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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 

(QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro 

de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após 

o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá 

retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando consigo o caderno de prova que contém 

e espaço para anotação do gabarito. 

13. Os três últimos candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

            PREF. MUN. DE SANTO A. DA PLATINA  
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022        -      Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 24/04/2022                         Período da Tarde 
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Prova de Conhecimento: Português - (1 – 5) 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 05: 

A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da 

Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, 

expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que 

seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. 
A periodização, obra do homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui 

com a própria história. Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o 

tempo passado, mas também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a 

história. 
O termo “Idade Média”, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período 

brilhante esperando, sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no 

século XV, principalmente em Florença: aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do 

humanismo. O próprio termo “humanismo” não existe antes do século XIX: em torno de 1840, ele 

designa a doutrina que coloca o homem no centro do pensamento e da sociedade. Parece que ele é 

primeiramente encontrado na Alemanha, e depois em Pierre Joseph Proudhon, em 1846. Vemos que 

o termo “Renascimento” levou tempo para impor-se diante do termo “Idade Média”. [...] 
Se agora nos voltarmos para trás, a cronologia não é mais clara, nem mais precoce. Na Idade 

Média, a noção de “Antiguidade” é reservada a Grécia e Roma pelos eruditos. A ideia de uma 

Antiguidade da qual, de alguma forma, sairia a Idade Média – dado que esse período dito antigo 

parece ter sido o modelo e a nostalgia da maior parte dos clérigos medievais – não aparece antes do 

século XVI, e ainda assim de maneira fluida. [...] 

Durante muito tempo se fez corresponder o fim da Antiguidade com a conversão do 

imperador Constantino ao cristianismo (Édito de Milão, 313) ou com a remissão ao imperador de 

Bizâncio das insígnias imperiais ocidentais (476). Porém, vários historiadores enfatizaram que a 

transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. 
 
Fonte: LE GOFF, J. A história deve ser dividida em pedaços?. Trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Editora Unesp, 

2015, p. 29-31. 

 

01. O tema central do texto selecionado está relacionado à 

A. defesa de que o historiador se distancie de juízos de valor ao propor a divisão da história em períodos. 

B. problematização da ideia de divisão cronológica da história, que pode ter caráter provisório e valorativo. 

C. proposta de rever a denominação de “Idade Média” para o período que se conhece como medieval. 

D. revisão dos termos “humanismo” e “Renascimento” para caracterizar o período pós-medieval. 

E. crítica à proposta de reservar a denominação “Antiguidade” à era clássica greco-romana. 
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02. De acordo com o texto, é CORRETO dizer que o termo “Idade Média” 

A. fixou-se no Renascimento e manteve-se com o mesmo conceito até nossos dias, diferentemente do que 

ocorreu com outras designações de períodos históricos, como “Antiguidade” e “Renascimento”. 

B. tinha inicialmente conotação positiva, relacionada a um período brilhante, mas adquiriu, no início do 

Renascimento, conotação negativa, vinculada à ideia de retrocesso em relação à Antiguidade clássica.  

C. designa um período histórico cujo entendimento foi se modificando ao longo do tempo, provando que a 

periodização da história não é uma construção imparcial e definitiva. 

D. refere-se a uma denominação provisória atribuída pelos clérigos medievais saudosos da Antiguidade 

greco-romana, que se solidificou ao longo do tempo, sem qualquer divergência entre historiadores. 

E. resulta de uma escolha consensual entre os historiadores modernos para marcar a mudança 

súbita e radical em relação à Idade Antiga, ocorrida com a desagregação do Império Romano 

do Ocidente. 

 

03. Marque a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto. 

A. O pronome “isso” faz remissão à totalidade da porção textual que antecede os dois pontos. 

B. O termo “jamais” indica que o critério de periodização da história é, em qualquer circunstância, 

valorativo e parcial. 

C. Os termos “neutro” e “inocente” se contrapõem, no sentido pretendido no texto, a “apreciação” e 

“julgamento de valor”. 

D. A expressão “mesmo que” pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo 

de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos. 

E. O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se 

afirmou no período anterior do texto. 

 

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso das vírgulas no seguinte trecho: “O termo ‘Idade 

Média’, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante esperando, sem dúvida, entrar 

num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no século XV, principalmente em Florença [...].” 

A. As duas primeiras vírgulas isolam uma oração coordenada explicativa. 

B. As vírgulas antes e depois de “sem dúvida” demarcam uma oração intercalada. 

C. A vírgula após “quanto” indica unicamente omissão de palavra. 

D. As vírgulas antes e depois de “diz-se” isolam uma oração adjetiva restritiva. 

E. As vírgulas antes e após “no século XV” isolam uma expressão adverbial de tempo.  
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05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao seguinte trecho: “A periodização, obra do 

homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui com a própria história. Em 

relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o tempo passado, mas também 

sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a história.” 

A. O termo “artificial” é coerente com a ideia veiculada em “obra do homem”, que pressupõe algo não 

natural. 

B. O pronome “ela” tem o mesmo referente nas duas ocorrências: “a periodização”. 

C. A conjunção “portanto” expressa uma conclusão em relação a algo que foi dito anteriormente no texto. 

D. Os dois pontos introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera. 

E. O termo “sublinha” poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “evidencia”. 

 

Prova de Conhecimento: Matemática (06 – 10) 
 

06. O time de futebol “Amarelão”, criado no final da década de 40, obteve, até o momento, em partidas 

oficiais e em amistosos, 3.120 vitórias, 1.363 derrotas e 1.517 empates. Sabendo disso, é CORRETO afirmar 

que a razão entre o número de vitórias e o total de partidas disputadas é de: 

A. 0,23. 

B. 0,25. 

C. 0,38. 

D. 0,52. 

E. 0,69. 

 

07. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quíntuplo do lado menor, e a área mede 605cm2. 

Sabendo disso, determine as medidas de cada um dos lados. 

A. 11cm e 55cm. 

B. 10cm e 50cm. 

C. 15cm e 75cm. 

D. 5cm e 25cm. 

E. 8cm e 40cm. 

 

08. Ana Carolina vive se queixando de dores nas costas. Sua mãe vive dizendo que as dores são resultado da 

mochila pesada que ela carrega. Sabendo que, quando Ana Carolina se pesou com a mochila nas costas, a 

balança marcou 79 Kg e que, sem a mochila, a balança registrou 4/5 do valor que havia sido marcado 

inicialmente, é CORRETO dizer que os pesos da mochila e de Ana Carolina são, respectivamente: 

A. 19,80 Kg e 59,20 Kg. 

B. 19,20 Kg e 59,80 Kg. 

C. 15,80 Kg e 63,20 Kg. 

D. 14,20 Kg e 64,80 Kg. 

E. 18,90 Kg e 60,10 Kg. 
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09. A assinatura bimestral de um jornal impresso custa R$ 220,00. O preço da assinatura bimestral desse 

mesmo jornal, só que on-line, custa 4/5 do valor impresso. Sabendo disso, a diferença do valor pago por uma 

assinatura anual do jornal impresso e do jornal on-line é de: 

A. R$ 388,00. 

B. R$ 264,00. 

C. R$ 132,00. 

D. R$ 226,00. 

E. R$ 405,62. 

 

10. O armazém do Sr. João recebe a visita de três vendedores de sabão em barra, periodicamente. Hoje, os 

três vendedores se encontraram e foi uma cena engraçada, pois aproveitaram o encontro para contar “causos”. 

Como foi muito divertido, eles combinaram de se encontrar mais vezes. Sabendo que o vendedor A passa a 

cada 30 dias; o vendedor B, a cada 48 dias; e o vendedor C, a cada 72 dias, é CORRETO afirmar que o 

próximo encontro será daqui a: 

A. 689 dias. 

B. 822 dias. 

C. 544 dias. 

D. 738 dias. 

E. 720 dias. 

 

Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11 – 15) 
 

11. Segundo o art. 15 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, são requisitos básicos para a 

nomeação: 

 

I - Aprovação em concurso público. 

II - Apresentação dos documentos exigidos por lei e pelo edital do concurso, na ocasião da posse. 

III - Inexistência de impedimento legal para ingresso na administração pública municipal. 

IV - Outros requisitos previstos em lei, editais ou normas específicas do concurso. 

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 I e IV. 

E. Todos os itens, I, II, III e IV. 

 

12. A História regional mostra-nos que, antes da efetiva ocupação de Santo Antônio da Platina, alguns fatos 

movimentaram a região e nomes como o de “.....” (o fundador do povoado) tornaram-se familiares aos 

ouvidos dos desbravadores. Quem foi o fundador do povoado? 

A. Américo Olympio do Prado. 

B. Francisco da Silva Machado. 

C. Antônio Pinto da Fonseca. 

D. Carlos Cavalcanti de Albuquerque. 

E. Rodolpho Eugênio Ferreira. 
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13. Qual o ano de instalação do município de Santo Antônio da Platina? 

A. 20/08/1910 

B. 20/08/1912 

C. 20/08/1913 

D. 20/08/1914 

E. 20/08/1915 

 

14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, 

durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 

os seguintes fatores: 

A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia. 

B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade. 

D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança. 

 

15. O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao 

Estado: Paraná. Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?  

A. Rio Bonito. 

B. Rio Caudaloso.  

C. Água Grande. 

D. Rio Grande. 

E. Rio da Prata. 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

TERAPEUTA OCUPACIONAL (21-40) 

 

16. De acordo com o Código de Ética da profissão, assinale a alternativa que descreve corretamente a ação 

do terapeuta ocupacional. 

A. Trabalho em equipe multidisciplinar – delegar suas atribuições. 

B. Em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social – colocar seus serviços à disposição da 

comunidade. 

C. Em caso de improbidade administrativa de instituições – encaminhar pacientes para seu consultório 

particular. 

D. Contato com fato sigiloso – comunicar superiores e registrar em prontuário. 

E. Contato com populações vulneráveis e de baixa renda – oferecer atendimento gratuito. 

 

17. O fazer terapêutico deve ser entendido como um modo:  

A. Crítico laborativo das relações humanas. 

B. Objetivo ocupacional das relações humanas. 

C. Laborativo reflexivo das relações humanas. 

D. Reflexivo imaginativo das relações humanas. 

E. Recreativo ocupacional das relações humanas. 
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18. A Terapia Ocupacional se propõe a trabalhar as dificuldades e os problemas enfrentados pelas pessoas no 

transcorrer de suas vidas. Devido a isso, o terapeuta ocupacional deve estar compromissado com entender a 

atividade humana como: 

A. Trabalho 

B. Fazer  

C. Ocupação 

D. Produção  

E. Práxis 

 

19. Nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, destacam-se dois objetivos centrais na construção dos 

projetos terapêuticos: 

A. Reduzir leitos psiquiátricos e ter maior controle sobre as internações. 

B. Procedimentos mais onerosos e efetividade do cuidado. 

C. Evitar a internação e reintegrar socialmente o usuário. 

D. Supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica. 

E. Comprometer os gestores municipais de saúde e ampliar a participação de usuários. 

 

20. Assinale a opção que apresenta os eixos da reabilitação psicossocial. 

A. Medicalização, ocupação e internação. 

B. Habitar, reduzir sintomas e produzir sentidos. 

C. Contenção, atividade e terapia. 

D. Interação, desinstitucionalização e psicoterapia. 

E. Habitar, trocar identidades e produzir e trocar mercadorias. 

 

21. Num trabalho com oficinas, em que se valoriza a produção como um aprendizado de ofício, é importante: 

A. a escolha certa dos materiais, o uso das ferramentas e a combinação deles. 

B. o ritual da chegada e a preparação para o trabalho. 

C. outros projetos, como artes plásticas, esportes e culinária. 

D. um projeto comum a todos os participantes. 

E. o discurso, a instituição, as leis e os regulamentos. 

 

22. Partindo do princípio de que o atendimento de Terapia Ocupacional social é pioneiro em consonância com 

as diretrizes da política de assistência social, apresentam-se alguns pontos necessários para que se chegue ao 

eixo condutor da inclusão social da pessoa portadora de deficiência. São eles: 

A. Escolaridade, compaixão e autonomia. 

B. Condição socioeconômica e escolaridade. 

C. Direitos humanos, vivência das relações comunitárias e compaixão. 

D. Autonomia, independência, acessibilidade e direitos humanos. 

E. Equiparação de oportunidade e escolaridade. 

 

23. Atuais discussões sobre as orientações da Terapia Ocupacional no campo da Saúde Mental apontam para 

a necessidade de: 

A. redirecionamento da escuta do sofrimento mental, priorizando técnicas não verbais de comunicação, 

como pintura, desenho e colagem. 

B. fortalecimento do papel do profissional em atividades sociais, como organização de festas e eventos dos 

serviços. 

C. desenvolvimento dos processos terapêuticos nos espaços reais de vida das pessoas e em atividades que 

lhes sejam significativas. 

D. desenvolvimento de grades de atividades nos serviços que considerem o interesse dos usuários. 

E. empoderamento quanto ao saber técnico, de modo que as discussões em equipe multiprofissional 

direcionem a definição dos projetos terapêuticos. 
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24. A abordagem da Terapia Ocupacional, como um processo de comunicação que se estabelece na relação 

Terapeuta-Paciente-Atividade, deriva da perspectiva: 

A. neurodesenvolvimentista. 

B. socioterápica. 

C. psicodinâmica. 

D. cognitivo-comportamental. 

E. social. 

 

25. No que se refere às políticas públicas de saúde mental para a saúde das pessoas com deficiência, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa CORRETA: 

I - Criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação.  

II - Promoção de ações preventivas.  

III - Garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior. 

A. Apenas o item I é verdadeiro. 

B. Apenas o item II é verdadeiro. 

C. Apenas o item III é verdadeiro. 

D. Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

E. Todos os itens são verdadeiros. 

 

26. A Terapia Ocupacional em intervenção com pessoas em estado psicótico, por meio da abordagem 

Junguiana, deve propor: 

A. a integração do rigor e da precisão na prática clínica. 

B. o reforço da marginalidade. 

C. a hierarquização das atividades. 

D. o reforço do unicismo e da simplicidade na clínica. 

E. o banimento das atividades expressivas. 

 

27. Sobre a Terapia Ocupacional Psicodinâmica, é CORRETO afirmar que este modelo de intervenção: 

A. fundamenta-se em conceitos da abordagem cognitivo-comportamental. 

B. fundamenta-se em conceitos da abordagem psicanalítica. 

C. busca o resgate das ideias do treinamento de hábitos. 

D. busca o resgate das ideias da reforma psiquiátrica. 

E. busca o resgate das ideias do tratamento moral. 

 

28. A proteção especial de média complexidade envolve, entre outros, o Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social – CREAS, visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário. Difere-se da 

proteção básica por se tratar de um atendimento dirigido às: 

A. pessoas com deficiência. 

B. famílias matriarcais. 

C. situações de violação de direitos. 

D. situações de abrigamento permanente. 

E. famílias sem renda mínima. 

 

29. A participação do terapeuta ocupacional nos programas profissionalizantes é baseada no conceito de 

oficinas abrigadas de trabalho, que visa a: 

A. Apenas inserção social do indivíduo. 

B. Que esse processo somente coincida com a fase final da escolaridade. 

C. Que a abordagem maior não seja o trabalho em si, mas, sim, somente o desenvolvimento de sua 

independência e socialização. 

D. Inserir, no trabalho, adolescentes a partir de 16 anos que possuam poucas habilidades e em geral 

necessitem de assistência e supervisão constante. 

E. Desenvolver programa de reabilitação para pessoas portadoras de deficiência mental, física ou social, 

criando oportunidades de trabalho remunerado e inserção no trabalho. 
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30. No tratamento do paciente psicótico, o principal objetivo da Terapia Ocupacional é: 

A. Trabalhar sua agressividade. 

B. Manipular seus mecanismos inconscientes. 

C. Utilizar suas potencialidades criativas. 

D. Treinar atividades da vida diária. 

E. Promover seu reconhecimento pessoal. 

 

31. Como era chamado o primeiro Hospital Psiquiátrico Brasileiro e quando foi criado? 

A. Hospital das Clínicas, em 1915. 

B. Hospício D. Pedro II, em 1852. 

C. Hospício Nise da Silveira, em 1946. 

D. Santa Casa de Misericórdia, em 1726. 

E. Hospital do Juqueri, em 1919. 

 

32. Os Centros de Atenção Psicossocial, cuja normativa para implantação e funcionamento está regulada pelas 

Portarias Ministeriais nº 336 e nº 189, ambas de 2002, são classificados em CAPS I, CAPS II e CAPS III, 

CAPS i e CAPS ad, sendo CORRETO afirmar: 

A. CAPS I e II incluem a atividade de atendimento individual e em grupo, visitas domiciliares e atendimento 

à família. 

B. CAPS I realiza atendimentos individuais e em grupo para a população entre 70.000 e 200 mil habitantes. 

C. CAPS II inclui a atividade de acolhimento noturno, nos feriados e fins de semana para observação. 

D. CAPS I presta assistência para os pacientes com transtornos mentais decorrentes de substâncias 

radioativas e incluem atendimentos de desintoxicação com visitas domiciliares, quando necessário. 

E. CAPS I presta assistência para os pacientes com transtornos decorrentes de substâncias psicoativas e 

incluem atendimentos de desintoxicação. 

 

33. Com relação à situação terapêutica, em termos gerais, é necessário que a atividade: 

A. Tenha significado para o indivíduo. 

B. Seja exclusivamente expressiva. 

C. Seja compartilhada com outros indivíduos. 

D. Tenha finalidade prática no cotidiano do indivíduo. 

E. Seja sempre escolhida pelo terapeuta. 

 

34. Assinale a alternativa INCORRETA, com relação à ética profissional do terapeuta ocupacional: 

A. O terapeuta ocupacional zela para que o prontuário do paciente permaneça fora do alcance de estranhos 

à equipe de saúde da instituição, salvo quando outra conduta seja expressamente recomendada pela 

direção da instituição.  

B. O terapeuta ocupacional avalia sua competência e somente aceita atribuição ou assume encargo quando 

capaz de desempenho seguro para o paciente. 

C. O terapeuta ocupacional participa de programas de assistência à comunidade, em âmbito nacional e 

internacional. 

D. O terapeuta ocupacional que recebe paciente confiado por colega, em razão de impedimento eventual 

deste, reencaminha o paciente ao colega, uma vez cessado o impedimento. 

E. O terapeuta ocupacional não tem o dever de apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento cultural e 

à defesa dos legítimos interesses da respectiva classe. 
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35. De acordo com os direitos da pessoa portadora de transtornos psíquicos, constante na lei 10.216, assinale 

V para afirmativa verdadeira, e F para falsa. A seguir, marque a alternativa correspondente ao solicitado: 

 

(  ) Ser tratada com humanidade e respeito. 

(  ) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde. 

(  ) Ser protegida de qualquer forma de abuso e exploração. 

(  ) Receber o maior número de informações a respeito de sua doença. 

A. V, V, V, F 

B. V, V, V, V 

C. V, F, V, V 

D. V, V, F, F 

E. F, F, V, F  

 

36. O terapeuta ocupacional, ao trabalhar o modelo de saúde pública, deve procurar: 

A. Trabalhar no modelo de equipe multidisciplinar e de integralidade orientado pelo SUS. 

B. Focar sua ação na patologia e nas sequelas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

C. Organizar os serviços de patologias e clínicas específicas que constam na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

D. Seguir o que determina o Humaniza SUS. 

E. Empregar grandes investimentos para a tecnologia assistiva de alta complexidade com recursos 

provenientes do SUS. 

 

37. Ao receitar a Terapia Ocupacional para pacientes psiquiátricos sob efeito de medicamentos, o terapeuta 

deve: 

A. Ajudar o paciente a adquirir um senso de responsabilidade. 

B. Mudar as atividades e observar o desempenho do paciente. 

C. Discutir com o médico sobre o papel que ele, terapeuta, deve adotar em relação ao paciente. 

D. Estar ciente do objetivo e de qualquer efeito colateral possível, por causa do uso de fármacos no 

tratamento do seu paciente. 

E. Avaliar com precisão as mudanças sutis na atitude e no comportamento do paciente. 

 

38. A entrevista psiquiátrica é um campo de trabalho no qual se investigam a conduta e a personalidade do 

ser humano. O fenômeno altamente significativo que aparece em toda relação interpessoal e que, por isso 

mesmo, ocorre na entrevista, denomina-se: 

A. Resistência. 

B. Simbiose. 

C. Transferência. 

D. Projeção. 

E. Atuação. 

 

39. No que se refere à atuação dos terapeutas ocupacionais em serviços de saúde mental, que atuem na 

perspectiva da desinstitucionalização, assinale a alternativa CORRETA: 

A. Deve dar prioridade ao aumento das oportunidades de trocas materiais e afetivas que resultem em maior 

poder contratual das pessoas com sofrimento psíquico. 

B. Deve dar prioridade à prescrição de atividades terapêuticas fundamentadas nos princípios do tratamento 

moral. 

C. Deve dar prioridade à aplicação de atividades orientadas apenas pela nosologia psiquiátrica. 

D. Deve dar prioridade ao aumento da acessibilidade arquitetônica nos espaços urbanos para facilitar a 

circulação de pessoas com sofrimento psíquico. 

E. Deve dar prioridade à redução de sintomas clínicos da doença mental por meio do uso de atividades 

lúdicas. 
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40. Os objetivos propostos para o atendimento nas oficinas terapêuticas são:  

A. Iniciar a rotina de trabalho gradualmente e disciplinar ao uso do uniforme. 

B. Evitar a inatividade, desenvolver as atividades motoras, iniciar a rotina de trabalho gradualmente, 

fortalecer a integração social básica e disciplinar a pontualidade e a assiduidade. 

C. Evitar a inatividade, fortalecer a integração social básica e estimular o relacionamento entre os membros 

do grupo. 

D. Fortalecer a integração social básica e evitar a inatividade. 

E. Desenvolver atividades motoras e evitar a inatividade. 
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Ficha de respostas para conferência (Concurso Santo A. da Platina - PR – 24/04/2022) 
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 25/04/2022 
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