaques alcançados neste 

período coloca a criatividade em um papel fundamental, pelo fato de esta estar sendo considerada: 

  

A) Recurso terapêutico para várias profissões. 

B) Área estratégica de avanço tecnológico.  

C) Força motriz para economia criativa. 

D) Força subjetiva de criação para os sujeitos.  

 

 

QUESTÃO 32 – A formação de terapeutas ocupacionais no campo da cultura envolve, segundo Silva 

et al. (2016), a pertinência do profissional e sua atuação no campo da cultura, considerando suas 

dimensões:  

 

A) Social, cultural e política.  

B) Econômica, simbólica e cidadã.  

C) Econômica, política e científica.  

D) Política, cidadã e científica.  

 

 

QUESTÃO 33 – O terapeuta ocupacional, que estuda e intervém através da ocupação humana, possui, 

segundo Correia e Rocha (2016, p. 206), capacidade de agenciar projetos de vida coletiva, orientado 

pela:  

 

A) Abordagem em desenvolvimento local participativo sob a base da cultura. 

B) Abordagem da performance ocupacional. 

C) Prática centrada no cliente. 

D) Abordagem através das ocupações nos processos de adaptações cotidianas. 

 

 

QUESTÃO 34 – O terapeuta ocupacional, na atenção básica à saúde, é responsável pelas ações 

terapêuticas ocupacionais, EXCETO, nas(os):  

 

A) Unidades básicas de saúde. 

B) Residências dos usuários. 

C) Espaços de participação social.  

D) Ambientes laborais. 

 

 

QUESTÃO 35 – Considerando uma situação hipotética de um estudo com foco na atuação do 

terapeuta ocupacional nos consultórios na rua, assinale a alternativa que preenche corretamente o 

espaço em branco do quadro abaixo, correspondente às AÇÕES pertinentes ao terapeuta ocupacional 

nesta modalidade de intervenção para redução de danos.  

 

Dia Local Objetivos Ações 

02/05/2020 
Centro da 

cidade 

 Assegurar o cuidado integral e a 

universalidade na Assistência às pessoas 

em situação de rua. 

 Considerar a questão da droga a partir de 

um caráter não repressor. 

 

 

A) Retorno à família. 

B) Articulação de serviços nas áreas da saúde, educação e justiça.  

C) Empregabilidade. 

D) Atividades voltadas à espiritualidade para afastamento do uso de drogas. 
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QUESTÃO 36 – O Apoio matricial em saúde, de acordo com Jacinto et al. (2017, p.192), pode ser 

apresentado como prática de retaguarda e suporte técnico pedagógico às equipes de saúde, com os 

seguintes objetivos, EXCETO: 
 

A) Operacionalizar ideias e ações em saúde com acompanhamento e formação de coletivos 

organizados.  

B) Promover espaço de comunicação e/ou assistência conjunta onde fluxos na rede de atenção à saúde 

e saberes conceituais e técnicos são compartilhados somente aos profissionais envolvidos, a fim de 

evitar ruídos na comunicação.  

C) Promover espaço de reflexão, com encontros periódicos, para planejamento e intervenção sobre 

suas práticas. 

D) Estimular novas ações em saúde no cotidiano do trabalho em saúde.  
 

 

QUESTÃO 37 – “A Atenção Primária em Saúde (APS) é um espaço de atuação para o terapeuta 

ocupacional, especialmente pela capacidade desse profissional de analisar o _____________ e de 

promover atividades significativas, levando em consideração o ____________ de ________ e os 

_________ de cuidados _________ ou _________” (ANDRADE; FALCÃO, 2017, p. 35). 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) contexto – trabalho – saúde – objetivos – individuais – sociais 

B) trabalho – contexto – saúde – objetivos – primários – secundários 

C) cotidiano – contexto – vida – planos – pessoais – comunitários 

D) espaço – objetivo – vida – planos – primários – comunitários 
 

 

QUESTÃO 38 – De acordo com Drumond (2007, p. 10), o comportamento ocupacional partiu do 

pressuposto de que a ocupação era o centro, e o método, a área de intervenção da terapia ocupacional. 

Segundo a autora, existem quatro temas conceituais principais do comportamento ocupacional, quais 

sejam:  
 

A) Adaptação à criação, adaptação ao trabalho e jogo, motivação para a ocupação e papeis sociais.  

B) Motivação pelo fazer humano, adaptação no tempo, adaptação à criação e papeis sociais.  

C) Adaptação no tempo, adaptação no espaço, papeis ocupacionais e motivação pelo fazer humano. 

D) Adaptação ao trabalho e jogo, motivação para a ocupação, adaptação no tempo e papeis 

ocupacionais.   
 

 

QUESTÃO 39 – A partir da década de 80, houve um incremento da produção teórica nacional da 

terapia ocupacional através da abertura para o ingresso de terapeutas ocupacionais nos programas 

de formação em nível de especialização, mestrado e doutorado. Ferrigno (1991) critica a visão de uma 

terapia ocupacional voltada para a influência de uma terapia ocupacional estrangeira, acrescentando 

que: “Os conceitos de saúde e de incapacidade incorporados e transmitidos pelas primeiras gerações 

de profissionais são baseados na visão de saúde doença como fenômenos excludentes entre si e 

isolados, cuja intervenção se restringe à cura orgânica imediata do problema. Entendem que os 

determinantes de saúde estão no indivíduo, na sua natureza, ou na falta de condições socioeconômicas 

e culturais da maioria da população, vista como uma situação dada e imutável”. (In: Drumond, 2007, 

p.13). Com o exposto, Ferrigno está criticando uma visão de terapia ocupacional:  
 

A) A-histórica, apolítica.  

B) Materialista histórica. 

C) Fenomenológica. 

D) Cinesiológica. 
 

 

QUESTÃO 40 – A inserção da terapia ocupacional na atenção primária à saúde implicou o seu 

deslocamento de atuação para os centros de saúde, com uma vivência real da realidade de saúde 

brasileira. Com isso, teve que repensar sua prática na dimensão:  
 

A) Filosófica, biológica e política.  

B) Filosófica, histórica e social.  

C) Econômica, política e social. 

D) Biológica, histórica e social. 


