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PORTUGUÊS

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR E
RESPONDA ÀS QUESTÕES QUE SE SEGUEM:

O QUE MAIS DÓI

O que mais dói não é sofrer saudade
Do amor querido que se encontra ausente
Nem a lembrança que o coração sente
Dos belos sonhos da primeira idade.

Não é também a dura crueldade
Do falso amigo, quando engana a gente,
Nem os martírios de uma dor latente,
Quando a moléstia o nosso corpo invade.

O que mais dói e o peito nos oprime,
E nos revolta mais que o próprio crime,
Não é perder da posição um grau.

É ver os votos de um país inteiro,
Desde o praciano ao camponês roceiro,
Pra eleger um presidente mau.
(PATATIVA DO ASSARÉ)

01. (CONCURSO CRATO/2021) O poeta cearense
propõe, no poema O que mais dói, uma reflexão que

A) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

B) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados ao convívio com os outros e
consigo mesmo, e um evento da vida social coletiva,
relacionado ao caráter incerto das escolhas no exercí-
cio da democracia.

C) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à política, e da vida social coletiva,
relacionado ao efeito negativo do destino desamparado
dos eleitores nordestinos.

D) nivela acontecimentos da vida social coletiva, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um revés da vida
íntima, relacionado ao efeito negativo do conformismo
diante do poder do negacionismo científico na política.

E) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados à má sorte, e um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

02. (CONCURSO CRATO/2021) A forma poética
usada por Patativa no poema "O que mais dói" é
chamada de:

A) quadra popular.

B) cantoria de repente.

C) soneto italiano.

D) soneto inglês.

E) martelo agalopado

03. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "Desde o
praciano ao camponês roceiro", os termos destaca-
dos podem ser classificados quanto à sua classe gra-
matical e processo de formação como:

A) adjetivo/derivação sufixal e adjetivo/derivação sufixal

B) substantivo/derivação parassintética e adje-
tivo/composição por aglutinação

C) advérbio/derivação imprópria e adjetivo/derivação pre-
fixal

D) substantivo/ composição por aglutinação e adje-
tivo/derivação sufixal

E) substantivo/derivação imprópria e adjetivo/derivação
sufixal

04. (CONCURSO CRATO/2021) A forma verbal dói

A) não deveria receber acento, pois contém o ditogo
aberto "oi", como em paranoia.

B) recebe acento para indicar a abertura da vogal e não a
sua tonicidade.

C) recebe acento, pois o ditongo aberto não ocorre em pa-
roxítona, como é o caso de estoico.

D) não deveria receber acento, pois os monossílabos tôni-
cos com ditongo fechado não recebem acento, a exem-
plo de rei e deus.

E) recebe acento, pois a raiz etimológica do verbo doer é
o substantivo dó.
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05. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói não é sofrer saudade", o termo sublinhado
exerce função de:

A) objeto direto

B) objeto indireto

C) agente da passiva

D) complemento nominal

E) adjunto adverbial

06. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói e o peito nos oprime", o termo sublinhado
exerce função de:

A) sujeito

B) objeto indireto

C) objeto direto

D) adjunto adnominal

E) adjunto adverbial

07. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio de emprego de pontuação:

A) Mas veja bem, eu sei também fazer poesia em forma
literária, mas não vou desvirtuar a minha lira, somente
cantando isso.

B) Eu nunca deixei de olhar para o caboclo e nem de falar
da poesia dele, a poesia sertaneja, que tem o cheiro da
poeira do sertão.

C) Esta poesia, cheirando a mato verde... É a poesia natu-
ral.

D) Se eu fui alfabetizado, um pouquinho, e também co-
nheço poesia, eu poderia muito bem ir além destes can-
tadores que não conhecem a medida do verso.

E) Eu não quero perder a beleza da minha poesia serta-
neja, da poesia pura, pura como as flores da selva...

08. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio no emprego da crase:

A) Etimologicamente, uma primeira explicação à palavra
sertão é que advém do latim De-sertum, "o que sai da
fileira".

B) Na linguagem militar, De-sertum se refere àquele que
deserta. Dessa maneira, desertanum significa o lugar
desconhecido, onde o desertor se refugiava.

C) Outra explicação é que sertão seria corruptela de de-
sertão (deserto grande), que era como os portugueses
chamavam às paragens despovoadas da África

D) A terceira explicação corresponde ao latim sertanus,
que se refere à bosque, mata, podendo fazer alusão
também a regiões desabitadas.

E) Existe uma diversidade de usos da palavra sertão,
sendo que aquele relativo à seca tornou-se a represen-
tação que mais se consolidou no imaginário popular.

09. (CONCURSO CRATO/2021) As palavras
praciano e roceiro indicam uma oposição de sen-
tidos, remetendo, respectivamente, a:

A) lazer e trabalho.

B) indivíduo alfabetizado e indivíduo analfabeto.

C) presente e passado.

D) urbano e rural.

E) campo e cidade.

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva em que não ocorrem desvios ortográficos, de
regência ou de pontuação:

A) Serra de Santana é uma região rural do município de
Assaré que dista 18 km da sede, lá nasceu o poeta Pa-
tativa do Assaré, neste lugar teve seu contato inicial
com o mundo, com as pessoas, com o cordel, com a
cantoria, com a dor (morte de seu pai), com o trabalho
na roça e onde desenvolveu a sua paixão pela poesia.

B) Feitosa diz que "em sua poética, a Serra de Santana
aparece como um espaço privilegiado, lugar idílico, o
lugar do nascimento do homem e do poeta". A natu-
reza do lugar despertou-lhe para seu nascimento como
poeta, foi um livro aberto no qual Patativa leu o mundo.
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C) O lugar de origem e de vivência condiciona ao poeta
uma performance única, onde se encontram espaço e
sujeito. Desse espaço o poeta recebe uma energia que
lhe possibilita uma criação poética singular, ligada à
terra, de onde brota a poesia junto com o milho e o fei-
jão, numa relação em que natureza e cultura conversam
dialeticamente.

D) O lugar de origem do poeta carrega uma tradição,
uma genealogia, uma história. Essa memória genea-
lógica particular e social, inserida no espaço de As-
saré, constitui-se de uma referência para o eu lírico,
convertendo-se numa forma de habitar o espaço, da
qual fala Bachelard (2008).

E) Habita-se o espaço não apenas geograficamente, mas
através de uma ancestralidade, de uma memória fami-
liar. Nesse sentido, cada indivíduo garante a continui-
dade e a reconstrução da memória do seu lugar de ori-
gem.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o valor da ex-
pressão (1 +

√
2)−1 + 1 ?

A) 1 +
√
2

B) 1

C) 2
√
2

D)
√
2

E) 2−
√
2

12. (CONCURSO CRATO/2021) A soma de dois nú-
meros reais é 20. Determine o valor mínimo da
soma dos quadrados desses números.

A) 100

B) 200

C) 250

D) 150

E) 180

13. (CONCURSO CRATO/2021) As retas de equações
r : 2x+ 3y − 5 = 0 e s : ax− 8y + 3 = 0, a 6= 0,
são perpendiculares. Nessas condições:

A) a = 8

B) a = 12

C) a = 3

D) a = 5

E) a = 6

14. (CONCURSO CRATO/2021) Um triângulo equi-
látero e um quadrado são equivalentes, isto é, pos-
suem mesma área. Se o triângulo tem por medida
do lado l = 6 cm, quanto mede cada lado do qua-
drado?

A) 3 4
√
3 cm

B) 6
√
3 cm

C) 9
√
3 cm

D) 6 4
√
3 cm

E) 3 cm

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "14 é
um número irracional e 53 é um número primo"é:

A) 14 é um número racional e 53 não é um número primo.

B) 14 é um número irracional e 53 não é um número
primo.

C) 14 é um número racional ou 53 não é um número
primo.

D) 14 é um número irracional ou 53 é um número primo.

E) 14 é um número irracional e 53 é um número primo.
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COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre competências
socioemocionais, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A) Quando falamos sobre competências socioemocionais,
nos referimos a traços, habilidades e comportamentos
que contemplam aspectos do nosso temperamento e
personalidade, dentre outros.

B) Pessoas que apresentam um nível maior de desenvol-
vimento de competências socioemocionais tendem a
demonstrar mais facilidade em administrar suas emo-
ções.

C) Ao tratarmos sobre competências socioemocionais,
englobamos aspectos como o desenvolvimento das
nossas habilidades de gestão saudável dos relaciona-
mentos e resolução de problemas.

D) Pessoas com um maior nível de desenvolvimento de
suas competências socioemocionais tendem a apresen-
tar conceitos distorcidos sobre si mesmo e sobre os ou-
tros.

E) Podemos relacionar o desenvolvimento de competên-
cias socioemocionais a maiores índices de sucesso aca-
dêmico e profissional.

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva CORRETA:

A) Traços de personalidade desadaptativos são permanen-
tes, não existindo a possibilidade de torná-los mais
saudáveis ao longo da vida.

B) Traços de personalidade patológicos estão associados
a presença de pouco ou nenhum prejuízo no nível de
funcionamento da personalidade do indivíduo.

C) Um indivíduo que apresenta uma patologia da persona-
lidade tende a apresentar um funcionamento saudável
e adaptativo em todas as áreas de sua vida.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a estabelecer relações interpessoais mais saudáveis
e satisfatórias.

E) Um indivíduo com nível mais adequado de funciona-
mento da personalidade apresenta inclinação a ter um
autoconceito prioritariamente negativo.

18. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alterna-
tiva incorreta.

A) A educação é uma forte ferramenta para o desenvolvi-
mento moral do indivíduo.

B) As relações construídas nos ambientes que frequenta-
mos nos permite conhecer mais a respeito de nós mes-
mos e das nossas emoções.

C) Em relação a desenvolvimento, o raciocínio lógico en-
rijecido é mais importante que o mergulho nos senti-
mentos.

D) Um desenvolvimento promissor é construído através
de um equilíbrio entre aspectos cognitivos e afetivos.

E) A instituição de ensino pode ser uma ferramenta po-
tencializadora de desenvolvimento pessoal.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Os pressupostos da
educação integral seguem abaixo, exceto:

A) Desenvolvimento integral do sujeito (dimensões inte-
lectual, afetiva, social e física).

B) A educação deve ser comprometida apenas com o que
diz respeito ao espaço físico da instituição de ensino.

C) Deve existir articulação entre os educadores, os edu-
candos, a família e a comunidade.

D) Educação permanente e de qualidade.

E) O projeto pedagógico pode incluir saberes acadêmicos
e comunitários.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a pos-
tura do colaborador na instituição de ensino, assi-
nale a alternativa que não condiz com um compor-
tamento apropriado.

A) Ter conhecimento do código de ética institucional.

B) Respeitar as diversidades e diferenças.

C) Colaborar com o crescimento do trabalho em equipe.

D) Validar a competição entre os colegas de trabalho, sem
mensurar as possíveis consequências.

E) Resistir a qualquer tipo de assédio ou atos de corrup-
ção.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a CORRETA.

A) Unidade de controle, Unidade Lógica aritmética e re-
gistradores são componentes da arquitetura de um pro-
cessador;

B) Fitas magnéticas são dispositivos de armazenamento
não volátil;

C) Scanner é um periférico de saída de dados;

D) Plotter é um periférico de saída de dados;

E) Teclado é um periférico de entrada de dados.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as afirmações
abaixo e assinale aquela que corresponde a princi-
pal função de um browser.

A) Navegar na WEB;

B) Calcular coordenadas geográficas;

C) Localizar palavras ou expressões em um editor de
texto;

D) Proteger a integridade do sistema operacional;

E) Fornecer plataforma para execução de um firewall.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a ERRADA.

A) Em uma planilha eletrônica criada no Google Docs as
células são endereçadas com a combinação de coluna
e linha, as colunas são nomeadas com letras e as linhas
com números;

B) O atalho para aumentar o tamanho da fonte do Micro-
soft Word corresponde a combinação das teclas Ctrl +
F3;

C) O atalho para salvar um documento no Microsoft Word
ou no Microsoft Excel é Ctrl + B;

D) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl + J
altera o alinhamento do parágrafo para justificado;

E) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl +
L permite a localização de palavras ou fragmentos de
texto.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o atalho para
criar uma pasta no Windows Explorer?

A) Ctrl + O;

B) Ctrl + Shift + O;

C) Ctrl + K;

D) Ctrl + N;

E) Ctrl + Shift + N.

25. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas e assinale o item CORRETO.

A) Dado corresponde a um conjunto de informações;

B) Informação corresponde a um dado bruto, sem trata-
mento adequado;

C) O conhecimento é aplicado para transformar um con-
junto de informações em um dado;

D) A aplicação de conhecimento transforma dados em in-
formação;

E) Dado corresponde a um conjunto de conhecimentos.

CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) Os principais ele-
mentos do Estado são: Território, Povo e Poder. So-
bre as teorias sociológicas do Estado estas partem
das contribuições de três sociólogos que se debruça-
ram para compreender o Estado e seus mecanismos
institucionais, que possam garantir a ’coerção so-
cial". Ao longo da história sobre a evolução da
sociedade o Estado se coloca a partir de diversas ti-
pologias, em que representam a formação e ação do
"poder coercitivo"no conjunto da sociedade. Essas
tipologias podem ser descritas como: Estado feu-
dal, Estado estamental, Estado absoluto e Estado
representativo.

Nesse contexto podemos afirmar que:

A) Por Estado Feudal, compreende a forma de poder exer-
cida por uma determinada classe social (proprietários
de terras). Essa forma de organização política do Es-
tado foi característica do período pré-capitalista;
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B) Por ’Estado estamental"entende-se a organização po-
lítica na qual foram formados órgãos colegiados, ou
estados que reúnem indivíduos possuidores da mesma
posição social, precisamente os "estamentos", estes
usufruíam de direitos e privilégios que faziam valer
contra o detentor do poder soberano através das assem-
bleias deliberantes como os parlamentos. Faziam parte
dos "estamentos: o Clero e Plebeus";

C) O Estado absoluto caracteriza-se pela concentração e
centralização do poder sobre um território, em que as
decisões partem de um poder central que não é passivo
de questionamentos. Esse tipo de organização polí-
tica é típico do período que se caracteriza como Estado
Moderno;

D) No Estado representativo, os mecanismos institucio-
nais estão à serviço do território pela busca da sobera-
nia nacional, o poder é exercido a partir de representa-
ções coletivas para o fortalecimento do Estado;

E) No Estado representativo o indivíduo passa a ser o cen-
tro da participação política, formulando (através dos
seus representantes) os mecanismos institucionais que
regulamentam as relações entre Estado e Sociedade.
O desenvolvimento do Estado representativo coincide
com as fases sucessivas da expansão dos direitos polí-
ticos e da constituição de partidos políticos organiza-
dos. A diferença entre o Estado representativo e o esta-
mental é que a representação por categorias de "classes
sociais"é substituída pela representação de indivíduos,
aos quais podem exercer os seus direitos políticos.

27. (CONCURSO CRATO/2021) O território brasi-
leiro compreende uma heterogeneidade em relação
às suas Regiões. As diferenças são econômicas, so-
ciais, climáticas, culturais, dentre outras. Dessa
forma é correto afirmar que:

A) A região Norte é a região do Brasil com a maior
área territorial, corresponde a aproximadamente 45%
do território nacional. Fazem parte dessa região os
estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará Rondônia,
Roraima e Tocantins. Tem como principal atividade
econômica a soja.

B) A região Nordeste foi a primeira região a ser coloni-
zada pelos europeus, seu território está dividido em
9 estados situados na região semiárida brasileira. É
uma região caracterizada por baixa precipitação pluvi-
ométrica, porém em seu território está localizado três

bacias hidrográficas: A bacia hidrográfica do rio Par-
naíba, a bacia do rio São Francisco e a bacia Tocantins-
Araguaia. Nessa região encontram-se dois biomas: a
caatinga e o cerrado.

C) A região Sul teve seu povoamento acentuado no século
XIX com a migração de italianos, alemães e eslavos.
Fazem parte da região Sul os estados: Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Seu clima é subtropical
e as quatro estações estão bem definidas. Encontra-se
nesse território quatro bacias hidrográfica, com desta-
que para a bacia do rio Paraná onde está localizada a
Usina de Itaipu. Nessa região predominou o latifúndio
e a monocultura da cana-de-açúcar;

D) A região Sudeste concentra o maior Produto Interno
Bruto (PIB) do País, o seu território representa apro-
ximadamente 12% do território nacional. Fazem parte
dessa região os estados de São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais. O destaque para esta região iniciou
com o ciclo do ouro tornando-se deste então o centro
econômico do país. O Sudeste foi o destino de mui-
tos emigrantes nordestinos que sonhavam em encon-
trar trabalho para o sustenta das suas famílias.

E) A região Centro-Oeste destaca-se pela dinâmica da
agropecuária, é o motor do agronegócio brasileiro com
processos produtivos intensivos em capital. O dina-
mismo econômico da região implica em uma grande
densidade demográfica, distribuída pelos estados de
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito
Federal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) "Economia cearense
cresce acima da média do Nordeste e do Brasil. O
Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-
CE) no Ceará, considerado a prévia do PIB, regis-
trou alta de 0,69% na passagem de outubro para
novembro do ano passado. Em comparação com
igual mês de 2019 o avanço é de 0,42%. Os da-
dos divulgados nesta terça-feira, 19, pelo Banco
Central, mostram que a economia cearense vem
reagindo em ritmo superior ao da média do Nor-
deste (0,35%) e do Brasil (-0,83%)" (Jornal o Povo
/ 19/01/2021).

Os setores da economia cearense com maior peso
no PIB estadual é: serviços, Industria e agropecuá-
ria. Nesse contexto é correto afirmar que:

A) Embora a economia do Ceará seja diversificada e apre-
sente um dinamismo econômico para o Estado em rela-
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ção ao Nordeste, este dinamismo concentra-se na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza. Isso significa que a
geração de riquezas não ocorre de forma descentrali-
zada, produzindo um dinamismo para algumas regiões
e outras continuam com suas economias estagnadas ou
em retração;

B) Em relação à produção de grãos no estado, a safra co-
lhida em 2020 foi 50% maior que o obtido no ano ante-
rior, contribuindo para mitigar os efeitos da crise cau-
sada pela Covid-19;

C) Em relação à quantidade produzida de grãos no Ceará
em 2020, foi destaque para o setor a cultura da soja,
com um incremento de 212% em relação à 2019;

D) A atividade industrial no Ceará foi bastante afetada em
2020, sete (07) das onze (11) atividades com maior
destaque no setor apresentaram redução, porém abaixo
da média do Nordeste e Brasil;

E) O setor de serviços, em 2020 contribuiu significativa-
mente para evitar uma retração da economia cearense
frente aos desafios da crise sanitária, auxiliando para a
reação da mesma em ritmo superior à média nacional
e da região Nordeste.

29. (CONCURSO CRATO/2021) "O conceito de Ge-
oparque surgiu em meados da década de 1990
como uma resposta à necessidade de conservar
e melhorar áreas com importância geológica na
história da Terra. As paisagens e as formações
geológicas são testemunhas importantes da evolu-
ção do Planeta Terra e determinantes para o fu-
turo e seu desenvolvimento sustentável. [...]. A
estratégia de desenvolvimento sustentável aliada
a uma gestão de qualidade passa por três com-
ponentes principais em um geoparque: geocon-
servação, educação e geoturismo. A geoconser-
vação objetiva proteger o patrimônio geológico
para as futuras gerações; a educação promove o
estudo das geociências junto às escolas, universi-
dade e centro de visitação, contemplando o pú-
blico em geral; e o geoturismo busca estimular
a criação de atividades econômicas tendo como
base a geodiversidade e o patrimônio geológico do
território, em cooperação com a comunidade lo-
cal"(https://geoparqueserido.com.br/?page).

Fazem parte do Geoparque Araripe seis (06) mu-
nicípios e nove (09) Geossítios. Indique a opção

que apresenta corretamente os municípios e seus
correspondestes Geossítios que fazem parte do Ge-
oparque Araripe.

A) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Riacho do Meio; San-
tana do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Ca-
riri; Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro
do Norte - Geossítio Colina do Horto; Nova Olinda -
Geossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Bar-
balha - Geossítio Floresta Petrificada.

B) Crato - Geossítio Batateira; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada; Missão velha - Geossítio Cachoeira
de Missão Velha e Riacho do Meio; Nova Olinda - Ge-
ossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Santana
do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Cariri;
Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro do
Norte - Geossítio Colina do Horto.

C) Missão velha - Geossítios Cachoeira de Missão Velha e
Floresta Petrificada do Cariri; Milagres - Geossítio Ri-
acho do Meio; Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossauros
e Pontal de Santa Cruz; Juazeiro do Norte - Geossítio
Colina do Horto; Barbalha - geossítio Ponte de Pedra.

D) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada do Cariri; Santana do Cariri - Geos-
sítios Parque dos Pterossauros, Pontal de Santa Cruz;
Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri e Ponte de Pedra;
Barbalha - Geossítio Riacho do Meio

E) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Floresta Petrificada do
Cariri; Juazeiro do Norte - Geossítio Colina do Horto;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossau-
ros, Pontal de Santa Cruz; Nova Olinda - Geossítio
Pedra Cariri e Ponte de Pedra; Barbalha - Geossítio
Riacho do Meio;

30. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o Hino do mu-
nicípio de Crato, é correto afirmar:

Flor da terra do sol
Ó berço esplêndido
Dos guerreiros da "Tribo Cariri"
Sou teu filho e ao teu calor
Cresci, amei, sonhei, vivi
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Ao sopé da serra, entre canaviais
Quem já te viu, ó não te esquece mais!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

No teu céu linda brilha estrela fúgida
Que há cem anos norteia o teu porvir
Crato amado, idolatrado
Teu destino hás de seguir
Grande e forte como nosso verde mar
Bendita sejas, ó terra de Alencar!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

A) Tem composição de Antônio Gondim, compositor, na-
tural de Fortaleza-CE e melodia de Gustavo Barros;

B) Tem composição de Geraldo Barbosa, compositor, na-
tural de Minas Gerais e melodia de Antonio Gondim;

C) Tem composição de Nonato Luiz, músico, natural de
Crato-CE e melodia de Antônio Gondim;

D) Tem composição de Martins D’Alvarez, poeta, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;

E) Tem composição de Maria Alacoque Sampaio, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;
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TERAPEUTA OCUPACIONAL

31. (CONCURSO CRATO/2021) São atribuições do
Terapeuta Ocupacional, exceto:

A) Atuar somente na reabilitação de indivíduos, melho-
rando sua qualidade de vida, nas ocupações e ativida-
des realizadas no dia a dia.

B) Avaliar o cliente, buscando identificar alterações nas
suas funções práxicas, considerando sua faixa etária
e/ou desenvolvimento, sua formação pessoal, familiar
e social.

C) Estudar e empregar atividades de trabalho e lazer no
tratamento de distúrbios físicos ou mentais e de desa-
justes emocionais e sociais.

D) Promover a prevenção, o tratamento e a reabilitação
de indivíduos que convivem com alterações cogniti-
vas, afetivas, perceptivas e psicomotoras decorrentes
ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e ou de do-
enças adquiridas por meio da utilização da atividade
humana como base de desenvolvimento de projetos te-
rapêuticos específicos.

E) Promover a autonomia e independência do indivíduo
tornando-o funcionalmente capaz de atuar em socie-
dade.

32. (CONCURSO CRATO/2021) As doenças ocupacio-
nais são definidas por Porto et al. (2004) como aque-
las relacionadas com fatores causais específicos que
podem ser identificados, medidos e, eventualmente,
controlados no ambiente de trabalho. A seleção de
instrumentos de avaliação do desempenho das ati-
vidades de vida diária e atividades instrumentais de
vida diária deve ser realizada baseada em critérios
como:

A) Perfil funcional; administração nos formatos de entre-
vista com o cuidador da clientela; perfil funcional do-
cumentado; e, julgamento clínico do profissional.

B) Autocuidado; controle dos esfíncteres; mobilidade e
transferência; locomoção, comunicação; e, cognição
social.

C) Documentar o perfil funcional da clientela; uso da ob-
servação direta; uso do julgamento clínico; participa-
ção ativa da clientela; e, uso do perfil funcional da cli-
entela.

D) Amplitude de movimento; comunicação; condição tis-
sular e ambiente domiciliar.

E) Perfil da clientela; objetivos da intervenção a ser ofer-
tada; filosofia da instituição prestadora; informações já
disponíveis da clientela; e, modelos de assistência.

33. (CONCURSO CRATO/2021) A Resolução COF-
FITO nº 425, de 08 de julho de 2013, estabelece o
Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupa-
cional, que trata dos deveres do terapeuta ocupa-
cional. Em relação ao código de ética, assinale a
afirmativa incorreta.

A) O terapeuta ocupacional protege o cliente / paciente
/ usuário / família / grupo / comunidade e a institui-
ção/programa em que trabalha contra danos decorren-
tes de imperícia, negligência ou imprudência por parte
de qualquer membro da equipe profissional, advertindo
o profissional faltoso.

B) O terapeuta ocupacional deve se atualizar e aperfei-
çoar seus conhecimentos técnicos, científicos e cultu-
rais, capacitando-se em benefício de si próprio e do
desenvolvimento de sua profissão, devendo se amparar
nos princípios bioéticos de beneficência e não malefi-
cência, inserindo-se em programas de educação conti-
nuada e de educação permanente.

C) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser hu-
mano, apenas no plano coletivo, participando da pro-
moção, prevenção de agravos, tratamento, recuperação
e reabilitação da sua saúde e cuidados paliativos, bem
como estabelece a diagnose, avaliação e acompanha-
mento do histórico ocupacional de pessoas, famílias,
grupos e comunidades, por meio da interpretação do
desempenho ocupacional dos papéis sociais contextu-
alizados, sem discriminação de qualquer forma ou pre-
texto, segundo os princípios do sistema de saúde, de
assistência social, educação e cultura, vigentes no Bra-
sil.

D) O terapeuta ocupacional que solicita para cliente/ pa-
ciente/ usuário/ família/grupo/ comunidade sob sua as-
sistência, os serviços especializados de colega, não
deve indicar a este a conduta profissional.

E) É proibido ao terapeuta ocupacional ensinar procedi-
mentos próprios da Terapia Ocupacional visando a for-
mação profissional de outrem, que não seja, acadêmico
ou profissional de Terapia Ocupacional.
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34. (CONCURSO CRATO/2021) O processo avaliativo
em terapia ocupacional permite ao profissional con-
duzir o seu raciocínio clínico. Dentro deste pro-
cesso, encontram-se vários instrumentos de ava-
liação, onde a maioria objetiva avaliar o sujeito
como um todo. Os instrumentos padronizados lis-
tados abaixo, são utilizados para avaliar os paci-
entes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Correlacione as colunas e assinale a alterna-
tiva correta.

1. Medida de Independência Funcional (MIF)

2. Escala de Fuglmeyer (EFM)

3. Medida Canadense de Desempenho Ocupacional
(MCDO)

4. Índice de Barthel (IB)

5. Worf Motor Function (WMFT)

( ) Avalia de maneira quantitativa a carga de cuidados de-
mandada por uma pessoa durante a realização de uma
série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária. En-
tre as atividades que são avaliadas estão as transferên-
cias, autocuidados, locomoção, controle esfincteriano,
comunicação e cognição social, que inclui interação
social, memória e resolução de problemas.

( ) Este instrumento de avaliação abrange três áreas de
desempenho ocupacional: atividades de autocuidado
(cuidados pessoais, mobilidade funcional e funciona-
mento na comunidade), atividades produtivas (trabalho
remunerado ou não, manejo das tarefas domésticas, es-
cola e brincar) e atividades de lazer (ação tranquila, re-
creação ativa e socialização). Na avaliação atribui-se
um grau de importância a essas atividades, que varia
numa escala de 1 a 10, de forma crescente.

( ) Instrumento desenvolvido para avaliar as alterações
funcionais no membro superior afetado em pacien-
tes com AVC subagudo ou crônico leve a moderado.
Quantifica a capacidade de movimento do membro su-
perior através de movimentos de uma ou múltiplas ar-
ticulações e de tarefas funcionais.

( ) Avalia a atividade sensório-motora de membros supe-
riores e inferiores, buscando identificar a atividade se-
letiva e padrões sinérgicos de pacientes que sofreram
AVC. Avalia através de um sistema numérico acumu-
lativo seis aspectos do paciente: dor, amplitude de mo-
vimento, sensibilidade, função motora da extremidade

superior e inferior e equilíbrio, coordenação e veloci-
dade.

( ) Instrumento de avaliação de AVDs que visa identificar
o grau independência funcional na realização do cui-
dado pessoal, mobilidade, locomoção e eliminações de
acordo com a execução de dez tarefas: alimentação,
banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intesti-
nais, eliminações vesicais, uso do vaso sanitário, trans-
ferência cadeira-cama, deambulação e escadas.

A) 1 - 3 - 5 - 2 - 4

B) 3 - 2 - 1 - 5 - 4

C) 5 - 3 - 1 - 2 - 4

D) 4 - 3 - 5 - 1 - 2

E) 1 - 5 - 2 - 3 - 4

35. (CONCURSO CRATO/2021) A Terapia Ocupacio-
nal surgiu no contexto hospitalar no início de sua
história. A profissão tinha como objetivo a restau-
ração da capacidade funcional através da técnica de
treinamento de hábitos, como relata Bartalotti e De
Carlo (2001). No que se refere à inserção do tera-
peuta ocupacional neste contexto, De Carlo e Luzo
(2004) sinalizam que para acompanhar as moder-
nas tendências da instituição hospitalar, o profissio-
nal precisou repensar sua prática, tornando-a mais
concisa e pertinente para o campo de ação em ques-
tão. A fim de prevenir deformidades, disfunções
e agravos físicos e/ou psicoafetivo-sociais, promo-
vendo o desempenho funcional/ocupacional e qua-
lidade de vida durante a hospitalização, o profissi-
onal de Terapia Ocupacional é capaz de realizar no
âmbito hospitalar, exceto:

A) Procedimentos de avaliação.

B) Intervenção e orientação ao cliente internado e/ ou fa-
miliar e cuidador, em pronto atendimento.

C) Atendimentos voltados a pacientes agudos.

D) Acompanhamento do paciente no pós alta.

E) Atuar na prevenção e nos cuidados paliativos ofereci-
dos a cliente/paciente/usuário, familiares, cuidadores e
grupos.
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36. (CONCURSO CRATO/2021) A Terapia Ocupacio-
nal, enquanto profissão que facilita o engajamento
das pessoas em suas ocupações, entende o brincar
como uma atividade predominante na infância e
reconhece-o como área de desempenho ocupacional
e, desta forma, como um dos focos de intervenção.
O terapeuta lança mão das atividades lúdicas, en-
volvendo simplificação cognitiva, redução de resis-
tência física e social, modulação sensorial e plane-
jamento motor para observar a relação da criança
com o brinquedo e como ela o utiliza para trans-
formar e recriar o mundo em que vive. A atuação
do terapeuta ocupacional na brinquedoteca hospi-
talar:

A) Centra-se na doença e nos processos curativos de
forma lúdica.

B) Conscientiza sobre a necessidade da manutenção da
criança no leito.

C) Orienta sobre os limites do ambiente hospitalar para o
brincar.

D) Minimiza os efeitos adversos da hospitalização através
do brincar.

E) Utiliza o brincar como meio para alcançar os objetivos
e não como fim.

37. (CONCURSO CRATO/2021) A regulamentação
profissional do Terapeuta Ocupacional no Brasil se
deu através do Decreto-Lei nº 938,de 13 de outubro
de 1969, que dispõe: "O fisioterapeuta e o terapeuta
ocupacional, diplomados por escolas e cursos reco-
nhecidos, são profissionais de nível superior. [...] É
atividade privativa do terapeuta ocupacional exe-
cutar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional
com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade mental do paciente". Com base
na atuação do terapeuta ocupacional no campo da
saúde mental, é incorreto afirmar que:

A) As ações de saúde mental na atenção básica devem
obedecer ao modelo de redes de cuidado, de base terri-
torial e atuação transversal com outras políticas espe-
cíficas e que busquem o estabelecimento de vínculos e
acolhimento.

B) A atuação da Terapia Ocupacional nos CAPS AD está
afinada com a política de Redução de Danos que tem,
como uma de suas diretrizes, diminuir o impacto dos

problemas socioeconômicos, culturais e dos agravos à
saúde associados ao uso de álcool e outras drogas.

C) Intervir sobre as repercussões ocupacionais do sofri-
mento psíquico pode ser um dos focos de interesse da
Terapia Ocupacional em Saúde Mental.

D) A análise da atividade de um grupo em saúde mental
deve considerar elementos que conjuguem tanto a ava-
liação do desempenho ocupacional quanto a avaliação
do estado mental dos clientes.

E) Atribuir diagnóstico nosológico em saúde mental; rea-
lizar diagnóstico diferencial e contextual.

38. (CONCURSO CRATO/2021) A vida cotidiana de
qualquer pessoa é composta por muitas Atividades
de Vida Diária (AVD), se uma pessoa está inapta,
poderá afetar os diversos papéis que possa vir a de-
sempenhar. Um dos objetivos do Terapeuta Ocu-
pacional com pacientes geriátricos é a estimulação
das AVD?s. A Terapia Ocupacional tem como alvo
principal, a intervenção na disfunção ocupacional.
Assinale as afirmativas a seguir e marque (V) para
as verdadeiras e (F) para as falsas:

( ) Não se deve considerar os interesses e as opções do
indivíduo quanto às suas necessidades cotidianas.

( ) Se houver necessidade, realizar adaptações que auxi-
liem na aquisição de independência.

( )̇ Não existe a possibilidade de realizar interferência ou
apoio do Terapeuta Ocupacional após o início do trei-
namento das Atividades da Vida Diária.

( ) É necessária uma explicação prévia dos procedimentos
utilizados na atividade.

( ) Deve-se utilizar de uma sequência gradual da ativi-
dade, de acordo com sua capacidade e o objetivo do
treinamento ao indivíduo.

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para
baixo, a sequência correta:

A) F - V - F - V - F

B) F - V - F - V - V

C) F - V - V - F - V

D) V - V - F - V - F

E) F - F - F - V - V
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39. (CONCURSO CRATO/2021) A funcionalidade está
transversalmente embutida na formação profissio-
nal do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a
Classificação Internacional de Funcionalidade, In-
capacidade e Saúde (CIF) como uma estrutura ca-
paz de descrever estados de saúde e funcionalidade
com linguagem padronizada e recomenda seu uso
como ferramenta estatística, clínica, de pesquisa e
de políticas socio pedagógicas. A respeito de como
pode ser utilizada a CIF é incorreto afirmar que:

A) Utiliza-se como ferramenta de pesquisa para investigar
e diagnosticar de forma isolada diversas patologias.

B) Utiliza-se como ferramenta estatística na coleta e re-
gistro de dados.

C) Utiliza-se como ferramenta pedagógica na elaboração
de programas educativos para aumentar a conscienti-
zação e realizar ações sociais.

D) Utiliza-se como ferramenta clínica na avaliação de ne-
cessidades, compatibilidade dos tratamentos com as
condições específicas, avaliação vocacional, reabilita-
ção e avaliação dos resultados.

E) Utiliza-se como ferramenta de política social no plane-
jamento dos sistemas de previdência social, sistemas
de compensação e projetos e implantação de políticas
públicas.

40. (CONCURSO CRATO/2021) A intervenção do te-
rapeuta ocupacional junto ao trabalhador objetiva
desenvolver ações que contribuam para a qualidade
de vida no ambiente do trabalho, dentre elas está
a utilização de intervenções grupais como aborda-
gens facilitadoras da manutenção da saúde indivi-
dual e coletiva. Para utilizar a abordagem grupal
em um processo terapêutico ocupacional é neces-
sário que o profissional possua conhecimento sobre
grupos, suas definições, características e dinâmicas
de funcionamento. É correto afirmar que:

A) Os grupos em terapia ocupacional se caracterizam
como um encontro de participantes em um mesmo lo-
cal e horário, que, reunidos com ou sem um terapeuta
ocupacional, têm como objetivo realizar uma ativi-
dade. Um dos princípios dessa prática é o de que o
fazer tem um efeito terapêutico.

B) A escolha da atividade e sua execução não precisam
estar diretamente associadas ao perfil e às necessida-
des de cada grupo, e nem de acordo com a orientação
teórico-metodológica do terapeuta ocupacional.

C) O espaço grupal possibilita o contato e o reconheci-
mento do próprio fazer, seus limites e facilidades, a
observação do fazer do outro, a percepção de seme-
lhanças e contrastes e a potencialização do fazer junto.

D) Dentro dos grupos terapêuticos existem diversos tipos
de grupos que não são específicos da Terapia Ocupaci-
onal. O terapeuta ocupacional deve ter o olhar atento
para não utilizar esses princípios dentro do processo
terapêutico ocupacional, pois demanda habilidades es-
pecíficas necessárias.

E) O local de execução das atividades desses grupos te-
rapêuticos é chamado de setting terapêutico e é carac-
terístico da Terapia Ocupacional. Deve ser prioritaria-
mente uma sala de Terapia Ocupacional (caracterizada
por um espaço em que convivem diversos materiais e
trabalhos, sendo utilizados ou não).

41. (CONCURSO CRATO/2021) A inserção da Tera-
pia Ocupacional no campo da Educação se fez atra-
vés da chamada "Educação Especial", voltada para
pessoas com deficiências, em instituições educacio-
nais especializadas, segregadas da rede regular de
ensino, ou ainda, do trabalho desenvolvido nas de-
nominadas "classes especiais"dirigidas a popula-
ções específicas: estudantes com deficiência mental,
física, visual, auditiva ou transtorno do desenvolvi-
mento. A respeito do trabalho desenvolvido pelo te-
rapeuta ocupacional nos espaços educacionais e na
interface saúde-educação, é correto afirmar que:

A) A capacitação oferecida nas escolas é voltada aos pro-
fessores formados há mais de 20 anos e é composta de
um material didático que auxilia no estabelecimento de
rotinas de cuidado.

B) Um de seus objetivos é a formação continuada para
professores, que os instrumentaliza, contribui para o
processo de inclusão e responde às lacunas de sua for-
mação inicial.

C) Sua intervenção ocorre nas salas de estimulação, a par-
tir do atendimento individual das crianças, com o in-
tuito de trabalhar componentes necessários à realiza-
ção das atividades didáticas.
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D) A inclusão de crianças com deficiências nas escolas
regulares está centrada na ideia de que todos os alunos
podem participar das atividades da mesma maneira, e
por isso não deve haver distinção ou abordagem dife-
renciada.

E) As escolas especiais representam o principal campo de
atuação nessa área, no qual o profissional é responsável
pela avaliação funcional e pelo treino de habilidades.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Cada componente da
Classificação Internacional de Funcionalidade, In-
capacidade e Saúde (CIF) consiste de vários domí-
nios, e cada domínio consiste de categorias que são
as unidades de classificação. A CIF fornece defini-
ções textuais além de termos de inclusão e exclusão
para cada classe. No contexto de saúde, marque
a alternativa que contem a definição incorreta dos
termos correspondentes:

A) Restrições de participação refere-se aos problemas que
um indivíduo pode enfrentar ao se envolver em situa-
ções de vida.

B) Funcionalidade é um termo abrangente para funções
do corpo, estruturas do corpo, atividades e participa-
ção. Ela denota os aspectos negativos da interação en-
tre um indivíduo (com uma condição de saúde) e os
fatores contextuais daquele indivíduo (fatores ambien-
tais e pessoais).

C) Incapacidade é um termo abrangente para deficiências,
limitações de atividade e restrições de participação.
Ela denota os aspectos negativos da interação entre
um indivíduo (com uma condição de saúde) e os fato-
res contextuais daquele indivíduo (fatores ambientais e
pessoais).

D) Limitações de atividade são as dificuldades que um in-
divíduo pode encontrar na execução de atividades.

E) Atividade refere-se à execução de uma tarefa ou ação
por um indivíduo.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Os recursos terapêu-
ticos na terapia ocupacional, podem ser atividades,
objetos, técnicas e métodos utilizados com o obje-
tivo de auxiliar o cliente durante seu processo de
reabilitação. Os recursos terapêuticos podem facili-
tar a realização de atividades, de forma a promover

a independência pessoal e a melhora da funcionali-
dade e qualidade de vida. Para se obter o melhor re-
sultado prático no manejo da dor para uma melhor
qualidade de vida, no processo terapêutico ocupaci-
onal é preciso considerar aspectos físicos, psicológi-
cos, sociais e culturais do cliente e associar recursos
técnicos diversos. Sobre os recursos técnicos que
podem ser indicados, assinale a alternativa incor-
reta.

A) Um dos recursos que podem auxiliar o terapeuta ocu-
pacional na avaliação das atividades é o uso do diário
da dor.

B) Uso da acupuntura para a estimulação de determina-
dos pontos na pele com agulhas que enviarão estímu-
los para áreas específicas do cérebro, de acordo com o
ponto de afecção em questão.

C) Uso de instrumentos de tecnologia assistiva, que auxi-
liem e que proporcionem aumento ou compensação de
uma função, é importante para facilitar a realização de
tarefas do dia a dia.

D) Os padrões de atividades em que períodos de exces-
siva atividade são alternados com repouso prolongado
devem ser mantidos.

E) Emprego da técnica da visualização criativa, que con-
siste em procurar enviar para nosso corpo mensagens
positivas em substituição às negativas.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Na terceira idade a
TO é bastante indicada e ajuda os idosos promo-
vendo atividades de participação nas rotinas da
casa, melhorando a qualidade de vida. Conside-
rando a intervenção terapêutico-ocupacional junto
a indivíduos com comprometimento no processo de
envelhecimento, assinale a alternativa incorreta:

A) A abordagem do terapeuta ocupacional junto ao paci-
ente idoso deve considerar a velhice um processo de
perdas, porém seu objetivo será investigar o que acon-
tece ao longo dele para, então, promover qualidade de
vida.

B) O terapeuta ocupacional, como membro da equipe
multiprofissional, deve fazer sua avaliação procurando
detectar os problemas de ordens orgânica e funcional
e os problemas psicossociais, a fim de quantificar as
capacidades, com o objetivo de elaborar seu programa
terapêutico.
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C) Entre os protocolos de avaliação conhecidos que
vêm sendo utilizados com o paciente idoso, estão:
MIF, Avaliação Cognitiva de Terapia Ocupacional de
Lownstein e Mini Exame de Estado Mental de Fols-
tein.

D) Nos casos de portadores de Alzheimer, o foco principal
e primordial da atenção do terapeuta ocupacional será
a estimulação da capacidade cognitiva e a melhora da
comunicação.

E) Uma vez que um dos objetivos da terapia ocupacional
é o de proporcionar grau máximo de autonomia e inde-
pendência nas atividades diária de um indivíduo, é ne-
cessário trabalhar com a reabilitação, entretanto mais
importante ainda é a prevenção.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Tecnologia Assistiva
(TA) é um termo genérico que indica qualquer pro-
duto ou tecnologia baseada em serviço que melhora
o desempenho funcional de pessoas de todas as ida-
des com limitações de atividades em sua vida diária,
educação, trabalho ou lazer. Os produtos assistivos
podem variar desde dispositivos de tecnologia sim-
ples, até dispositivos mais complexos. São exemplos
destes dispositivos, exceto:

1. Próteses mioelétricas

2. Cadeiras de rodas motorizadas

3. Equipamentos eletrônicos com reconhecimento de voz

4. Talheres adaptados

A) Somente o item 2 é verdadeiro.

B) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros.

C) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros.

D) Somente os itens 1, 3 e 4 são verdadeiros.

E) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros.

46. (CONCURSO CRATO/2021) O tratamento da Te-
rapia Ocupacional em adultos com infecção por
HIV é estimular o desempenho competente de ocu-
pações auto escolhidas que contribuem para fun-
ções valorizadas. Existem diversas considerações
especiais para os terapeutas ocupacionais quando
desenvolvem os planos de tratamento e objetivos
para a pessoa com infecção pelo HIV. A respeito do
assunto, assinale a alternativa falsa:

A) Algumas das condições clínicas que acompanham a in-
fecção por HIV são processos infecciosos e exigem
procedimentos especiais de isolamento. Em um hos-
pital, o procedimento de isolamento é frequentemente
afixado na porta do quarto ou está disponível no posto
de enfermagem.

B) As alterações cognitivas e físicas sutis podem aconte-
cer rapidamente, motivo pelo qual uma avaliação ini-
cial basta.

C) Fadiga e fraqueza limitam a tolerância à atividade e a
capacidade de participação. A conservação de energia,
a simplificação do trabalho e as adaptações ocupacio-
nais podem estimular a participação.

D) Muitas pessoas com essa doença sofreram inúmeras
perdas pessoais durante sua doença. A lamentação é
uma reação natural à perda.

E) A pessoa estigmatizada, quando adquire o estigma tar-
diamente pela condição de ser soropositiva, sofre difi-
culdades em estabelecer novas relações e de manter as
antigas.

47. (CONCURSO CRATO/2021) A hospitalização in-
fantil tem sido descrita como uma vivência traumá-
tica. Na atenção à criança hospitalizada, um dos
principais recursos do cuidado em Terapia Ocupa-
cional, no sentido de reconhecer e validar a ativi-
dade de vida diária central para a infância é:

A) O brincar.

B) A escolarização.

C) O vínculo mãe-bebê.

D) A tecnologia assistiva.

E) A humanização.

48. (CONCURSO CRATO/2021) A comunicação alter-
nativa e ampliada (CAA) tem por objetivo promo-
ver a integração nos mais diversos ambientes fre-
quentados e pertinentes ao indivíduo que apresenta
algum tipo de dificuldade que o faz necessitar desta
tecnologia para o desempenho em seu cotidiano.
Sobre este sistema de CAA, é incorreto afirmar
que:

A) A CAA é toda forma que substitui ou complementa a
fala, auxiliando as pessoas que não utilizam a comuni-
cação verbal para se expressarem.
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B) A utilização desta, destina-se a compensar os déficits e
proporcionar capacidades equivalentes aos da maioria
das pessoas, envolvendo o uso dos gestos manuais, ex-
pressões faciais e corporais e símbolos gráficos, como
fotografias, gravuras, desenhos, objetos, entre outros.

C) A CAA deve ser iniciada somente após as alterações
de fala já estiverem sido instaladas na criança, pois
assim é possível evitar a diferença entre a linguagem
receptiva e expressiva, bem como suas consequências
no desenvolvimento global da pessoa com dificuldade
de expressão, tanto no aprendizado, como no nível de
autonomia e integração social.

D) O trabalho realizado com a comunicação alternativa
possui diversas fases, sendo que na fase inicial o te-
rapeuta ocupacional procura apenas observar os com-
portamentos naturais da criança, a fim de captar suas
necessidades, seus interesses, razões de motivação e,
principalmente, como ela se organiza para atingir um
objetivo ou fazer um pedido.

E) Uma das estratégias para promover o uso da CAA pela
família e parceiros de comunicação é a boa e correta
estruturação do ambiente no intuito de promover a me-
lhor interação.

49. (CONCURSO CRATO/2021) Durante anos a Tera-
pia Ocupacional vem desenvolvendo seu papel na
área da Gerontologia, e um local muito importante
da atuação destes profissionais são as ILPIs (Insti-
tuição de Longa Permanência). NÃO é papel do TO
nas instituições de longa permanência para idosos:

A) Avaliação e identificação do nível de independência
funcional.

B) Restauração/manutenção das habilidades funcionais.

C) Estabelecimento de grupos terapêuticos ou oficinas se-
gundo a demanda dos moradores.

D) Facilitação dos processos de inserção comunitária.

E) Planejamento e adequação ambiental segundo a dinâ-
mica funcional dos moradores

50. (CONCURSO CRATO/2021) Processo psíquico
não-patológico, que pode se manifestar nas dimen-
sões somáticas, repercutir nas condições de saúde e
gerar impacto na realização das atividades de vida
diária. Trata-se:

A) do adoecimento.

B) do luto

C) da internação.

D) da morte.

E) da depressão.

51. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo Motta e Ta-
katori (2001), o papel do terapeuta ocupacional na
Pediatria é o de facilitar as ações da criança, com-
preendendo a sua realidade externa, através de ati-
vidades de seu interesse, que sejam importantes
para o seu desenvolvimento. No quadro conceitual
do Modelo Lúdico elaborado pela terapeuta ocupa-
cional canadense Francine Ferland, o brincar é a
principal característica e é visto como o objetivo da
intervenção, que é desenvolver o brincar na criança
que não brinca. Essa característica é definida pela
interação de três elementos, a saber:

A) a atitude, a ação e o interesse.

B) o prazer, a ação e a capacidade de agir.

C) o bem-estar, a espontaneidade e a autonomia.

D) o lúdico, a liberdade e o interesse.

E) a qualidade de vida, a autonomia e a independência.

52. (CONCURSO CRATO/2021) Atividades Instru-
mentais de Vida Diária (ou atividades de vida prá-
tica) são aquelas que promovem a interação do su-
jeito com o ambiente, sendo de ordem complexa
e opcional, pois podem ser delegadas a outros.
Levando-se em conta os aspectos do domínio da Te-
rapia Ocupacional, é considerada atividade instru-
mental de vida diária o ato de:

A) Vestir-se.

B) Ir ao banheiro.

C) Tomar banho.

D) Alimentar-se.

E) Fazer compras.
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53. (CONCURSO CRATO/2021) Durante toda a vida,
os indivíduos sofrem mudanças constantes, sendo
estas chamadas de processos de desenvolvimento,
educação, reabilitação e adaptação. Eles ajudam o
terapeuta a estruturar o Processo de Terapia Ocu-
pacional junto a um paciente/grupo. São metas do
processo da reabilitação:

A) Emprego de atividades motivadoras; encorajamento e
facilitação por meio das oportunidades ambientais.

B) Aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes,
por meio do treinamento, informação e instrução.

C) Recuperar a capacidade funcional; maximizar a capa-
cidade preservada; compensar a incapacidade residual.

D) Adaptação das ocupações, adaptação pessoal e adap-
tação ambiental, buscando mudança, capacitação e in-
tensificação.

E) Oferecer apoio adequado a terceiros; indicar equi-
pamento e design adaptados; planejar a organização
adaptativa das atividades.

54. (CONCURSO CRATO/2021) Os Terapeutas Ocu-
pacionais atuam no campo da adaptação e reabili-
tação de pessoas que sofreram lesões, contribuindo
para a recuperação física, avaliação das capaci-
dades laborativas, treinamento das habilidades e
rotinas de trabalho, escolha de um posto de tra-
balho compatível com o potencial do trabalhador
ou adaptação deste posto de trabalho (TRUDEL,
2004). Sobre este assunto, é incorreto afirmar que:

A) O objetivo do terapeuta ocupacional no processo de re-
abilitação profissional, para retorno de suas atividades
laborais, visa promover a reinserção desses trabalhado-
res em um ambiente não adoecedor, através de adapta-
ções nas condições dos sujeitos em sua função original,
ou encontrando uma nova função desde que faça sen-
tido a esse trabalhador e não provoque agravos em sua
condição de saúde.

B) A Terapia Ocupacional, no campo da Saúde do Traba-
lhador, promove a avaliação e atividades laborais vol-
tadas ao desempenho ocupacional do trabalhador.

C) Uma das atribuições da Terapia Ocupacional, na Saúde
do Trabalhador, seja em âmbito público ou privado, é
a de analisar a situação do trabalho, com o objetivo de
promover ações que evitem o adoecimento dos traba-
lhadores, previnam doenças ocupacionais e acidentes
de trabalho.

D) O terapeuta ocupacional não deve levar em conside-
ração as particularidades dos trabalhadores, pois seus
desejos, as suas aspirações, a sua história de vida, seu
perfil como trabalhador e sujeito não interferem no
processo de adoecimento deste.

E) O terapeuta ocupacional pode atuar de forma a pre-
venir outros agravamentos na saúde do trabalhador,
através de avaliações da capacidade laboral e realizar
acompanhamento e adaptações no setor de trabalho,
afim de prevenir novos afastamentos.

55. (CONCURSO CRATO/2021) A aplicação do raci-
ocínio clínico é pertinente em qualquer ambiente
de atuação dos profissionais da área de saúde. É
ele que norteia a intervenção terapêutica e permite
a distinção entre os diferentes tipos de raciocínios
existentes. O Terapeuta Ocupacional lança mão
desse raciocínio para agregar a sua habilidade de
observar a funcionalidade de seus pacientes e tra-
çar um plano de tratamento que atenda não só as
necessidades reais do sujeito, mas principalmente
proporcione uma maior autonomia e independên-
cia em suas atividades da vida diária, de lazer e
trabalho. Estudos de raciocínio clínico em Tera-
pia Ocupacional descrevem formas características
de pensamentos usados na prática. Assinale a alter-
nativa que contem informações falsas sobre os tipos
de raciocínios.

A) O raciocínio narrativo foca explicitamente na história
de vida da família do cliente ou o significado pessoal
de determinada condição de saúde.

B) O raciocínio ético é o elemento-chave do raciocínio
profissional da tomada de decisão clínica.

C) O raciocínio programático inclui a consideração dos
fatores limitantes e facilitadores relacionados à imple-
mentação da intervenção em determinada situação clí-
nica, que poderão influenciar no processo terapêutico.

D) O raciocínio científico inclui dois subtipos: raciocínio
diagnóstico e o raciocínio de procedimento.

E) O raciocínio condicional é usado para rever o trata-
mento a cada momento, a fim de atender às necessi-
dades atuais e futuras do cliente.
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56. (CONCURSO CRATO/2021) Fonseca (2008) em
sua reflexão acerca da prática do terapeuta ocupa-
cional em saúde mental, mais especificamente sobre
Acompanhamento Terapêutico e Serviços Residen-
ciais Terapêuticos, pontua diversos aspectos da prá-
tica profissional que devem ser observados visando
sua articulação com a perspectiva da atual política
de assistência em saúde mental - reabilitação psi-
cossocial. Com base neste assunto, é incorreto afir-
mar que:

A) No acompanhamento terapêutico, todas as atividades
propostas devem ser decididas pelo usuário a cada en-
contro; para saída à rua, passeio, encontro com a co-
munidade, espera-se do terapeuta ocupacional uma ati-
tude de auxiliar, acompanhar.

B) Grande parte do trabalho, no acompanhamento tera-
pêutico, também se realiza na casa do cliente, às ve-
zes, junto à família; busca-se a reapropriação de espa-
ços, mudanças de posição perante os outros, aumento
do poder contratual e de possiblidades de trocas e a
construção da autonomia possível.

C) Nos serviços terapêuticos residenciais, a instrumentali-
zação do usuário para obter o mais alto grau de autono-
mia possível torna as atuações dos profissionais ainda
mais pontuais, com a permanente preocupação de pro-
mover a autorregulação e a tomada de decisão pelos
moradores.

D) O profissional não deve tomar decisões pelo sujeito a
quem está prestando assistência, mas ser um estímulo
norteador nas resoluções de seus conflitos, auxiliando-
o em sua independência.

E) Nas intervenções, assim como em qualquer interven-
ção terapêutica, o foco deve estar no paciente.

57. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a atuação do
Terapeuta Ocupacional na atenção primária à
saúde é incorreto afirmar que:

A) Sua intervenção perpassa pela compreensão da relação
que o indivíduo estabelece com seu cotidiano.

B) As práticas tiveram influência do movimento sanitário
e das discussões sobre saúde pública e saúde coletiva.

C) Na portaria que propõe os NASF, a Terapia Ocupacio-
nal ganha garantia de inserção nessa modalidade assis-
tencial.

D) A atuação do Terapeuta Ocupacional nas equipes de
saúde primária à saúde necessariamente não precisa
ocorrer de forma integrada e planejada.

E) O Terapeuta Ocupacional deverá ter atenção para iden-
tificação e busca ativa de grupos e famílias em situação
de vulnerabilidade física emocional e social, incluindo
pessoas com sofrimento psíquico.

58. (CONCURSO CRATO/2021) A atuação do tera-
peuta ocupacional na saúde mental, abrange um
olhar além da doença, com o foco nas ocupações
e necessidades do ser humano. Um dos transtor-
nos psiquiátricos que mais comprometem as áreas
de desempenho ocupacional é a depressão. Nestes
casos, a Terapia Ocupacional contribui fundamen-
talmente com:

A) A utilização de atividades que estimulem a memória, o
funcionamento motor, o relaxamento e a introspecção,
uma vez que estas melhoram o humor e substituem a
medicação.

B) A avaliação dos aspectos neuropsicológicos através da
aplicação de baterias de testes específicos como WAIS,
para detectar tanto os pontos fortes como os compro-
metimentos.

C) A compreensão dos esquemas e das crenças do paci-
ente a respeito de si, do mundo e dos outros, ressignifi-
cando essas crenças, diminuindo, assim, os pensamen-
tos que causam baixa autoestima.

D) A avaliação do repertório socio ocupacional e a promo-
ção da ativação comportamental, auxiliando para que
o paciente consiga reorganizar seu cotidiano com ati-
vidades que realizava previamente, assim como a in-
trodução de novas atividades.

E) O acompanhamento em atividades esportivas desde o
início do quadro, para estimular o contato interpessoal
e, assim, diminuir os sintomas da depressão.

59. (CONCURSO CRATO/2021) É um instrumento
que avalia a incapacidade de pacientes com restri-
ções funcionais de diversas causas; avalia quantita-
tivamente a carga de cuidados demandada por uma
pessoa para a realização de tarefas motoras e cog-
nitivas de vida diária. A validação da versão bra-
sileira foi publicada em 2004 e deve ser aplicada
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por meio de entrevista com o paciente e/ou cuida-
dor. Alguns dos domínios avaliados por este instru-
mento, estão: a alimentação, as transferências, a
compreensão, a interação social, dentre outros (As-
sis, et al., 2015). A informação acima refere-se à
qual instrumento de avaliação funcional:

A) Índice de Barthel

B) Escala de Berg

C) Medida de Independência Funcional

D) Escala de Katz

E) Escala de Lawton

60. (CONCURSO CRATO/2021) Pacientes portadores
da Doença de Parkinson, devem receber um plano
multidisciplinar do tratamento. Dentre os profissi-
onais envolvidos, estão o Terapeuta Ocupacional. O
papel principal do TO é aumentar o desempenho e
o acoplamento nas atividades dentro do seu ambi-
ente domiciliar ou da comunidade que são avalia-
das pelo indivíduo. O alvo deste é melhorar a fun-
cionalidade e a qualidade de vida total. Levando
em consideração o processo de TO junto à pacien-
tes com Doença de Parkinson, assina-le a única al-
ternativa CORRETA.

A) É fundamental que o terapeuta ocupacional, em con-
junto com o paciente com Doença de Parkinson, rees-
truture a rotina do mesmo para que as atividades re-
levantes sejam realizadas no período de remissão dos
sintomas (período "on").

B) Exercícios de flexibilidade postural, voltados princi-
palmente para a flexão do tronco, devem fazer parte
do tratamento terapêutico ocupacional.

C) A avaliação das funções cognitivas não é necessária,
uma vez que elas não são afetadas com a progressão
da Doença de Parkinson.

D) Atividades que envolvam ritmo e música, como a
dança, não devem fazer parte do plano de tratamento
do terapeuta ocupacional, tendo em vista que elas pre-
judicam os padrões de marcha, favorecem a instabili-
dade postural e dificultam a iniciação dos movimentos.

E) A indicação e o treino para o uso de produtos assisti-
vos são indicados apenas no estágio final da Doença de
Parkinson.
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