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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.37:  TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões) 

 

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica 

a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

(__) A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos 

praticamente dobrou de 2005 para 2013. 

(__) As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova. 

(__) O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

a) V - V- F  b) F - V – V  c) F - V- F  d) V - F - F 

 

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é: 

 

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres. 

b) Criticar e modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no 

país. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem 

como a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes. 

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de 

diferentes realidades socioeconômicas.  

 

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2 e 3) está entre vírgulas pois trata-se de 

uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) 

é desigualdade. 

III. O texto está em desacordo com a norma culta. 

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja 

alteração de sentido na frase. 

 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.   b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas.   d) Apenas II e IV estão corretas. 

 

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto: 

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L. 

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em 

hiato.  

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos 

proparoxítonos. 

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E. 

 

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais 

baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2 e 3) as palavras destacadas são formadas pelo 

processo de: 

 

a) Derivação sufixal – composição.   b) Aglutinação - derivação sufixal. 

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.  d) Derivação prefixal – composição. 

 

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as 

questões de 06 a 09. 

 

Tão velho estou como árvore no inverno,  

vulcão sufocado, pássaro sonolento.  

Tão velho estou, de pálpebras baixas,  

acostumado apenas ao som das músicas,  

à forma das letras.  

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético  

dos provisórios dias do mundo:  

Mas há um sol eterno, eterno e brando  

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.  
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Desculpai-me esta face, que se fez resignada:  

já não é a minha, mas a do tempo,  

com seus muitos episódios.  

 

Desculpai-me não ser bem eu:  

mas um fantasma de tudo.  

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,  

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.  

 

Desculpai-me viver ainda:  

que os destroços, mesmo os da maior glória,  

são na verdade só destroços, destroços.  

 

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz 

das lâmpadas”. 

a) Pronome oblíquo.    b) Objeto direto. c) Agente da passiva.   d) Pronome reflexivo. 

 

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente 

em: 

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo. 

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços. 

c) Fere-me a luz das lâmpadas. 

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando. 

 

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente 

no poema de Cecília Meireles acima. 

 

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar 

no colo.  

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios 

de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta 

velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. 

Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.  

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ 

Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé do borralho, 

/olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher 

cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, 

/ tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na 

minha vida – / a vida mera das obscuras. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em 

“Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas 

intermináveis sombras.”. 

 

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o 

recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos 

portam, que constituem um aspecto negativo. 

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à 

característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico. 
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c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o 

enunciador receberá muitos mil anos. 

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a 

conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas. 

 

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce 

e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. 

Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.” 

a) Aliteração.  b) Gradação.  c) Escala.  d) Zeugma. 

 

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa 

máquina? 

 

a) 2 grãos de café/segundo. 

b) 10 grãos de café/segundo. 

c) 5 grãos de café/minuto. 

d) 15 grãos de café/minuto. 

 

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 

colares? 

 

a) 2 horas 

b) 1,5 horas 

c) 2,5 horas 

d) 3 horas 

 

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador 

de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede? 

a) DNS.  b) ISO.   c) TCP/IP.   d) FTP. 

 

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas: 

a) Tecla Windows+N.  b) Tecla Windows+M. 

c) Alt+F4.    d) Alt+M. 

 

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. 

Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla: 

a) Insert.  b) Enter.  c) End.   d) Backspace. 

 

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de: 

 

a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função 

de confiança. 

d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 
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17. A contração sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas 

hipóteses: 

 

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos). 

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a 

encargos temporários de obras e serviços de engenharia.  

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI. 

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI. 

 

Qual das alternativas abaixo está CORRETA? 

a) I   b) II    c) III    d) IV 

 

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos 

administrativos? 

a) Consensual.  b) Formal.  c) Oneroso.  d) Cumulativo. 

 

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a: 

a) 2 meses no mesmo tipo de atividade. 

b) 3 meses no mesmo tipo de atividade. 

c) 4 meses no mesmo tipo de atividade. 

d) 6 meses no mesmo tipo de atividade. 

 

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido 

pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, 

como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece 

quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. 

Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda 

imediata do mandato ou direitos políticos cassados. 

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é 

encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso 

e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo 

segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF. 

 

a) I e II estão corretos.   b) I e III estão errados. 

c) I, II e III estão corretos.   d) I, II e III estão errados. 
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21. Na reabilitação psicossocial a Terapia Ocupacional assume caráter de extrema 

importância, pois visa amenizar as limitações sociais, psíquicas e comportamentais. 

Também permite que indivíduos com incapacidades adquiram ou recuperem 

competências práticas necessárias para a vida comunitária. No que diz respeito à 

psiquiatria e à atuação da Terapia Ocupacional nesta área, assinale o item CORRETO: 

a) A Reforma Psiquiátrica no Brasil está finalizada e a Terapia Ocupacional contribuiu 

bastante com reflexões e elaboração de projetos acerca de ações e estratégias 

interdisciplinares. 

b) Ao longo do tempo, a saúde mental passou a ser compreendida como uma questão 

simples, envolvendo apenas os fatores biológicos e psicológicos. 

c) A nova concepção de saúde orienta que a prática não se restrinja à manutenção 

da vida, mas a viver com qualidade nos diferentes modos de vida, com criatividade. 

d) Para a Terapia Ocupacional, no desafio da inserção social de pessoas vulneráveis não 

implica a definição de novos perfis profissionais nem em mudanças nas estratégias de 

serviço, visto que é uma ação individualizada.  

 

22. Os profissionais da Terapia Ocupacional vêm, ao longo do tempo, sistematizando 

modelos que possam atender a cada tipo de paciente, grau de doença ou incapacidade, de 

disfunção e integração social. Em relação aos Modelos de Terapia Ocupacional, assinale 

o item CORRETO: 

 

a) O modelo de desempenho ocupacional tem por objetivo reabilitar o paciente de forma 

a permitir sua independência nas atividades da vida diária, atividades produtivas e 

atividades de lazer. 

b) O modelo biomecânico objetiva reabilitar o paciente para desempenhar tarefas de 

forma satisfatória, que sejam adequados ao estado de desenvolvimento, cultura e 

ambiente do indivíduo. 

c) O modelo de capacidade cognitiva se baseia em teorias e trabalhos experimentais de 

Palov, de Edward Thorndike e de B.F. Skinner. As teorias comportamentais afirmam que 

a aprendizagem é a base de todos os comportamentos.  

d) O modelo de integração sensorial baseia sua estrutura na neurobiologia. Segundo 

este modelo, a aprendizagem se baseia em experiências sensoriomotoras e depende 

da capacidade da criança em receber informações sensoriais provenientes da 

interação do corpo com o meio ambiente, processando e interagindo essas 

informações no sistema nervoso central para posteriormente utilizá-las de forma 

organizada e adaptada. 

 

23. A terapia ocupacional assume papel importante no acompanhamento de pacientes 

psiquiátricos, especialmente no tocante à realização de atividades, cujo papel é básico 

para a vida. Além disso, a terapia ocupacional inclui também o seguinte aspecto: 

a) Fortalece a resistência ao fracasso por meio de um alvo útil e relações pessoais 

satisfatórias.  

b) Inclui somente atividades para melhorar o bem-estar físico. 

c) Estimula o trabalho industrial, de escritório, jardinagem, gráfico e doméstico para 

mulheres. 

d) Condiciona reações minimizadas aos problemas da vida.  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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24. No tratamento com pacientes psiquiátricos alguns fatores influenciam bastante no 

plano de tratamento e prognóstico. Entre esses fatores se destacam: 

a) Grau de deficiência física e incapacidade física a ela relacionada. 

b) Grau de inteligência e de deficiência. 

c) Grau de socialização e de agressividade. 

d) Grau de agressividade e incapacidade física. 

 

25. A Terapia Ocupacional trabalha com as atividades humanas, focando seu interesse no 

desenvolvimento de um maior grau de autonomia e independência possível. Assinale o 

item incorreto no que diz respeito aos objetivos gerais, áreas de atuação e fundamentos 

da Terapia Ocupacional.  

a) O terapeuta ocupacional deve se ocupar sempre da realização das atividades mais 

complexas, realizando atividades de interação social e melhorando o desempenho 

funcional e procurando reduzir desvantagens. 

b) A Terapia Ocupacional tem suas origens nos estudos do médico psiquiatra francês 

Philippe Pinel, que dedicou seus trabalhos ao estudo das doenças psiquiátricas e à 

formulação de teorias e métodos de tratamento que são a base dessa profissão.  

c)  Enquanto campo de conhecimento e intervenção, são várias as áreas em que o 

terapeuta ocupacional pode atuar, como hospitais, na comunidade, em ambulatórios 

especializados e em projetos na área de saúde do trabalhador.  

d) O terapeuta ocupacional pode atuar através da prevenção, habilitação ou reabilitação.  

 

26. Na realização da avaliação funciona da mão, o terapeuta deve solicitar ao paciente 

que realize a oponência pela região tenar. A fim de obter o conceito máximo, o paciente 

deverá responder da seguinte forma: 

a) Incidir a região pulpar do polegar sobre a região hipotenar do II, III e IV quirodáctilos. 

b) Realizar o movimento de flexão e adução do polegar de tal forma que este atinja a base 

de cada um dos quirodáctilos. 

c) Realizar a flexão das falanges proximais de todos os quirodáctilos sobre o objeto em 

uso.  

d) Realizar a flexão de cada um dos quirodáctilos até que esse pressione a região 

tenar do polegar. 

 

27. No tratamento ocupacional com pacientes psiquiátricos, o terapeuta deve dar atenção 

não somente para o tipo, mas também para o grau de deficiência e incapacidade. Nesse 

caso, na relação entre terapeuta e paciente é contraindicado: 

a) Evitar explicações longas ao ensinar nova atividade. 

b) Possibilitar o conhecimento prévio do ambiente de trabalho. 

c) Dar atenção individual com aumento da dependência. 

d) Considerar os aspectos e necessidades psicológicas.  

 

28. Em relação ao crescimento e desenvolvimento no primeiro ano de vida da criança 

assinale o item CORRETO: 

 

a) As funções mais elementares encontradas no primeiro ano de idade perduram pelo 

menos até os dez anos de vida.  

b) As reflexões transitórias, como reflexo de Moro, desaparecem com a evolução e 

somente reaparecem em situações patológicas.  
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c) No recém-nascido, o sistema superior (piramidal) apresenta uma maturação precoce e 

ascendente, sendo responsável pelo tônus postural e reflexos arcaicos.  

d) O terapeuta deve lembrar que bebês que nasceram prematuros devem ter a idade 

corrigida até os 4 anos de idade.  

 

29. Qual a resposta esperada na verificação do sinal de Babinski? 

a) A presença do reflexo de extensão do hálux é uma reação normal em adultos.  

b) Caracteriza-se por uma extensão dos pododáctilos em forma de leque, quando um 

firme estímulo táctil, que deve ser bem doloroso, é aplicado à sola do pé. Junto com a 

extensão do hálux, os outros dedos do pé se juntam entre si.  

c) Os bebês mostram uma resposta extensora normal. Isso ocorre porque o trato 

corticoespinhal que corre o cérebro para a medula espinhal ainda não está 

completamente mielizinado nesta idade, então o reflexo não é inibido pelo córtex 

cerebral. 

d) A resposta extensora desaparece e dá lugar à resposta flexora por volta dos 24-36 

meses de vida. 

 

30. Em relação ao desenvolvimento do grafismo da criança, três categorias são 

estabelecidas. Elas são as seguintes garatujas: 

a) Controladas, complexas e compostas de substantivos. 

b) Desordenadas, controladas e com atribuições de nomes. 

c) Simples, descontroladas e compostas de nomes. 

d) Ordenadas, simples e descontroladas. 

 

31. A escala de Denver é uma escala de triagem que verifica possíveis atrasos no 

desenvolvimento infantil. Em relação aos seus objetivos e características, assinale o item 

CORRETO: 

 

a) Trata-se de um teste preditor para habilidades futuras e indicador de QI.  

b) Não deve ser usada em crianças aparentemente normais, somente naquelas em 

que é visível algum atraso de desenvolvimento.  

c) Pode ser aplicada como monitorização para crianças que tenham risco para problemas 

de desenvolvimento, como, por exemplo, crianças prematuras.  

d) Pode comparar a criança avaliada com outras de idades diferentes. 

 

32. Cuidados paliativos podem ser definidos como cuidados ativos e totais com medidas 

que aumentam a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam uma doença 

terminal. Assinale o item correto no que diz respeito à atuação do terapeuta ocupacional 

junto a esse paciente.  

 

a) No caso de pacientes terminais, o terapeuta ocupacional deve conhecer todos os 

aspectos da doença do paciente, sem a necessidade de interferir nos aspectos 

psicossociais, visto que o alívio do incomodo da doença é a maior preocupação do cliente. 

b) O terapeuta ocupacional pode atuar junto ao paciente terminal com abordagem 

biopsicossocial, com o modelo de comportamento humano e com o modelo de 

ocupação humana, usando vários recursos e técnicas. Sua atuação é centrada 

especialmente no alívio da dor, através da aplicação de todos esses meios. 
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c) Não e recomendado o uso de meios físicos no alivio da dor no paciente oncológico, 

por interferir no tratamento e na resposta aos medicamentos em uso.  

d) Em relação aos procedimentos da terapia ocupacional dentro da oncologia, os 

principais objetivos são fazer com que o paciente se acomode dentro de sua condição 

limitada, conscientizando-o de sua condição de saúde, esclarecendo que a diminuição da 

autonomia é normal e esperada.  

 

33. As doenças crônico degenerativas são a maior causa de mortalidade e incapacidade 

do mundo. O acidente vascular cerebral é uma síndrome clínica neurológica complexa 

causada por lesão cerebral. No que diz respeito a esse paciente e à atuação do terapeuta 

ocupacional, o item INCORRETO é: 

a) Indivíduos que sobrevivem ao acidente vascular cerebral geralmente sofrem com 

incapacidades residuais, como dores em diversas partes do corpo, falhas na memória, 

além de uma infinidade de problemas de ordem física, como falta de mobilidade e rigidez. 

b) A atuação do terapeuta ocupacional a esse paciente deve ser iniciada somente 

após a alta, assim que o paciente apresentar estabilidade do quadro clínico. O 

profissional deve se capacitar para atender as necessidades do paciente, sabendo que 

as necessidades de todos são as mesmas. 

c) Geralmente os terapeutas que atuam junto a esses pacientes realizam as etapas do 

processo terapêutico em terapia ocupacional, com a finalidade de reconhecer as 

potencialidades do indivíduo e assim poder elaborar estratégias para o tratamento.  

d) A avaliação inicial começa pela triagem e envolve outras etapas: triagem e avaliação 

inicial, identificação de modelos de tratamento, com seleção de exames adequados, 

avaliação propriamente dita, identificação de problemas e desenvolvimento de plano de 

tratamento.  

 

34. Ainda no tocante à avaliação do paciente neurológico e os métodos usados pelo 

terapeuta com esta finalidade, assinale o item CORRETO: 

a) A medida de independência funcional (MIF) é um instrumento de avaliação que 

permite avaliar de maneira qualitativa a carga de cuidados demandados por uma pessoa 

durante a realização de uma série de tarefas, ou seja, avalia as condições em que estas 

atividades são realizadas.  

b) A avaliação de Fuglmeyer (EFM) é um instrumento qualitativo que avalia a atividade 

sensoriomotora de membros superiores e inferiores, buscando a atividade seletiva e 

padrões sinérgicos de paciente que sofreram acidente vascular cerebral.  

c) O índice de Barthel é um instrumento de avaliação de atividades de vida diárias 

que visa identificar o grau de independência funcional na realização do cuidado 

pessoal, mobilidade, locomoção e eliminações de acordo com a execução de dez 

tarefas. 

d) O Wolf Motor Function Test é um instrumento que avalia as alterações funcionais no 

membro inferior afetado em pacientes com acidente vascular cerebral moderado a grave.  

 

35. A transferência de tendão é indicada para substituir a função de um músculo 

paralisado, com o propósito de restaurar tal função. Para isto, existem certas condições 

que devem estar presentes antes que os tendões possam ser transferidos com sucesso, 

EXCETO: 

a) Mobilidade articular incompleta. 

b) Treinamento do músculo escolhido para a transferência. 

c) Ter força adequada para desempenhar a função adequada em sua função específica. 

d) Mobilidade articular completa. 
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36. A função da mão é proporcionar a preensão. Para isso é necessária a presença de 

amplitude adequada de movimento e a estabilidade articular. Em relação à terapia de mão, 

assinale o item CORRETO: 

a) A estabilidade da mão é conferida, basicamente, pelos tendões e ligamentos.  

b) A coordenação de todas as ações que envolvem a execução da preensão normal só 

pode ser obtida quando o sistema nervoso central e periféricos estão íntegros.  

c) A lesão de nervo ulnar não compromete a prensa de força em objetos cilíndricos.  

d) O comprometimento da preensão de precisão de objetos grandes resulta da falta de 

adução e extensão dos dedos. 

 

37. De acordo com o decreto 3.048/99, as funções básicas da Reabilitação Profissional 

são as descritas abaixo, EXCETO: 

a) Avaliação do potencial laborativo. 

b) Orientação e acompanhamento da programação profissional. 

c) Articulação com a comunidade, exceto quando celebrado convênio para 

reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de 

elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no 

mercado de trabalho. 

d) Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho.  

 

38. O mal de Parkinson é uma doença do sistema nervoso central que acomete 

especialmente o sistema motor em decorrência de uma perda progressiva dos neurônios, 

sendo sua causa ainda desconhecida. Em relação à atuação da terapia ocupacional nas 

atividades de vida diária desse paciente, assinale o item INCORRETO: 

a) Em relação à higiene: o paciente deve fazer uso de banquinho no boxe do banheiro, 

adesivos ou antiderrapantes no piso e barras de segurança fixadas em pontos estratégicos 

como apoio para o paciente. 

b) Outras possíveis adaptações: engrossar o cabo da caneta ou do lápis assim como os 

talheres; utilizar pinças para pegar objetos pequenos; fixar placa de madeira na mesa do 

computador para apoio dos antebraços; utilizar suporte de livro para leitura. 

c) Devem ser usados sapatos que facilite a colocação, tendo fechos de velcro ou cadarços 

elásticos e solas antiderrapantes; os fechos e botões pequenos das roupas  devem ser 

trocados por velcros  e fixar anéis em zíperes de roupas.  

d) O paciente deve tentar engolir o excesso de saliva antes de colocar o alimento na 

boca; mastigar bem os alimentos e beber líquidos em grandes goles; os alimentos 

devem ser servidos em grandes pedaços, para se evitar o risco de engasgos.   

 

39. A Terapia Ocupacional estuda a atividade humana e a utiliza como recurso terapêutico 

para prevenir e tratar dificuldades físicas e/ou psicossociais que interfiram no 

desenvolvimento e na independência do cliente em relação às atividades de vida diária, 

trabalho e lazer.  No que diz respeito à atividade selecionada com propósitos terapêuticos, 

assinale o item CORRETO: 

a)  Não precisa ter necessariamente um objetivo, visto que deve ser desenvolvida de 

acordo com a vontade do paciente. 

b) Por ser desenvolvida de acordo com a vontade do paciente, não precisa ter um 

significado para ele. 

c) Deve exigir a participação física ou mental do paciente. 

d) Não precisa ter nenhuma relação com os papéis sociais do paciente. 
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40. São objetivos da terapia ocupacional na melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com distrofia muscular, EXCETO: 

a) Promover a manutenção e/ou melhora da força muscular. 

b) Prescrever órteses e cadeira de rodas quando necessário. 

c) Encaminhar a família para atendimento especializado, visto que se trabalha 

unicamente com o paciente de modo individualizado.  

d) Promover a manutenção da amplitude de movimento.  

 

41. Para avaliar a amplitude articular da mão em supinação radioulnar, deve-se ter 

algumas precauções. EXCETO: 

a)   Manter o cotovelo próximo da parte lateral do tronco. 

b) Evitar a flexão lateral do tronco para o mesmo lado da mensuração. 

c)  Evitar a abdução e a rotação medial da articulação do ombro. 

d)  Evitar a adução e a rotação lateral da articulação do ombro. 

 

42. Alguns sinais e sintomas podem ser indícios da presença de disfagia na pessoa que 

sofreu AVC. Podemos citar: falta de apetite, recusa alimentar, dificuldade de 

reconhecimento visual do alimento, dificuldade nas tarefas que envolvem o ato de 

preparar e levar o alimento até a boca, alterações de olfato e paladar entre outros. Quanto 

ao retorno do alimento para o nariz, assinale a intervenção ERRADA: 

 

a) Manobra de deglutição com esforço.   

b) Treino de mastigação. 

c) Adequar consistência e volume alimentar. 

d) Exercício miofuncional de esfíncter velofaríngeo. 

 

43. Os Cuidados Paliativos desenvolvem a atenção aos pacientes sem possibilidades 

terapêuticas de cura, buscando controlar ou amenizar os sintomas e sinais físicos, 

psicológicos e espirituais destes. Assinale o item INCORRETO que diz respeito à atuação 

do terapeuta ocupacional em relação a estes pacientes. 

a) O terapeuta ocupacional pode atuar junto ao paciente terminal com abordagem 

biopsicossocial, com o modelo de comportamento humano e com o modelo de ocupação 

humana, usando vários recursos e técnicas. Sua atuação é centrada especialmente no 

alívio da dor, através da aplicação de todos esses meios. 

b) As técnicas de relaxamento estão bem envolvidas na prática fisioterapêutica, podendo 

ser proveitoso o trabalho conjunto com o psicólogo, psiquiatra e o educador físico. 

c) O uso do calor é recomendável para pacientes com câncer, em especial no local do 

tumor, pois aumenta a irrigação sanguínea local. 

d) Os métodos de terapia manual podem ser utilizados para complementar o alívio da dor, 

diminuindo a tensão muscular, melhorando a circulação tecidual e diminuindo a 

ansiedade do paciente. 

 

44. Independentemente da idade, toda criança desenha. “Quando uma criança toma posse 

de algum instrumento que deixa marcas, certamente ele irá utiliza-lo para desenhar”. Em 

cada etapa da infância, os desenhos são expressos em distintas formas, são essas 

diferenças que caracterizam as fases do grafismo. Observe o desenho e assinale a qual 

fase do grafismo representa: 
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45. Em relação ao crescimento e desenvolvimento no primeiro ano de vida da criança 

marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda: 

 

I- As reflexões transitórias, como reflexo de Moro, desaparecem com a evolução e 

somente reaparecem em situações patológicas.  

II- No recém-nascido, o sistema superior (piramidal) apresenta uma maturação precoce e 

ascendente, sendo responsável pelo tônus postural e reflexos arcaicos.  

III- O sinal de Babinski, quando bilateral, pode ser normal até 18 meses de vida. 

IV- O terapeuta deve lembrar que bebês que nasceram prematuros devem ter a idade 

corrigida até os 4 anos. 

V- As funções mais elementares encontradas no primeiro ano de idade perduram pelo 

menos até os dez anos de vida.  

 

A sequência CORRETA é: 

a) V-F-V-F-F.  b) V-V-V-F-F. c) F-F-V-F-F.  d) V-F-V-V-F 

 

46. Quanto à limitação das Atividades de Vida Diária pós-AVC e condutas sugeridas aos 

profissionais para a alimentação na atenção hospitalar e ambulatorial, está ERRADO: 

a) Posicionar o paciente em diagonal em relação à mesa, fornecendo maior suporte para 

o membro superior parético/ plégico – se necessário, colocar um antiderrapante debaixo 

do lado afetado, a fim de mantê-lo sobre a mesa durante a refeição; 

b) Incentivar o uso dos membros superiores para segurar o copo, tendo o membro 

parético/plégico como apoio durante essa função; 

c) Adequar consistência e volume alimentar. 

d) Incentivar a utilização do membro superior parético/plégico, como auxiliar todas as 

tarefas da alimentação, tais como cortar alimentos, passar manteiga ou margarina no pão, 

beber de um copo com líquidos, servir-se de alimentos, dentre outras atividades. 

 

47. As Órteses ou férulas são dispositivos confeccionados em gesso, madeira, couro, 

metal e outros destinados a imobilizar os membros ou partes destes, com a finalidade de 

auxiliar no tratamento. Assinale qual das seguintes técnicas corresponde à órtese para 

neurite do nervo fibular comum (CPE):  

a) Deve-se colocar uma tala com o pé em dorsiflexão. Indicar elevação da perna e 

repouso. 

b) Posicionar o paciente em decúbito ventral, com o joelho em flexão de 20° a 30° e 

o tornozelo em 90°. Aplicar o gesso na parte posterior do membro inferior, 

aproximadamente quatro dedos abaixo da prega glútea, até a ponta dos dedos. 

c) Posicionar o paciente em decúbito ventral e o tornozelo em 90°. Aplicar o gesso na 

parte posterior da perna, aproximadamente quatro dedos abaixo do joelho até a ponta dos 

dedos. 

d) Nenhuma das opções. 

a) Fase das garatujas ordenadas. 

b) Fase das garatujas nomeadas. 

c) Fase Pré-Esquemática ou do Simbolismo. 

d)Fase Esquemática ou do Realismo Lógico. 
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48. Na Hanseníase é necessário explorar a mobilidade ativa e passiva das articulações a 

fim de observar se existem limitações na amplitude do movimento. Quando com o 

paciente sentado, o examinador fixa o antebraço e com a outra mão segura a mão do 

paciente, fazendo movimento de desvio ulnar, desvio radial, extensão e flexão do punho, 

está examinando a articulação: 

a) Carpo- metacarpiana.   b) Metacarpo- falangiana. 

c) Rádio- ulnar.    d) Rádio- carpiana. 

 

49. Quanto à contribuição da terapia ocupacional para facilitar a saúde mental, assinale 

qual dos seguintes elementos não intervém na construção da motivação: 

a) Produzir a seleção e o design das intervenções ocupacionais no sentido da expressão 

dos próprios valores. 

b) Demonstrar e avaliar as realizações na ação pessoal que foram admiradas por outros. 

c) Aprender como influenciar ativamente seu ambiente. 

d) Descrever os impedimentos para o desempenho e demonstrar as condutas para superar 

a procrastinação ou a baixa realização. 

 

50. Quando existe diminuição do volume muscular causado pela inatividade, podendo ser 

originada por alguma doença neurológica ou simplesmente pela falta de uso de um 

determinado grupo muscular, este fenômeno é denominado: 

a) Isquemia.  b) Atrofia.  c) Rigidez.  d) Aderência. 

 


