
 

 
 

 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 
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1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 

Cientistas desenvolvem adesivo que pode 

permitir ultrassom via celular 

 

Cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) desenvolveram adesivo 

capaz de realizar ultrassom. De acordo com 

informações de artigo publicado pela revista 

científica "Science", publicadas nessa quinta-

feira, 28, o dispositivo funciona com a 

aderência na pele. Após a ativação, o item 

fornece imagens nítidas do coração, pulmões e 

outros órgãos internos por 48 horas. 

Os adesivos foram testados em voluntários e, 

de acordo com os resultados apresentados no 

artigo, foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos. Além disso, os itens também 

apresentaram forte adesão e, ainda, 

conseguiram registrar mudanças nos órgãos 

dos voluntários, à medida que eles realizavam 

atividades como sentar, ficar em pé e correr. 

A parte adesiva do dispositivo é feita de duas 

camadas finas de elastômero, que contam com 

uma faixa intermediária de hidrogel sólido, 

material principalmente à base de água e que 

transmite facilmente as ondas sonoras. 

Segundo o artigo, o elastômero evita a 

desidratação do hidrogel. Somente quando o 

hidrogel é altamente hidratado as ondas 

acústicas podem penetrar efetivamente e 

fornecer imagens de alta resolução dos órgãos 

internos 

Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais, de forma semelhante 

aos adesivos utilizados em eletrocardiogramas 

de monitoramento cardíaco. Com a invenção, 

não é necessário a presença de um técnico. 

(Lara Vieira - O Povo - 02/08/2022) 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

Indique a opção que descreve, de forma 

incorreta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Um novo método de ultrassom foi 

desenvolvido e testado. 

(B) O novo dispositivo é aplicado sobre a pele, 

como um adesivo. 

(C) Testes mostraram que a nova tecnologia vê 

detalhes internos do corpo com nitidez. 

(D) Uma nova tecnologia substituiu os 

métodos de ultrassom convencionais. 

(E) O dispositivo é composto por materiais 

como hidrogel e elastômero. 

 

QUESTÃO 02 

Indique a opção que descreve, de forma 

correta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Os novos dispositivos de ultrassom já estão 

sendo amplamente aplicados em pacientes em 

hospitais. 

(B) Não há sentido em se buscar novos 

métodos de ultrassom, visto que os atuais já 

são completamente infalíveis. 

(C) Os novos dispositivos funcionam à base de 

ondas sonoras, de forma que a correta 

interpretação das imagens exige a perícia de 

um profissional de áudio ou música. 

(D) Os métodos de ultrassom convencionais 

exigem a presença de um técnico de áudio para 

interpretação dos sinais acústicos. 

(E) Um dos componentes do novo dispositivo 

precisa estar muito hidratado para que o 

sistema funcione como esperado. 
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QUESTÃO 03 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“Além disso, os itens também apresentaram 

forte adesão e, ainda, conseguiram registrar 

mudanças nos órgãos dos voluntários, à 

medida que eles realizavam atividades como 

sentar, ficar em pé e correr.” 

 

Indique a opção que substituiria, 

corretamente, a parte destacada, preservando 

o sentido do texto: 

 

(A) enquanto 

(B) enquanto em que 

(C) a medida em que 

(D) à medida em que 

(E) na medida na qual 

 

QUESTÃO 04 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais” 

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Conjunção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Considere o seguinte excerto, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Com a invenção, não é necessário a presença 

de um técnico.” 

 

Indique a opção correta: 

 

(A) Não há erros de ortografia ou gramática no 

trecho em questão. 

(B) O gênero de “necessário” está 

corretamente aplicado, pois tal adjetivo, 

quando usado com função predicativa e 

anteposto ao sujeito, fica invariável, no 

masculino singular. 

(C) O gênero de “necessário” está 

incorretamente aplicado, pois, como houve a 

determinação do sujeito por um artigo 

definido, o adjetivo deveria concordar com 

“presença”. 

(D) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase está incorreta por não 

explicar a razão pela qual a afirmação é feita. 

(E) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase não teria erros se, ao invés 

de “necessário” e “presença”, fossem usados 

os termos “exigido” e “atuação”, que são os 

corretos. 
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QUESTÃO 06 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“(...) foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos.”  

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Adjetivo 

 

 

QUESTÃO 07 

 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada não atua como verbo 

na frase: 

 

(A) Ele buscou fazer o melhor. 

(B) Sinto falta de ouvir o seu cantar. 

(C) Gosto de dizer a verdade. 

(D) Podemos resolver as coisas! 

(E) Eu não considero tal possibilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um advérbio: 

 

(A) Ela mora muito longe. 

(B) A solução é muito simples. 

(C) Eles não podem admitir isso. 

(D) Tenho cem dólares. 

(E) Trata-se de uma ideia complexa. 

 

QUESTÃO 09 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um adjetivo: 

 

(A) Eu sou um homem rico. 

(B) Eu sou um homem rico. 

(C) Eu sou um homem rico. 

(D) Eu sou um homem rico. 

(E) Eu sou um homem rico. 

 

QUESTÃO 10 

 

Indique a frase escrita corretamente: 

 

(A) A gente somos pessoas boas. 

(B) Preocupo-me bastante. 

(C) Nós foi lá falar com eles. 

(D) Houveram muitos problemas. 

(E) Temos duas amigas incomum. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Aplicando um capital de R$ 560.000,00 no 

regime de juros simples, a uma taxa de 1,5% 

ao mês, durante dois anos e meio, o montante 

total será de: 

(A) R$ 1.290 000,00. 

(B) R$ 812.000,00. 

(C) R$ 550.000,00. 

(D) R$ 310.000,00. 

(E) R$ 252.000,00. 

 

QUESTÃO 12 

Antônio tem cinco netos, as respectivas idades 

dos mesmos estão apresentadas, abaixo. Então, 

a média, dessas idades, é: 

 

8  /  4  /  12  /  7  /  14 

 

(A) 12. 

(B) 11. 

(C) 10. 

(D) 9. 

(E) 8. 

 

QUESTÃO 13 

Uma caixa cúbica medindo 120cm de lado foi 

colocada em um aniversário, para as crianças 

colocarem os seus sapatos. Sendo assim, o 

volume da caixa é de: 

(A) 1.728 litros. 

(B) 17.280 litros. 

(C) 172.800 litros. 

(D) 1.728,000 litros. 

(E) 17.280,000 litros. 

 

 

QUESTÃO 14 

No closet de Bruna há 20 calças, 12 blusas, 9 

vestidos e 7 saias. A razão entre o número de 

blusas pelo número total de peças, é: 

(A) 5. 

(B) 1. 

(C) 0,05. 

(D) 0,25. 

(E) 1,25. 

QUESTÃO 15 

O Máximo Divisor Comum entre os números 

56 – 24 – 10, é: 

(A) 840. 

(B) 124. 

(C) 68. 

(D) 8. 

(E) 2. 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, alguns 

sistemas via Internet com informações sobre 

vacinação da população e internações de 

pacientes, por exemplo, ficaram indisponíveis, 

prejudicando análises, projeções e relatórios. 

Tal fato foi causado: 

 

A) por um ataque cibernético sofrido pelo 

Ministério da Saúde. 

B) pela invasão militar da Rússia à Ucrânia. 

C) pelas disputas eleitorais no Brasil e Estados 

Unidos. 

D) pela alta do preço do petróleo. 

E) pela falta de insumos para fabricação de 

medicamentos no comércio internacional. 
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QUESTÃO 17 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, os 

estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais 

sofreram grandes prejuízos materiais e 

humanos por conta de fortes chuvas. Segundo 

meteorologistas, isso ocorreu por causa: 

 

A) de ataques cibernéticos a órgãos federais e 

estaduais de meteorologia, que impediram a 

previsão e alertas das chuvas. 

B) de terremotos ocorridos no Chile, cujos 

efeitos sísmicos foram sentidos em diversos 

pontos da América Latina. 

C) de fenômenos como o “La Ninã” e a “Zona 

de Convergência do Atlântico Sul”, que 

causam grandes impactos meteorológicos. 

D) de exercícios militares realizados pela 

Rússia em conjunto com a Venezuela, cujos 

testes com explosivos afetaram a atmosfera. 

E) da paralização de diversas indústrias 

siderúrgicas em Minas Gerais e Bahia, por 

conta da pandemia de Covid. 

QUESTÃO 18 

Em outubro de 2021, militares tomaram o 

poder na República do Sudão, prendendo 

autoridades governamentais e gerando 

protestos no país. Sobre o Sudão, é correto 

afirmar: 

 

A) O país faz fronteira terrestre com a Índia, 

Paquistão e China, com os quais está em 

constante ameaça de conflito bélico. 

B) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

C) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

D) O país está localizado na África e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

E) O país está localizado na África e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

QUESTÃO 19 

Em novembro de 2021, foram veiculadas 

notícias sobre controvérsias envolvendo a 

elaboração das questões da prova chamada 

“ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio”. 

Sobre tal prova, é correto afirmar:  

A) O exame é obrigatório a todo cidadão 

brasileiro, mesmo que este não tenha intenção 

de frequentar curso universitário. 

B) O exame é um dos meios de acesso a 

universidades no Brasil. 

C) Algumas questões que cairão na prova são 

publicadas antes do exame, para que a 

sociedade possa analisar a qualidade do 

conteúdo. 

D) O ENEM é uma alternativa ao serviço 

militar obrigatório. 

E) Cada estado da federação contribui com a 

elaboração de uma parte da prova, que são 

depois juntadas e sorteadas. 

QUESTÃO 20 

Em agosto de 2022, a Presidente da Câmara 

dos Representantes dos Estados Unidos da 

América, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, 

gerando fortes críticas por parte da China, bem 

como tensões internacionais. Sobre este 

assunto, é correto afirmar: 

(A) As tensões entre China e Taiwan são 

puramente simbólicas e culturais, resultantes 

de diferenças políticas de pouca importância. 

(B) A República Popular da China considera 

Taiwan - cujo nome oficial é República da 

China - uma província separatista, e não 

descarta o uso de força militar para controlá-la. 

(C) As críticas chinesas à visita de uma política 

de alto escalão dos EUA a Taiwan são apenas 

retórica vazia, resultantes mais da oposição da 

China aos Estados Unidos do que a qualquer 

problema com a ilha autônoma. 

(D) As tensões internacionais envolvendo 

China e Taiwan se devem unicamente a 

disputas comerciais, não havendo quaisquer 

riscos de conflitos militares. 

(E) As críticas chinesas a Taiwan se devem ao 

fato de a China ver como ameaça aos seus 

interesses o domínio taiwanês na tecnologia e 

produção de semicondutores. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Um usuário acessa um site de Internet cujo 

endereço é https://www.legislation.gov.uk/ 

Sobre tal endereço, é correto afirmar: 

 

(A) O website está ligado a uma entidade 

governamental, mas não é possível afirmar a 

qual país está ligado. 

(B) O website está ligado a uma empresa 

comercial da Ucrânia. 

(C) O website está ligado a uma entidade 

governamental da Ucrânia. 

(D) O website está ligado a uma empresa 

comercial do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte. 

(E) O website está ligado a uma entidade 

governamental do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte. 

 

QUESTÃO 22 

 

Acerca dos websites de busca na Internet, é 

correto afirmar: 

(A) O mecanismo de busca do Google é o 

único disponível, visto que eliminou todos os 

concorrentes nos últimos anos. 

(B) Embora o Google detenha o domínio do 

mercado, há buscadores concorrentes com 

significativo número de usuários. 

(C) Buscadores de Internet não possuem 

utilidade significativa, visto que o número de  

páginas é diminuto e pode ser facilmente 

decorado pelos usuários. 

(D) Buscadores de Internet tem poucas 

funções, limitando-se a encontrar arquivos de 

texto, e não imagens ou vídeos. 

(E) Os buscadores de Internet, inclusive o 

mecanismo do Google, estão caindo em desuso 

por conta dos smartphones e do Metaverso. 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Um usuário deseja configurar seu computador 

com Windows 7 para que o conteúdo de 

arquivos, como os de imagem ou texto, possa 

ser visualizado sem que o arquivo precise ser 

aberto com um duplo clique do mouse ou com 

o pressionar da tecla Enter. Sobre isto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Alt+P, ou então clicando no botão 

“Mostrar o painel de visualização”. 

(B) O usuário poderá fazer isso usando a 

combinação de teclas Ctr+Alt+Del, ou então 

clicando no botão “Iniciar”. 

(C) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Ctrl+P, ou então clicando no botão 

“Exibir detalhes”. 

(D) O usuário só poderá fazer isso se os 

programas correspondentes às extensões de 

arquivo estiverem previamente abertos. 

(E) Não é possível visualizar o conteúdo de um 

arquivo sem que o mesmo seja aberto com um 

duplo clique do mouse ou com o pressionar da 

tecla Enter. 
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QUESTÃO 24 

Considere a imagem abaixo, de uma planilha do Microsoft Excel: 

 
 

Um usuário deseja configurar a planilha para que, caso o valor de vendas (célula A2) seja superior ao 

valor de compras (célula B2), a célula C3 exiba a palavra LUCRO. Adicionalmente, ele deseja que, 

caso o valor de compras (célula B2) seja superior ao de vendas (célula A2), a célula C3 exiba a palavra 

PREJUÍZO. Indique, dentre as opções abaixo, aquela que demonstra, corretamente, uma fórmula que 

poderia ser inserida na célula C3 para alcançar o objetivo desejado pelo usuário: 

 

 

(A) =PROCV(LUCRO/PREJUIZO:A2>B2) 

(B) =SE(B2>A2=”LUCRO”) 

(C) =SE(A2>B2;"LUCRO";"PREJUÍZO") 

(D) =SE(A2>B2;"PREJUÍZO";"LUCRO") 

(E) =SE(+=LUCRO;-=PREJUIZO) 

QUESTÃO 25 

Considere a imagem abaixo, de um menu do Microsoft Word: 

 

O botão indicado pelo quadrado e pela seta na imagem acima tem como função: 

 

(A) Apagar todo o texto da seção atual. 

(B) Apagar todo o texto da página atual. 

(C) Apagar todo o texto do documento. 

(D) Remover toda a formatação da seleção. 

(E) Remover todas as letras maiúsculas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Sobre o movimento de transformação da assistência psiquiátrica, no Brasil, e a Terapia Ocupacional, 

não é correto afirmar que: 

(A) A profissão terapia ocupacional foi criada no início do século XVIII, nos Estados Unidos. Teve 

sua prática reconhecida no contexto da reabilitação física e mental pela necessidade de reinserir os 

traumatizados de guerra na sociedade. 

(B) Na área de psiquiatria tinha sua prática voltada a assistência hospitalocêntrica, com a tarefa de 

ocupar os pacientes, num processo de manutenção e organização dos hospitais e de reabilitação, tendo 

em vista que, com o advento das terapêuticas biológicas e farmacológicas, os pacientes melhoravam 

rapidamente dos sintomas. 

(C) Diante das transformações na assistência psiquiátrica, esta profissão vem buscando uma 

legitimidade enquanto área de atuação e de produção de saber. Para tanto, os terapeutas ocupacionais 

têm procurado aprimorar-se teórica, técnica e politicamente para a atuação na rede de serviços 

substitutivos, em nível de prevenção e promoção de saúde, tratamento, reabilitação e inclusão social. 

(D) No final da década de 1970, algumas terapeutas ocupacionais defendendo a função terapêutica, 

incorporam conceitos psicodinâmicos baseados na psicanálise e na psicologia e criam um método de 

tratamento. Neste método, a terapia ocupacional é definida por uma dinâmica relacional entre 

terapeuta-paciente-atividade em que se compõe uma trilha associativa num campo transferencial. 

(E) A experiência da desinstitucionalização italiana trouxe inovações para a terapia ocupacional no 

campo da reforma psiquiátrica, ao assumir como objeto da ação terapêutica a pessoa e suas 

necessidades e não a doença e os sintomas. Neste contexto, a ação terapêutica deve investir na 

complexidade da vida cotidiana da pessoa, englobando os aspectos: práticos, concretos, simbólicos, 

relacionais e materiais, de forma a produzir movimentos capazes de oferecer suportes, proteção e 

resolução de problemas que contribuam para a superação da situação existencial. 

 

QUESTÃO 27 

O movimento de reforma sanitária que teve início na década de 1970 foi importante para impulsionar 

as transformações na área de assistência psiquiátrica. Esse movimento, que se concretizou por meio 

da realização de conferências de saúde, tinha como lema: a saúde como direito de todos e dever do 

Estado, e baseava-se em princípios como regionalização, hierarquização, participação comunitária, 

integralidade e equidade. Em qual ano realizou-se a primeira conferência de saúde mental? 

(A) 1985. 

(B) 1986. 

(C) 1987. 

(D) 1988. 

(E) 1989. 
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QUESTÃO 28 

Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde Mental, são elencados: 

I - Reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos. 

II - Qualificar e expandir a rede extra-hospitalar. 

III - Incluir ações da saúde mental na atenção básica. 

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 29 

Sobre a terapia ocupacional, não é correto afirmar que: 

(A) A Terapia Ocupacional é um campo de conhecimento e intervenção em diferentes âmbitos, como 

o da saúde, o social e o da educação. 

(B)  Faz uso de recursos e procedimentos com o propósito de alcançar a emancipação e a autonomia 

de indivíduos que, devido a problemáticas temporárias ou definitivas, sejam de ordem física, mental, 

sensorial, social ou psicológica, apresentem alguma dificuldade de inserção na vida social.  

(C)  As intervenções da terapia ocupacional são dimensionadas pelo uso de atividades, sendo este o 

elemento central e orientador na complexa e contextualizada construção do processo terapêutico. 

(D) A Terapia Ocupacional nasceu da/na/para a prática, delineando-se como profissão após o 

reconhecimento da eficácia de tais práticas.  

(E) As necessidades humanas básicas são os principais instrumentos de trabalho e também aquilo que 

nos identifica enquanto terapeutas ocupacionais. Portanto, o entendimento sobre ela e sua aplicação 

devem ser estudados em sua completude e complexidade nos aspectos históricos, políticos, sociais, 

culturais, estético e ético pelos terapeutas ocupacionais. 

 

QUESTÃO 30 

Considerando os princípios básicos que sustentaram a Terapia Ocupacional em seu desenvolvimento, 

pode-se considerar as questões relativas à atividade humana ou ao campo da ocupação como questões 

nucleares, indicativas de seu objeto, que pode receber diferentes tratamentos em diferentes contextos 

dependendo das circunstâncias culturais, filosóficas, científicas e históricas da produção de: 

(A) Saúde. 

(B) Bem-estar. 

(C) Conhecimento. 

(D) Satisfação pessoal. 

(E) Enriquecimento profissional. 
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QUESTÃO 31 

De acordo com Moraes (2008), o terapeuta ocupacional deve ser ativo em possibilitar que os desejos 

sejam sustentados, mas em muitos momentos ele também precisa ser ativo na criação de: 

(A) Sentimentos. 

(B) Habilidades. 

(C) Percepções. 

(D) Desejos. 

(E) Vínculos. 

QUESTÃO 32 

Com a observação e o raciocínio clínico do terapeuta ocupacional vão se construindo elos entre um 

fazer e outro, entre um mesmo jeito de fazer e um novo modo de fazer, entre as possibilidades e: 

(A) Habilidades. 

(B) Comunicações. 

(C) Estratégias. 

(D) Recomendações. 

(E) Conquistas. 

QUESTÃO 33 

Segundo Matsukura (2007), a atuação do terapeuta ocupacional com a população de crianças e 

adolescentes, inicialmente, estava baseada: 

(A) No desenvolvimento da reeducação e da psicoterapia pedagógica e psicanalítica e nas teorias de 

aprendizagem.  

(B) No aprendizado e na reeducação e da psicoterapia pedagógica e psicanalítica e nas teorias sociais. 

(C) Na reeducação da psicoterapia pedagógica e psicanalítica no contexto psicopedagógico. 

(D) No desenvolvimento da reeducação e da psicomotricidade e nas teorias de aprendizagem.  

(E) Nas práticas psicopedagógicas e sociais. 

QUESTÃO 34 

Analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta: 

(A) No campo da saúde mental, a terapia ocupacional iniciou suas ações somente junto aos idosos 

em sofrimento psíquico. 

(B) Com a Reforma Psiquiátrica, o terapeuta ocupacional passou a integrar também equipes 

multidisciplinares e mostrou sua importância no processo de reconstrução de redes substitutivas ao 

modelo hospitalocêntrico que visavam a reabilitação psicossocial. 

(C) A desinstitucionalização, acompanhada de intervenções no âmbito territorial, impulsiona a 

repensar a prática profissional e insere o eixo da cidadania na composição do escopo da visão do 

terapeuta ocupacional. 

(D) Com relação à clínica da infância, a população-alvo dessa clínica é a criança que apresenta alguma 

impossibilidade para brincar.  

(E) Por meio de sua prática, o terapeuta ocupacional visa a independência dos indivíduos em suas 

áreas de desempenho e nos contextos em que estão envolvidos. 
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QUESTÃO 35 

Na clínica da adolescência considera-se que a população-alvo são adolescentes com dificuldades 

relacionadas à inserção social em diferentes espaços (casa, escola, trabalho, espaços de lazer, entre 

outros) por dificuldades como limitações, exceto: 

(A) Financeiras. 

(B) Físicas. 

(C) Sensoriais. 

(D) Psíquicas. 

(E) Problemas relacionados ao uso de SPA. 

 

QUESTÃO 36 

Analise as afirmativas, abaixo, sobre a Terapia Ocupacional para idosos e assinale a incorreta: 

(A) A Terapia Ocupacional visa manter o indivíduo idoso o mais ativo e independente o maior tempo 

possível e que o seu foco de atuação são as atividades de vida diária. 

(B) Para outros indivíduos a Terapia Ocupacional atua no sentido de promover novos hábitos e 

habilidades, como por exemplo, aquisição de hábitos de lazer. 

(C)  A Terapia Ocupacional deve inserir-se em um contexto interdisciplinar e que a sua atuação pode 

se dar no sentido preventivo por meio da eliminação de barreiras arquitetônicas, planejamento 

ambiental, orientação familiar e a cuidadores, para prevenção de acidentes e garantia da qualidade de 

vida do idoso. 

(D) Outro nível de atuação da Terapia Ocupacional é o tratamento restaurador dentro de uma 

abordagem funcional que pode ser realizado no nível ambulatorial ou domiciliar, com o objetivo de 

alcance da dependência na realização de atividades de autocuidado e com a promoção de 

equipamentos adaptados quando necessário.  

(E)  Terapia Ocupacional possibilita a compreensão mais ampla do envelhecimento, incorporando 

assim, além da assimilação dos aspectos físicos, também os emocionais e sociais do envelhecimento, 

o que possibilitou a busca por intervenções que pudessem garantir a longevidade com qualidade de 

vida. 

 

QUESTÃO 37 

 Os recursos externos usados pelos terapeutas ocupacionais para substituir as perdas de funções 

motoras durante o processo de tratamento ou quando já não é possível resgatar as funções normais 

com as técnicas de reabilitação, é denominado: 

(A) Tecnologia assertiva. 

(B) Tecnologia assistiva. 

(C) Tecnologia assistencial. 

(D) Tecnologia de reabilitação. 

(E) Tecnologia social. 
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QUESTÃO 38 

Em 2003, o Ministério da Saúde institui a Política Nacional de Humanização (PNH) da Atenção e 

Gestão do Sistema Único de Saúde. A Política Nacional de Humanização não objetiva: 

(A) Redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso. 

(B) Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de vulnerabilidades sociais. 

(C) Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo. 

(D) Garantia dos direitos dos usuários. 

(E) Gestão participativa nos serviços. 

QUESTÃO 39 

As principais diretrizes e princípios da Política Nacional de Humanização são, exceto: 

(A) Acolhimento. 

(B) Ambiência. 

(C) Clínica ampliada e compartilhada. 

(D) Valorização do usuário. 

(E) Transversalidade. 

QUESTÃO 40 

Sobre o SUS e a acessibilidade da pessoa com deficiência, não se pode afirmar: 

(A) O SUS tem como princípios a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência, que parte da premissa de que todo o cidadão é igual perante o SUS, e que será atendido 

conforme as suas necessidades. 

(B) A acessibilidade possui uma abrangência que extrapola a disponibilidade dos recursos num 

determinado momento e lugar. Envolve a possibilidade das pessoas utilizarem de todos os serviços, 

disponíveis de acordo com suas necessidades, em todos os níveis de atenção. 

(C) A acessibilidade deve abarcar as peculiaridades dos serviços e dos recursos de saúde que facilitam 

ou dificultam a sua utilização pelos usuários, pois a garantia à atenção à saúde, assim como o direito 

de todos à saúde, somente é conquistada se a população tiver condições de acessibilidade aos serviços. 

(D) A integralidade de assistência, é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis 

de complexidade. 

(E)  A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que tem como objetivo proteger a 

saúde da pessoa com deficiência, reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e 

desempenho humano. Além disso, essa política visa a inclusão desses indivíduos em todas as esferas 

da vida social e a prevenção de agravos que determinam o aparecimento de deficiências. 

QUESTÃO 41 

Em que ano o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência? 

(A) 2000. 

(B) 2001. 

(C) 2002. 

(D) 2004. 

(E) 2006. 

https://gestaoemsaude.net/principios-do-sistema-unico-de-saude-sus/
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QUESTÃO 42 

A atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência deverá reafirmar a importância do 

desenvolvimento de ações de forma descentralizada e participativa, conduzidas, em especial, segundo 

a diretriz do SUS relativa ao comando único em cada esfera de governo. Além disso, levará em conta 

que a rede de serviços de atenção à saúde desse segmento terá sempre interfaces com outras políticas 

públicas. No nível de atenção básica, os serviços deverão estar qualificados para desenvolver: 

(A) Ações de prevenção primária e secundária. 

(B) Ações de reabilitação integral. 

(C) Ações de integração social. 

(D) Encaminhamento para as demais esferas. 

(E) Tratamento integral. 

 

QUESTÃO 43 

A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve esforços de múltiplas instituições públicas e 

privadas, bem como de organizações civis, cujo objetivo final é a inclusão da pessoa portadora de 

deficiência em sua comunidade, habilitando-a ao trabalho e ao exercício da vida social, segundo as 

suas: 

(A) Limitações. 

(B) Incapacidades. 

(C) Possibilidades. 

(D) Referências. 

(E) Alternativas. 

 

QUESTÃO 44 

De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, são responsabilidades do 

gestor federal do SUS, exceto: 

(A) Implementar, acompanhar e avaliar a operacionalização desta Política, bem como os planos, os 

programas e os projetos dela decorrente. 

(B) Assessorar os estados na formulação e na implementação de suas respectivas políticas, consoante 

as diretrizes estabelecidas pelos municípios. 

(C) Criar mecanismos que vinculem a transferência de recursos às instâncias estaduais e municipais 

ao desenvolvimento de um modelo adequado de atenção à saúde e de reabilitação da pessoa portadora 

de deficiência. 

(D) Promover a capacitação de recursos humanos necessários à implementação desta política. 

(E) Promover a disseminação de informações relativas à saúde da pessoa portadora de deficiência, 

bem como de experiências exitosas em reabilitação. 
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QUESTÃO 45 

A implementação desta Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência está pautada em 

processo de acompanhamento e avaliação permanente que permita o seu contínuo aperfeiçoamento, 

a partir das necessidades que venham a ser indicadas na sua prática. Para o desenvolvimento do 

processo, serão definidos indicadores e parâmetros específicos que, aliados aos dados e às 

informações gerados pela avaliação dos planos, dos programas, dos projetos e das atividades que 

operacionalizarão esta política, possibilitarão que se conheça o grau de alcance do seu propósito, bem 

como o impacto sobre a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência. Entre os indicadores 

que poderão ser utilizados nesse processo figuram, por exemplo: 

(A) Índices de cobertura existencial. 

(B) Taxa de capacitação de recursos sociais. 

(C) Distribuição de recursos materiais. 

(D) Comparações de informações gerenciais. 

(E) Taxas de mortalidade. 

 

QUESTÃO 46 

O 4º movimento da Terapia Ocupacional corresponde ao processo vivido no contemporâneo, que tem 

produzido a consolidação e refinamento dos saberes e práticas produzidos nos diversos campos de 

instituídos a partir dos anos: 

 

(A) 70. 

(B) 80. 

(C) 90. 

(D) 2000. 

(E) 60. 

 

QUESTÃO 47 

_________ preparam o indivíduo para o desempenho ocupacional. Os seus procedimentos poderão 

incluir exercícios como a estimulação cognitiva e sensorial, sendo o principal objetivo do terapeuta a 

avaliação dos componentes, servindo também para preparação do paciente para atividades objetivas 

e direcionadas para a máxima independência nas áreas de desempenho. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) Desempenho funcional 

(B) Desempenho de papéis. 

(C) Atividades Intencionais. 

(D) Atividades promotoras. 

(E) Métodos adjuvantes. 
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QUESTÃO 48 

Incluem os objetivos inerentes e autónomos na atividade, e que são relevantes e significativos para o 

utente de modo a estimular, a recuperação ou manutenção das capacidades do indivíduo, de modo a 

que este tenha um funcionamento adequado nas várias áreas de desempenho. Trata-se de: 

 

(A) Desempenho funcional 

(B) Desempenho de papéis. 

(C) Atividades Intencionais. 

(D) Atividades promotoras. 

(E) Métodos adjuvantes. 

 

QUESTÃO 49 

É a aplicação de atividades sem um objetivo direto, mas que servem como passos para desenvolver 

atividades com um objetivo determinado. Trata-se de: 

 

(A) Desempenho funcional. 

(B) Desempenho de papéis. 

(C) Atividades Intencionais. 

(D) Atividades promotoras. 

(E) Métodos adjuvantes. 

 

QUESTÃO 50 

Na intervenção da Terapia Ocupacional o modelo ___________ é utilizado quando da avaliação, na 

utilização da goniometria para medição de amplitudes de movimento, quando se recorre ao teste 

muscular para avaliar a força ou quando se avalia o endurance. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) sanitarista. 

(B) biomecânico.  

(C) de desempenho ocupacional. 

(D) de reabilitação. 

(E) de neurodesenvolvimento. 
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