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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Terapeuta Ocupacional 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde, é entendido como: 
 
a) Mapa da Saúde. 
b) Região de Saúde. 
c) Porta de Entrada. 
d) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
e) Rede de Atenção à Saúde. 
 

2) Sobre as ações executadas pelo SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico. 
(---) Formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados. 
(---) Controle da prestação dos serviços que se relacionam de 

forma direta com a saúde, sendo os serviços que se 
relacionam indiretamente, responsabilidade do setor 
privado. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

3) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

 

4) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
 

a) Ações de vigilância epidemiológica e não sanitária. 
b) Formulação de política de medicamentos e insumos de 

interesse para a saúde, exceto imunobiológicos. 
c) Formulação de política de vacinação compulsória. 
d) Execução de ações de vigilância nutricional e orientação 

alimentar. 
e) Produção particular de todas as substâncias de interesse 

para a saúde. 
 
 

5) Em relação à hierarquização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) As Portas de Entrada do SUS serão referenciadas pelos 
serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais 
especializados. 

(---) Mediante justificativa técnica e de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada às 
ações e serviços de saúde, considerando as 
características da Região de Saúde. 

(---) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado 
em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, 
nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede 
de atenção da respectiva região. 

 

a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 
 

6) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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7) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

8) Sobre as ações asseguradas no atendimento ao(à) 
trabalhador(a) no SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Orientação do(a) trabalhador(a) e/ou familiares sobre os 

encaminhamentos junto ao empregador e à Previdência 
Social, como a emissão da CAT, se este for segurado 
pelo Seguro Acidente de Trabalho (SAT) do INSS. 

(---) Acompanhamento das questões relacionadas à saúde 
do(a) trabalhador(a) durante o processo de retorno e 
reinserção no trabalho. 

(---) No caso do atendimento na Atenção Básica, notificação 
dos casos suspeitos ou confirmados de acidente ou 
doença relacionada ao trabalho. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E.  
d) C - E - C. 
e) E - C - C.  
 

9) Em relação às políticas e programas de saúde do SUS, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _______________ é uma política intersetorial entre 
educação e saúde que compreende a escola como espaço 
privilegiado de práticas de promoção de saúde e prevenção 
de agravos e doenças, por meio de ações compartilhadas 
que têm como corresponsáveis atores de ambos os setores.  
 
a) Brasil Sorridente 
b) Unidade Básica na Escola 
c) Escola da Saúde 
d) Consultório na Escola 
e) Programa Saúde na Escola 
 

10) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
11) De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II. Garantir o desenvolvimento pessoal. 
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

12) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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13) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
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 com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as 
condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

14) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os: 
 
a) Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de 
seu país.  

b) Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil.  

c) Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.    

d) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

e) Portugueses com residência permanente no País. 
 

15) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento. 

16) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre a 
licença para tratar de interesses particulares, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) O servidor estável poderá obter licença sem vencimentos, 

para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo 
de 2 anos. 

b) O requerente aguardará fora do exercício a concessão da 
licença. 

c) A licença nunca poderá ser negada em detrimento dos 
interesses do serviço público municipal. 

d) A licença não excederá 5 anos, e só poderá ser concedida 
uma única nova licença por igual prazo, após decorrido 
um ano do término da anterior. 

e) Após autorizado, o servidor não poderá desistir da licença. 
 

18) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor terá direito ao gozo de _____ dias consecutivos de 
férias por ano, com a remuneração de ______ a mais do que 
o vencimento normal, e serão concedidas de acordo com a 
___________________ da repartição ou serviço. Somente 
depois de ________ de efetivo exercício, o servidor adquirirá 
direito a férias. 
 
a) 30 | 2/3 | necessidade dos servidores | 15 meses 
b) 30 | 1/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
c) 15 | 1/3 | disponibilidade | 6 meses 
d) 15 | 2/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
e) 10 | 3/5 | escala de servidores | 6 meses 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a Lei Federal nº 8.213/1991, equiparam-
se ao acidente do trabalho: 
 
I. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido 

a causa única, haja contribuído diretamente para a morte 
do segurado, para redução ou perda da sua capacidade 
para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação. 

II. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em consequência de desabamento, inundação, 
incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força 
maior. 

III. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local 
e horário de trabalho no percurso da residência para o 
local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja 
o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
segurado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

20) De acordo com a NR 17 - Ergonomia, para trabalho 
manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as 
bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem 
proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos: 
 
I. Ter altura e características da superfície de trabalho 

compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 
requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 
do assento. 

II. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador. 

III. Ter características dimensionais que possibilitem 
posicionamento e movimentação adequados dos 
segmentos corporais. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos 
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda 
(1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). 
Considera-se violência contra o idoso somente a ação 
praticada em local público que lhe cause morte ou 
sofrimento físico ou psicológico (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

22) De acordo com o Código de Ética Profissional, sobre as 
responsabilidades fundamentais, analisar os itens abaixo: 
 
I. Para o exercício profissional da Terapia Ocupacional, é 

obrigatória a inscrição no Conselho Regional da 
circunscrição em que atuar, na forma da legislação em 
vigor.  

II. Fica facultado ao Terapeuta Ocupacional portar sua 
identificação profissional quando em exercício. 

III. A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada 
ano, respeitadas as regras específicas quanto ao 
recadastramento nacional.  

 
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. 
e) Todos os itens. 
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23) 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: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

24) De acordo com a Resolução nº 459/2015, o Terapeuta 
Ocupacional que atua na saúde e segurança do trabalhador 
intitula-se Terapeuta Ocupacional do Trabalho, utilizando os 
princípios da Política Nacional da Saúde do Trabalhador, 
fundamentados nos conhecimentos técnicos e científicos da 
Ergonomia, e a Classificação Internacional de Funcionalidade 
(CIF), sendo de competência do Terapeuta Ocupacional, no 
âmbito de sua atuação, elaborar e emitir parecer, atestado 
ou laudo judicial pericial, indicando o grau de capacidade e 
incapacidade temporária ou permanente, progressiva, 
regressiva ou estável, intermitente ou contínua, relacionado 
ao trabalho e seus efeitos no desempenho laboral, com 
vistas a apontar as habilidades e potencialidades do 
indivíduo, promover mudanças ou adaptações nos postos de 
trabalho e assegurar um retorno ao trabalho gradual e com 
suporte, de forma segura e sustentável, em razão das 
seguintes solicitações, entre outras: 
 
I. Demanda judicial. 
II. Análise Ergonômica do Trabalho (AET). 
III. Instrução de pedido administrativo ou judicial de 

aposentadoria por invalidez. 
IV. Instrução de processos administrativos ou sindicâncias 

apenas no setor privado.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

25) 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. 
e) Todos os itens. 
 

26) Segundo o Ministério da Saúde, ainda que não possam 
ser considerados como determinantes para o suicídio, alguns 
fatores devem ser levados em consideração quando o 
indivíduo apresenta outros sinais de alerta, como: 
 
I. Exposição ao agrotóxico. 
II. Agressão psicológica e/ou física. 
III. Doença crônica, dolorosa e/ou incapacitante. 
 
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. 
e) Todos os itens. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 
 

27) Um grupo em Terapia Ocupacional pode ser definido 
como aquele em que os participantes se reúnem na 
presença do Terapeuta Ocupacional, em um mesmo espaço 
e horário, com o objetivo de realizar uma atividade. A 
respeito de grupo em Terapia Ocupacional, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Um dos princípios que norteiam a prática do Terapeuta 

Ocupacional é a ideia de que o “fazer” tem efeito 
terapêutico. 

II. No contexto grupal, os participantes têm a possibilidade 
de experimentar outras formas de se relacionar e de 
vivenciar situações inéditas relativas ao “fazer”, 
possibilitando que a ação ganhe um sentido e um 
significado. 

III. Na prática clínica, verifica-se que nem todos os indivíduos 
se beneficiam do contexto grupal. Há situações e 
contextos em que a inserção em um grupo é 
contraindicada ao processo terapêutico da pessoa. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

28) Sobre a história da terapia ocupacional, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Foi ______________ quem, em finais dos anos 1930, 
sistematizou os tipos de tratamentos adequados conforme 
os tipos de pacientes e graus da patologia, nomeadamente 
no campo da esquizofrenia. 
 
a) Kurt Schneider 
b) Philippe Pinel 
c) Samuel Tuke 
d) Amariah Brigham 
e) Hermann Simon 
 

29) Considerando-se a relação terapeuta-paciente, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Na Terapia Ocupacional, a relação terapeuta-paciente 

acontece em um campo de complexidade no qual 
questões relacionadas ao sofrimento humano exigem 
estudos e conhecimentos interdisciplinares que 
caracterizam a necessidade de ampliação da atuação do 
profissional. 

II. A Terapia Ocupacional não sobreviverá se for aprisionada 
pelos formatos frios de uma clínica reducionista que se 
contenta em proporcionar um aparato técnico sem olhar, 
a partir da relação terapeuta-paciente, para toda a gama 
de necessidades que podem estar condensadas nas 
demandas tecnicistas. 

III. A relação terapeuta-paciente designa um olhar de 
conexão entre a ética, a política e o direito e designa uma 
costura capaz de reforçar as passagens entre autonomia 
pessoal e vínculo social. 

IV. Cada terapeuta, dependendo do campo e da área de 
atuação, terá de realizar as adaptações de saberes e 
práticas de acordo com as necessidades e questões 
apresentadas pelos sujeitos atendidos. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

30) Os planos da anatomia humana são as divisões 
imaginárias do corpo em partes para promover o estudo e 
dar nome às estruturas anatômicas. É utilizado para 
descrever a localização espacial do corpo e a direção dos 
seus movimentos. Sobre os planos principais, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Plano coronal.  
(2) Plano sagital. 
(3) Plano transversal. 
 
(---) Corta o corpo lateralmente, indo de uma orelha a outra. 

Passa na sutura coronal do crânio. Também chamado de 
plano frontal. Ele determina se uma estrutura é anterior 
ou posterior. 

(---) Corta o corpo em dois lados, mais precisamente direita 
e esquerda. Ocorre simetria externa, mas alguns órgãos 
não ficam simétricos internamente.  

(---) Corta o corpo ao meio, de forma que ele esteja 
separado em superior (parte de cima) e inferior (parte 
de baixo). Pode também ser chamado de plano 
horizontal.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
e) 1 - 3 - 2. 
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31) 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. 

e) Dispensa-se o estudo do manual do teste a ser aplicado, 
visto que o treinamento específico não garante que a 
aplicação seja correta.  

 

32) A capacidade funcional tem sido como um novo 
paradigma em saúde, especialmente relevante em se 
tratando da população idosa. Uma série de conceitos, então, 
passam a ser utilizados pela comunidade dos profissionais da 
saúde, em especial por Terapeutas Ocupacionais. Sobre esse 
assunto, analisar os itens abaixo: 
 
I. A capacidade funcional pode ser definida como habilidade 

para desempenhar, independentemente, as atividades da 
vida cotidiana.  

II. Independência é a capacidade de decisão e comando 
sobre suas ações. Esse conceito inclui liberdade 
individual, privacidade, livre escolha, autogoverno e 
regulação, independência moral e liberdade para 
satisfazer suas necessidades e sentimentos. 

III. A saúde é considerada como o equilíbrio entre as 
necessidades e as habilidades individuais em relação às 
demandas, às exigências ou ao reconhecimento da 
comunidade para o desempenho ocupacional. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

33) 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. 
e) Todos os itens. 
 

34) A Terapia Ocupacional produz processos de mudança 
através do “fazer”. Seus princípios se originaram de bases 
teóricas e científicas de vários processos fundamentais de 
mudança, como desenvolvimento, aprendizado e adaptação 
humanos. Sobre o tema do processo de mudança, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. O desenvolvimento produz mudanças, por meio da 

maturidade e do uso ativo dos potenciais que constroem 
as habilidades mais complexas. 

II. A reabilitação produz mudanças que atuam na 
recuperação das funções e da independência que seguem 
doenças ou traumas. 

III. A adaptação produz importantes mudanças que 
capacitam a pessoa a responder às demandas da vida 
diária e a manter e aumentar o bem-estar.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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35) Na construção do raciocínio clínico para organização do 
processo de intervenção, o Terapeuta Ocupacional pode 
lançar mão de uma abordagem centrada na resolução de 
problemas. O uso desse modelo representa uma tentativa 
consciente do terapeuta considerar a pessoa e seus 
problemas holística e objetivamente, antes de determinar a 
natureza do problema e em como tratá-lo. São pressupostos 
básicos para sua utilização: 
 
a) Assumir que as intervenções devem ser direcionadas por 

metas: as metas devem ser negociadas entre terapeuta e 
paciente e definidas antes do início da intervenção. 

b) As percepções do indivíduo sobre seus problemas são 
secundárias no processo de análise dos problemas 
identificados. 

c) Reconhecer que o progresso não necessita de 
monitoramento constante, o que facilita a decisão sobre 
o momento de alta. 

d) Em qualquer situação problema, sempre haverá apenas 
uma solução aplicável; por isso, há a valorização da 
análise realizada pelo terapeuta das condições 
apresentadas pelo paciente. 

e) Entender que é um modelo centrado na pessoa e deve ser 
utilizado exclusivamente nos casos de saúde mental. 

 

36) Os Terapeutas Ocupacionais reconhecem a recreação, o 
brincar, como um fenômeno multidimensional e 
biopsicossocial. Nas perspectivas contemporâneas da 
Terapia Ocupacional, é CORRETO afirmar que: 
 
a) A recreação é considerada como veículo fundamental 

para o cultivo de habilidades para a faixa etária até 3 
anos.  

b) A recreação tem um efeito organizador sobre o 
comportamento e, portanto, uma função adaptativa.  

c) O papel ocupacional de brincador é legítimo, porque é 
exclusivamente pela recreação que as regras são 
adquiridas.  

d) A avaliação baseia-se em onze etapas evolutivas da 
ludicidade infantil. 

e) As narrativas familiares sobre o papel de brincador da 
criança são secundárias quando o Terapeuta Ocupacional 
está organizando seu plano de tratamento. 

 

37) 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.   

e) Artéria carótida interna ocluída gera alterações da 
sensação, hemianopsia homônima ipsolateral e afasia 
quando o hemisfério direito é acometido. 

 

38) Amputação é um termo definido como a retirada 
cirúrgica ou traumática de um membro, sendo suas causas 
mais comuns trauma, infecções prolongadas, 
comprometimento neuromuscular grave e tumores. Sobre 
esse tema, analisar os itens abaixo: 
 
I. As amputações traumáticas normalmente geram cotos que 

podem dificultar a colocação de uma prótese, pois é 
necessário um mínimo de alavanca que possibilite o 
movimento do coto.  

II. As próteses de membro superior podem ser classificadas 
em: estéticas, ativas, mioelétricas e híbridas. 

III. No que se refere ao nível da amputação, no caso de 
desarticulação do cotovelo, é favorável a colocação de 
próteses funcionais (mecânicas ou mioelétricas) com bom 
funcionamento do aparelho de preensão da prótese.  

 
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 II e III. 
e) Todos os itens. 
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39) Reabilitação Psicossocial é uma proposta teórica, a qual 
se constituiu como modelo de prática que orienta as ações 
de transformação da assistência em saúde mental no País. 
Sobre esse assunto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É preciso vigilância, na gestão e nas equipes, para que os 

serviços substitutivos não reproduzam a lógica 
manicomial, trabalhando no sentido do ajustamento, da 
adaptação e da normalização dos usuários. 

b) O processo de alta na perspectiva psicossocial deve dar-se 
no momento em que o usuário atingir todas as metas 
traçadas pelo terapeuta. 

c) O atendimento de urgência e emergência é onde os 
indivíduos experimentam situações muito avassaladoras, 
o que muitas vezes os impede de estabelecer uma boa 
comunicação ou de aceitar convocação dos diversos 
profissionais, o que indica que o Terapeuta Ocupacional 
deve atuar após passado o momento da agudização do 
processo de sofrimento psíquico. 

d) O Terapeuta Ocupacional, na dimensão ocupacional dos 
sujeitos, deve, em seu projeto terapêutico, observar as 
limitações do usuário e manter as condições do quadro 
clínico instalado.  

e) Quando o usuário não consegue estabelecer metas ou 
tomar decisões, o Terapeuta Ocupacional deve fazê-lo por 
ele. 

 

40) Existem três métodos principais para que os profissionais 
obtenham dados sobre o desempenho ocupacional de seus 
clientes: formulando perguntas sobre o desempenho através 
de questionários ou entrevistas estruturadas ou abertas; 
observando o desempenho em um contexto laboratorial (na 
clínica, por exemplo) ou natural (na casa, na escola, entre 
outros); ou testando o desempenho, usando avaliações 
referenciadas por normas ou critérios. Sobre os elementos 
observados pelo Terapeuta na avaliação do desempenho 
ocupacional de seus clientes, analisar os itens abaixo: 
 
I. O parâmetro mais comumente utilizado para analisar o 

desempenho ocupacional é o nível de independência que 
os clientes apresentam quando realizam uma tarefa. 

II. A segurança é o risco suscitado pelos clientes ou pelo 
ambiente quando os clientes realizam suas tarefas, e 
costuma ser difícil saber determinar quando o 
desempenho da tarefa é suficientemente inseguro, de 
modo que a independência deva ser restringida. 

III. A eficiência do desempenho da tarefa implica um mínimo 
de esforço desnecessário e pode envolver elementos 
como a dificuldade percebida na realização da tarefa, dor, 
fadiga ou dispneia ou duração da tarefa. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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