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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

ESPECIALISTA EM SAÚDE / TERAPEUTA OCUPACIONAL 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) O desenvolvimento lúdico da criança pode ser 

organizado na seguinte sequência de atividades 
recreativas:  
 
(1) Atividade solitária. 
(2) Atividade com familiares. 
(3) Atividades grosseiras. 
(4) Atividades de imaginação ou faz de conta. 
(5) Esportes e jogos 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) 1 - 2 - 4 - 3 - 5 
b) 2 - 3 - 1 - 5 - 4 
c) 1 - 3 - 2 - 4 - 5 
d) 5 - 4 - 1 - 2 - 3 
 

32) Na história da humanidade, a atividade de 
brincar das crianças nem sempre foi 
incentivada. Atualmente é atribuída a essa 
atividade grande importância para o 
desenvolvimento saudável da criança física e 
mentalmente. Na análise da atividade de 
brincar, os componentes que fazem parte são, 
exceto: 
a) sensorial 
b) motor 
c) cognitivo 
d) educacional 
 

33) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). A adaptação de uma 
atividade deve ajustar-se de acordo com a 
necessidade do paciente, de forma simples para 
que possa ser executada e mantenha o valor e 
significado. O foco não deve ser no movimento 
puro que está sendo realizado. Baseado nesse 
contexto, as adaptações podem ser:  
 
(  ) Ambiental e física. 
(  ) Física e emocional. 
(  ) Cognitiva e estrutural. 
(  ) Temporal e de equipamentos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - F 
b) V - V - V - F 
c) V - V - F - V 
d) V - V - V - V 

34) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre atuação da 
Terapia Ocupacional (TO) no alívio da dor e dos 
sintomas desconfortáveis e na conservação de 
energia em doenças reumáticas. 
(  ) Essa abordagem terapêutica data dos anos 50, 

com repercussão positiva no controle da dor e 
das deformidades articulares. 

(  ) Sua metodologia objetiva: fornecer informações 
básicas sobre a doença; controlar a dor e a 
instabilidade articular, diminuir a fraqueza 
muscular e fadiga; evitar dor e estresse articular 
na execução das atividades diárias.  

(  ) Para proteção articular é  necessário equilibrar 
atividade/descanso conservando energia; evitar 
movimentos que agravam deformidades; 
respeitar a dor; usar articulações mais fortes 
sempre que possível; evitar utilizar a mão para a 
realização de preensão de força entre outros. 

(  ) Os portadores de doenças reumáticas tem graus 
variados de comprometimento em suas 
atividades da vida diária (AVDs), trabalho e 
lazer, resultando em limitações do desempenho 
e baixa autoestima, de forma que não há como 
intervir nesse contexto. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V - F 
b) V - V - V - F 
c) F - F - V - V 
d) V - F - F - V 
 

35) Leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. A ligação afetiva é o vínculo 
de uma pessoa com outra, sendo a formação 
das primeiras relações entre mãe e bebê, o 
pressuposto de todas as relações sociais 
futuras. Quando o amadurecimento dessa 
relação afetiva é rompido por parto prematuro 
podemos observar: 
I. O nascimento de bebê prematuro caracteriza 

medo dificultando o processo de formação de 
vínculo. 

II. O bebê prematuro expõe uma mãe com 
prematuridade psicológica por medo e aumento 
de responsabilidade com os cuidados 
intensivos. 

III. O Ministério da Saúde lançou em 2015, a 
Política Nacional de Saúde (Método Mãe-
Canguru) com assistência neonatal que implica 
no contato precoce entre mãe e recém-nascido, 
de forma crescente e pelo tempo que ambos 
entenderem ser prazeroso e suficiente, para 
incentivar a formação do vínculo e apego entre 
pais e bebês prematuros e/ou de baixo peso. 

IV. Esses bebês prematuros têm imaturidade 
fisiológica e neurológica, além de pouco controle 
da sucção, deglutição, respiração, no entanto, 
os vínculos são fáceis de serem estabelecidos e 
dependem da aceitação da mãe. 

Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II e III apenas 
b) I, II, III e IV 
c) I e II apenas 
d) III e IV apenas 
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36) O Ministério da Saúde em 2001 lançou o 
Programa Nacional de Humanização da 
Assistência Hospitalar – PNHAH, sendo 
partícipes da transformação: comunidade, 
profissionais e gestores. Embasados nessa 
experiência, posteriormente surge a Política 
Nacional de Humanização cujas diretrizes são: 
a) Clínica ampliada, gestão participativa, 

valorização do trabalho, acolhimento e 
ambiência 

b) Humanização do cuidado e ressignificação das 
práticas de saúde 

c) Garantia dos direitos dos usuários, respeito à 
sua dignidade e promoção da sua saúde física, 
mental e espiritual 

d) Escuta qualificada, acolhimento, demonstração 
de respeito e compreensão de suas demandas 

 
37) Na atuação da Terapia Ocupacional (TO) no 

processo de enfrentamento da condição de 
adoecimento e hospitalização podemos 
observar que: 
I. O hospital é um espaço de cuidado que de forma 

consoante promove a saúde não se limitando a 
fatores clínicos e biológicos. 

II. As condições adversas do hospital combinada 
com a fragilidade do estado de saúde dos 
indivíduos, exigem da TO exploração e resgate 
de habilidades buscando vivências saudáveis. 

III. O envolvimento dos indivíduos nas atividades 
promovidas pela TO, desfavorece o processo de 
enfrentamento, não estimula compartilhamento 
de experiências ou a livre expressão. 

IV. A TO orientada pela promoção de saúde e pela 
valorização dos aspectos: humanização, 
acolhimento e comunicação, menos 
evidenciados no ambiente hospitalar, possibilita 
expressões que colaboram com o 
restabelecimento da saúde dos indivíduos. 

Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II e IV apenas 
b) I, II, III e IV 
c) II e IV apenas 
d) II, III e IV apenas 
 

38) Entre os instrumentos de avaliação específicos 
de Terapia Ocupacional (TO) estão, exceto: 
a) Entrevista do histórico de desempenho 

ocupacional 
b) Avaliação da coordenação e destreza motora 
c) Classificação de idosos quanto à capacidade 

para o autocuidado 
d) Score Medical Research Council (MRC) 

39) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre atuação da 
Terapia Ocupacional (TO) com pacientes e 
familiares em situação de luto. 
(  ) Essa assistência visa identificar dados pessoais, 

compreender experiências ocupacionais anteriores 
e posteriores à perda e preencher o dia com senso 
de normalidade. 

(  ) Para construção do processo terapêutico, a TO 
busca compreender as ocupações das pessoas no 
contexto em que vivem, hábitos e costumes, sendo 
a ação humana o elemento centralizador desse 
processo. 

(  ) O processo terapêutico pode ser feito de forma 
protocolar pois a perda e o luto são situações 
lineares, que apesar de multifatoriais se manifestam 
nos indivíduos sempre da mesma forma. 

(  ) O processo de enfrentamento da perda e luto pode 
gerar alienação, desequilíbrio e disfunção 
ocupacional.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - V - V 
b) V - V - F - V 
c) F - F - F - V 
d) V - V - F - F 
 

40) O terapeuta ocupacional (TO) pode auxiliar as 
pessoas no processo de enfrentamento de 
perda e luto, a partir do uso terapêutico da 
ocupação humana, segundo modelo de fases 
proposto por Hoppes e Mohr que consiste de, 
exceto: 
a) Primeira fase: manutenção das atividades que 

exercia antes da perda com finalidade 
terapêutica de permanecer conectado ao 
mundo, diminuir o estresse e preencher o dia 
com senso de normalidade 

b) Segunda fase: dissolução ocupacional onde as 
ocupações perdem o significado, e pode haver 
fixação nas repercussões negativas advindas da 
perda 

c) Terceira fase: ambivalência ocupacional quando 
as ocupações do enlutado voltam a ter 
significado, retoma a vida anterior à perda e se 
abre para o novo 

d) Quarta fase: restauração das ocupações 
significativas, percebendo a importância que 
tem sobre seu estado emocional e social 

 
41) Assinale a alternativa incorreta. 

O desenvolvimento neuropsicomotor é um 
processo de mudanças no comportamento 
motor que ocorre de acordo com o 
amadurecimento do Sistema Nervoso com a 
idade. Segundo Piaget, são 4 (quatro) estágios 
de desenvolvimento cognitivo: 
a) Sensório-motor: do nascimento até 2 anos de 

idade 
b) Pré-operacional: de 2 anos até 6 ou 7 anos 
c) Operatório concreto: de 6 ou 7 anos até 11 ou 

12 anos 
d) Operatório formal: do nascimento até 12 anos de 

idade 
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42) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre práticas, 
métodos e técnicas de Terapia Ocupacional 
(TO) em contextos hospitalares e afins. 
(  ) A resolução COFFITO nº 429 de 08/07/2003 

reconhece e disciplina a especialidade de TO 
em contextos hospitalares, define áreas de 
atuação e competências. 

(  ) A formação da TO na especialidade de 
contextos hospitalares tem 3 (três) áreas de 
atuação: atenção intra-hospitalar, atenção extra-
hospitalar (oferecida pelo hospital) e atenção em 
cuidados paliativos. 

(  ) Além da assistência de TO, a atuação do 
referido contexto poderá abranger 
gerenciamento de serviços de ensino e 
pesquisa. 

(  ) A atuação nesse contexto é condicionada ao 
conhecimento e domínio exclusivo de sistemas 
de saúde, ética, bioética, cuidados paliativos e 
tanatologia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - F 
b) V - F - F - V 
c) F - V - F - V 
d) F - F - V - V 
 

43) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre Terapia 
Ocupacional (TO) aplicada à neonatologia e 
pediatria. 
(  ) No Brasil, em 1903 tiveram início os cuidados 

especiais para neonatos pré-termo ou de risco 
para tentar reverter a alta taxa de mortalidade 
infantil. 

(  ) O Departamento Nacional da Criança (DCCr) foi 
o primeiro órgão governamental criado em 1920, 
voltado exclusivamente para o cuidado da saúde 
materno infantil.  

(  ) Em 1984, consolidaram-se ações integradas de 
saúde (Programa Nacional de Imunização, 
Incentivo ao aleitamento materno entre outros) 
que contribuíram para a redução da mortalidade 
infantil. 

(  ) Segundo a Portaria nº 3394/2013 estão 
inseridos como membros da equipe essencial 
das unidades neonatais: médicos 
neonatologistas, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) V - F - V - F 
c) F - V - F - V 
d) F - F - F - V 

44) A atuação do Terapeuta Ocupacional (TO) na 
Unidade Neonatal pode prevenir atraso do 
desenvolvimento com intervenção sensorial, 
realizar posicionamento adequado no leito, 
prescrever e confeccionar órteses para prevenir 
deformidades, entre outros. Entre os fatores 
que limitam a indicação de órteses estão, 
exceto: 
a) Instabilidade clínica 
b) Falta de participação da família no programa 

terapêutico 
c) Complexidade do tratamento 
d) Ausência da equipe multidisciplinar completa 
 

45) Assinale a alternativa incorreta. O portador de 
sofrimento psíquico pode por inúmeras razões 
ter agudizada sua sintomatologia, requerendo 
intervenção da equipe multiprofissional 
especializada. Esse fato pode ser caracterizado 
como “situação de crise” quando responde aos 
seguintes parâmetros:  
a) Grave sintomatologia psiquiátrica 
b) Deferimento do tratamento 
c) Grave ruptura no plano familiar e ou social 
d) Recusa obstinada de contato 
 

46) Leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. A atuação da Terapia 
Ocupacional (TO) aplicada à saúde mental está 
regulamentada pelo COFFITO desde 2011, cujo 
fazer mostra-se condizente com a Reforma 
Psiquiátrica Brasileira e pelo Movimento da 
Luta Antimanicomial nas quais estão os 
seguintes preceitos: 
I. Promoção de estratégias de inclusão social. 
II. Subjugação dos sujeitos. 
III. Entendimento dos usuários em sua 

singularidade. 
IV. Flexibilidade das ações comprometidas pelo 

direito, cidadania e ética. 
Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II, III e IV 
b) I, II e III apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) I, III e IV apenas  
 

47) As áreas que devem ser consideradas alvos do 
processo de reabilitação pela Terapia 
Ocupacional (TO) em sua aplicação na saúde 
mental são, exceto: 
a) Funcionamento cognitivo 
b) Interação social 
c) Comportamento e inteligência 
d) Emoção  
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48) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre aspectos 
psicossociais e espirituais no contexto 
hospitalar. 
(  ) O indivíduo hospitalizado se encontra 

emocionalmente e fisicamente fragilizado, 
devido ao processo de adoecimento e 
alterações nas relações interpessoais, 
afastamento do cotidiano e violação da rotina 
hospitalar. 

(  ) De acordo com o modelo de ocupação humana 
da Terapia Ocupacional (TO), os papéis 
ocupacionais determinam a rotina diária e 
organizam grande parte dos nossos 
comportamentos. 

(  ) O adoecimento e tratamentos prolongados 
geram perdas significativas de papéis 
ocupacionais levando a processo adaptativo ou 
de ajuste psicossocial após o período crítico. 

(  ) A intervenção da TO possibilita ressignificação 
da vida, regate de papéis e do desempenho 
ocupacional, para manter autonomia, 
autoestima, reconhecimento e depreciação na 
adaptação pessoal e social. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V - F 
b) F - F - V - V 
c) V - V - V - F 
d) V - F - V - F 
 

49) Leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. Na avaliação e indicação do 
recurso de comunicação complementar ou 
alternativa, é importante: 
I. A avaliação da acuidade visual é contingente. 
II. A avaliação cognitiva determina o desempenho 

do paciente quanto ao uso desse recurso. 
III. A avaliação do desempenho motor é relevante 

no direcionamento da alocação de recursos. 
IV. A avaliação sensorial é instrumento valioso e 

determina seu sucesso.  
Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II, III e IV 
b) II, III e IV apenas 
c) I, II e III apenas 
d) I e III apenas  
 

50) Na área de educação inclusiva, as tecnologias 
assistivas são classificadas em, exceto: 
a) Comunicação aumentativa e alternativa 
b) Sistema de controle de ambiente 
c) Práticas pedagógicas 
d) Projetos arquitetônicos de acessibilidade 

51) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre tratamento de 
dor e suas consequências. 
(  ) É considerada uma experiência sensorial e 

emocional desagradável relacionada a dano 
tecidual, sendo esse real ou potencial. 

(  ) A percepção da dor é influenciada pelo estado 
biológico, nível cultural e social, religião, 
possíveis ganhos secundários e manipulação, 
atenção e experiências anteriores. 

(  ) As incapacidades decorrentes de dor crônica 
ocorrem a partir do 3º (terceiro) mês  do início 
dos sintomas, com repercussão em 3 (três) 
níveis: social, laboral e funcional. 

(  ) Os objetivos do tratamento de Terapia 
Ocupacional (TO) no alivio da dor são: utilizar 
eletroterapia e medicações alternativas, orientar 
atividades de vida diária, aumentar a 
independência, restabelecer papéis 
ocupacionais. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) V - F - V - F 
c) F - V - F - V 
d) F - V - V - F 
 

52) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre atividade de 
vida diária (AVDs) e atividades de vida prática 
(AVPs). 
(  ) As AVDs incluem alimentação, higiene, 

vestuário, mudanças de posição ou 
transferências, além de pequenas tarefas 
domésticas. 

(  ) As AVPs incluem preparo das refeições, 
comunicação por telefone, escrever ou usar 
computador, gerenciar finanças, entre outras 
tarefas.  

(  ) As limitações para AVDs envolvem meramente 
funções motoras e sensoriais. 

(  ) Um dos instrumentos de avaliação funcional que 
pode ser utilizado para determinar a 
independência é a escala Katz. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - V - V 
b) V - V - F - F 
c) V - F - V - F 
d) F - V - F - V  
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53) Leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. No contexto hospitalar o 
Terapeuta Ocupacional (TO) pode desenvolver 
prioritariamente algumas ações. 
I. Intervenção no cotidiano hospitalar com objetivo 

de promover a qualidade de vida durante a 
internação. 

II. Auxiliar no processo terapêutico com 
mobilização e orientação das atividades de vida 
diária (AVDs). 

III. Proporcionar momentos para que o paciente 
expresse seus temores e percepção sobre a 
doença e medicá-lo. 

IV. Estimular atividades de vida diária e prática 
determinando rotinas divergentes do contexto 
hospitalar. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV apenas 
b) I e II apenas 
c) I, II, III e IV 
d) I e III apenas 
 

54) Assinale a alternativa incorreta. 
 
O perfil da assistência psiquiátrica brasileira 
tem evoluído ao longo dos anos, desviando a 
atenção dada à doença e seus sintomas para 
focar na: 
a) Laborterapia clássica 
b) Promoção de saúde 
c) Cidadania 
d) Participação social 
 

55) A Portaria nº 336/GM de fevereiro de 2002, 
estabelece a constituição dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) definidos por 
ordem crescente de porte, complexidade e 
abrangência populacional. E nas 3 (três) 
modalidades de CAPS, a assistência prestada 
ao paciente deve incluir as seguintes 
atividades, exceto:   
a) Atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, de orientação, entre outros) 
b) Internação como forma de controle da situação 
c) Atendimentos em grupos (psicoterapia, grupo 

operativo, atividades de suporte social, entre 
outras) 

d) Visitas domiciliares, atendimento à família 

56) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre os objetivos 
da brinquedoteca nos diferentes espaços. 
(  ) O principal objetivo da brinquedoteca é 

possibilitar a fuga da realidade. 
(  ) Nas escolas e creches, o espaço é utilizado com 

objetivos pedagógicos para interação, 
coordenação, raciocínio entre outros. 

(  ) Nos hospitais ajudam a amenizar o sofrimento 
das crianças internadas, estimulando a 
autonomia. 

(  ) Os pais não devem participar das brincadeiras 
nesse espaço para não interferir na evolução 
mental, psicológica, social e física da criança.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - F 
b) F - V - V - F 
c) V - V - V - V 
d) V - F - V - F 
 

57) Leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. A atuação da Terapia 
Ocupacional (TO) para pacientes que se 
encontram em cuidados paliativos sem chance 
de cura são: 
I. Intervenção que proporcione bem-estar, 

conforto e qualidade de sobrevida. 
II. Apoio material e espiritual ao paciente e 

familiares. 
III. Controle da dor, redução do gasto energético, 

orientações e adaptações para atividades de 
vida diária. 

IV. Suporte à família, favorecendo a comunicação e 
interiorização de sentimentos.  

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III apenas 
b) I e III apenas 
c) I, II, III e IV 
d) II e IV apenas  
 

58) Na atuação do Terapeuta Ocupacional (TO) no 
enfrentamento da hospitalização, agravamento 
da doença e óbito, os objetivos da abordagem 
são, exceto: 
a) Minimizar a ansiedade do paciente e seus 

familiares 
b) Favorecer autoestima e minimizar o impacto da 

alteração da imagem corporal 
c) Tornar o ambiente hospitalar e o período de 

internação mais adverso 
d) Favorecer o processo de despedida entre 

paciente e familiares 
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59) A avaliação da Terapia Ocupacional (TO) no 
campo de saúde mental é parte do processo, e 
favorece o primeiro contato entre terapeuta e 
paciente iniciando vínculo, além de fornecer 
panorama geral das habilidades funcionais. As 
avaliações utilizadas reiteradamente no Brasil 
têm em seu conteúdo, exceto: 
a) Aspectos individuais: habilidades, pontos fortes 

e interesses, áreas de disfunção, atividades de 
vida diária, mudanças ocorridas nas ocupações, 
potencial para mudanças, motivação/volição 

b) Habilidades psicossociais: identificação de 
papéis e atividades desenvolvidas que podem 
identificar habilidades e limitações 

c) Escalas (instrumentos nacionais e 
internacionais validados) que avaliam 
disfunções, atividades de vida diária, papéis 
ocupacionais, limitações físicas e emocionais 

d) Fase inicial de primeiro contato iniciando vínculo 
e final com levantamento de pontos fortes e 
fragilizados 

 
60) Leia as afirmativas a seguir. Entre as condições 

biológicas de risco para o desenvolvimento 
infantil estão: 
I. Prematuridade. 
II. Mães usuárias de drogas. 
III. Infecções congênitas ou perinatais (Zika, 

toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus). 
IV. Síndrome de Tourette. 
Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II e III apenas 
b) I, II, III e IV 
c) I e IV apenas 
d) II e IV apenas  
 


