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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Cientistas buscam seu lugar nas Eleições 2018

Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio e, quem sabe, até 
aumentar sua representatividade no cenário político 
nacional, elegendo cientistas para o Congresso e 
para as legislaturas estaduais.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses 
uma série de documentos endereçados aos 
futuros candidatos do Executivo e do Legislativo, 
delineando propostas e prioridades para o setor — 
entre elas, a recomposição do orçamento federal 
de Ciência e Tecnologia (reduzido pela metade nos 
últimos cinco anos), a recriação do MCTI como 
ministério único (separado das Comunicações), a 
desburocratização dos sistemas de pesquisa e o 
fomento à inovação, tanto na esfera pública quanto 
na indústria.

(Trecho. Herton Escobar. O Estado de São Paulo. 
04 Maio 2018. Disponível em: <http://ciencia.
estadao.com.br/blogs/herton-escobar/cientistas-
buscam-seu-lugar-nas-eleicoes-2018/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

a) Informar sobre as novas estratégias dos cientistas 
brasileiros para conquistar mais apoio do Estado.
b) Criticar as ações políticas que os cientistas 
brasileiros vêm apresentando para as eleições de 
2018.
c) Apoiar o interesse dos cientistas brasileiros em 
contribuir no cenário político nacional.
d) Esclarecer que o Estado considera a ciência 
como prioridade de investimentos.
________________________________________

02. “COMBALIDOS por uma sequência 
de cortes orçamentários e diversas tentativas 
frustradas de transformar a ciência numa prioridade 
de Estado, cientistas brasileiros apostam nas 
eleições deste ano para conquistar mais apoio.”

Mantém-se a coerência do trecho, se a palavra 
destacada for substituída por:

a) Estimulados.
b) Indiferentes.

c) Abalados.
d) Fortalecidos.
________________________________________

03. “Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio.”

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE 
o emprego da vírgula no trecho destacado acima.

a) A vírgula separa um aposto explicativo.
b) A vírgula marca que os períodos estão em ordem 
inversa.
c) A vírgula sinaliza uma pausa para o leitor respirar.
d) A vírgula está separando uma oração explicativa.
________________________________________

04. “(...) até aumentar sua representatividade 
no cenário político nacional, elegendo CIENTISTAS 
para o Congresso e para as legislaturas estaduais”

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está substituído CORRETAMENTE por um pronome 
oblíquo.

a) Elegendo-os.
b) Elegendo-as.
c) Elegendo-lhes.
d) Elegendo-se.
 ________________________________________

05. “A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses uma 
série de documentos endereçados aos futuros 
candidatos do Executivo e do Legislativo.”

Assinale a alternativa que contém um termo 
acessório, podendo ser retirado sem prejuízo para 
a construção da oração e para o sentido.

a) Devem divulgar.
b) Documentos.
c) Nos próximos meses.
d) Candidatos.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Um navio petroleiro é um tipo específico 
de navio tanque usado para transporte de petróleo 
bruto e seus derivados. Em uma viagem, esse 
navio transporta 330 mil m3 de petróleo. Sabe-se 
que a densidade do petróleo é igual 0,85 g/cm3, 
e que um barril armazena 136 kg de petróleo. O 
número de barris que esse navio carrega é de 
aproximadamente: 
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a) 1.105

b) 2.106

c) 4.106

d) 3.107

________________________________________

07.  A função exponencial verifica-se quando 
a variável está no expoente e cuja base é sempre 
maior que zero e diferente de um. Dada a função 
f(x) = 27.3x, o valor de x que satisfaz a equação f(x) 

= , é:

a) 2/3
b) -4/3
c) -5/3
d) 7/3
________________________________________

08. O conceito de razão é a maneira mais 
habitual e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Se a razão x/y   é 4, sendo 
Y diferente de 0, logo o valor da razão de (2x-y)/7y 
vale: 

a) 7
b) 5/2
c) 4/3
d) 1
________________________________________

09. Uma caixa d’água de formato cúbico 
encontrava-se parcialmente cheia de água e 
totalmente apoiada em uma superfície plana e 
horizontal. Uma pedra maciça de volume 128 litros 
foi inserida no interior da caixa e o nível da água 
subiu 20 cm. A capacidade total dessa caixa d’água 
é igual a:

a) 400 litros.
b) 484 litros.
c) 512 litros.
d) 568 litros.
________________________________________

10. O gráfico de uma função do segundo 
grau é uma parábola que, dependendo do valor 
do coeficiente do temo x2, terá a concavidade 
voltada para cima ou para baixo. Um objeto é 
lançado obliquamente e sua trajetória é descrita 
pela equação y = - 5x2 + 40x, onde y representa 
sua altura em metros e x é o alcance, também em 
metros. A altura máxima atingida pelo objeto é de:

a) 80 m
b) 70 m
c) 60 m
d) 30 m

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA
________________________________________

11. Qual a linguagem de programação é utilizada 
para criar macros dentro do Microsoft Excel 2013 
da guia do desenvolvedor?

a) VB .NET
b) VBA
c) VB6
d) JAVA
________________________________________

12. Qual motivo abaixo melhor explica a 
segurança do protocolo HTTPs?
 
a) Utiliza Criptografia no tráfego de dados.
b) Impede ataque de Malware.
c) Efetua varredura na URL procurando vírus.
d) Impede ataque de Phishing.
________________________________________

13. Qual Sistema de Segurança implícito dentro 
do Windows10 é responsável por controlar tráfego 
de entrada e saída em uma rede interna e externa e 
criar uma política de segurança no ponto de rede?

a) Windows Update.
b) Configuração TCP/IP.
c) Firewall.
d) Antivírus.
________________________________________

14. Assinale a alternativa que descreve todos 
os passos para proteger com senha um arquivo 
considerando o editor Microsoft Word 2013.

a) Menu “Editar”  > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
b) Menu “Arquivo” > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
c) Menu “Arquivo” > Definir Senha > Criptografar 
com Senha.
d) Menu “Editar” > Definir Senha > Criptografar com 
Senha.
________________________________________

15. Qual função do Microsoft Excel 2013 permite 
localizar valores dentro de listas e tabelas?

a) SEARCH
b) BUSCAR
c) PROCV
d) PROB
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QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

16. Os Pactos pela Vida em Defesa do SUS e 
de Gestão manifestam alterações relevantes para 
a execução do Sistema Único de Saúde (SUS). No 
que diz respeito as diretrizes do Pacto de Gestão é 
CORRETO afirmar:

a) Busca centralizar a gestão, cabendo ao Ministério 
da Saúde participação no financiamento, cooperação 
técnica, avaliação, controle e fiscalização.
b) O Plano Diretor de Regionalização – PDR objetiva 
a garantia do acesso, a promoção da equidade, a 
racionalização de gastos e otimização de recursos.
c) A responsabilidade pelo financiamento do SUS é 
exclusivo da União. 
d) A Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção à Saúde – PPI visa definir as ações de 
desenvolvimento da participação social.   
________________________________________

17. O Sistema Único de Saúde, SUS, é 
composto por um conjunto de ações e serviços de 
saúde fornecido por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais. Sobre o SUS é 
CORRETO afirmar:

a) É vedada a participação da iniciativa privada ao 
SUS.
b) Os sistemas municipais de saúde possuem as 
mesmas estruturas, por isso não existe justificativa 
para um município atender pacientes encaminhados 
por outro município.
c) Ao Estado cabe a promoção da harmonização, 
da integração e da modernização dos sistemas 
municipais.
d) Nos casos em que os municípios não se 
responsabilizaram pela gestão da atenção à saúde 
a União deve se incumbir de tal tarefa.
________________________________________

18. É de fundamental importância para o 
Sistema Único de Saúde a participação social e a 
prática do controle social. Através do controle social 
a sociedade se organiza para proteger o direito à 
saúde de todos e o dever do Estado. A respeito de 
Controle Social na Saúde é CORRETO afirmar:

a) A participação da comunidade na gestão e 
organização de ações e serviços públicos de saúde 
não está prevista na constituição, lei ou qualquer 
normativa.
b) Por meio dos Conselhos de Saúde a população 
participa do planejamento das políticas públicas, 
fiscaliza as ações do governo e verifica o 
cumprimento das leis relacionadas ao SUS.

c) Só existe Conselho de Saúde a nível nacional, 
contudo há projetos para  a criação de conselhos 
estaduais, municipais e no distrito federal.
d) Os conselheiros representam apenas os 
usuários do serviço de saúde. Os profissionais da 
saúde não compõem o conselho por já possuírem 
sindicato para isso.  
______________________________________

19.  O Código de Ética Profissional é um 
documento cujo objetivo é expor os princípios 
de uma determinada profissão, orientando seus 
colaboradores. De acordo com o Código de 
Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, é 
CORRETO afirmar que:

a) O terapeuta ocupacional pode consultar ou 
prescrever tratamento terapêutico de forma não 
presencial.
b) O terapeuta ocupacional pode utilizar 
impressos de instituições públicas na prática 
privada. 
c) O terapeuta ocupacional não pode prestar 
assistência gratuita.
d) O terapeuta ocupacional pode manipular 
dados de pesquisa quando este não alterar o 
resultado final, porém acarretar em benefício 
para a comunidade científica.
______________________________________

20. A implementação do Pactos pela Saúde nas 
suas três dimensões possibilitam a efetivação 
de acordos entre as três esferas de gestão do 
SUS. Tais acordos têm como objetivo aumentar 
a eficiência, efetividade e qualidade dos 
instrumentos de gestão. Assinale a alternativa 
que apresenta os três Pactos.

a) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 
Pacto de Gestão.
b) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto pela 
Moral.
c) Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão e 
Pacto pela Equidade Social.
d) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Moral e 
Pacto pela Equidade Social.
______________________________________

21. O Sistema Único de Saúde, em cada 
esfera de governo, conta com duas instâncias 
colegiadas: Conferência da Saúde e Conselho 
de Saúde. De acordo com a lei 8.142/90 que 
dispõem da participação da comunidade na 
gestão do SUS, é CORRETO afirmar:

a) A Conferência da Saúde se reunirá 
mensalmente, para avaliar a situação da saúde 
e propor novas diretrizes.
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b) A Conferência de Saúde se reunirá mensalmente, 
para cuidar de aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.
c) O Conselho de Saúde é composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários.
d) O Conselho de Saúde atua na formulação de 
leis, normativas e regimentos internos do Sistema 
Único de Saúde.
________________________________________

22. Por determinação da Constituição Federal 
de 1988 a população atua na gestão do sistema 
de saúde por meio dos Conselhos de Saúde, 
exercendo o controle social. São atividades do 
Conselho de Saúde: participar do planejamento das 
políticas públicas, fiscalizar as ações do governo, 
verificar o cumprimento das leis relacionadas ao 
SUS, EXCETO:

a) Fiscalizar as ações do governo e o cumprimento 
das leis relacionadas ao SUS.
b) Analisar as aplicações financeiras realizadas 
pelo município ou pelo estado no gerenciamento da 
saúde.
c) Participar do planejamento das políticas públicas.
d) Fazer a gestão e execução de serviços de saúde.
________________________________________

23.  Em 2011 a Organização Mundial de Saúde 
publicou um documento orientando políticas 
públicas de combate as iniquidades em saúde. No 
Brasil a discriminação de populações vulneráveis 
por parte do serviço do SUS gera sofrimento e 
agravo a saúde mental. De acordo com as medidas 
tomadas pela Coordenação Geral de Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas que buscam a equidade no 
acesso à saúde é INCORRETO afirmar:

a) As políticas públicas de saúde para a população 
em situação de rua são balizadas pelas diretrizes 
da atenção básica, da rede de atenção psicossocial, 
considerando a lógica da redução de danos, a fim 
de garantir o acesso dessa população ao SUS. 
b) Em relação às dimensões de gênero e orientação 
sexual destaca-se o desafio de reconhecer os 
processos de exclusão e sua invisibilidade histórica.
c) Para a população com obesidade é necessário 
um acompanhamento integrado, no qual esteja 
presente um médico especialista, psicólogo e 
nutricionista para fazer o acompanhamento. 
d) Com relação a discriminação racial considera-
se, ainda, que há necessidade de ampliação da 
notificação do quesito raça/cor como primordial 
para a formulação das políticas públicas de saúde, 
inclusive em saúde mental.  

24. Na literatura, algumas obras apresentam o 
uso terapêutico das ocupações desde a antiguidade, 
ou seja, já estava presente entre gregos e romanos. 
De acordo com a história da Terapia Ocupacional é 
CORRETO afirmar:

a) De acordo com os primeiros relatos, a Terapia 
Ocupacional figurava dentre a área do misticismo 
e religiosidade, pois curava pacientes sem o 
tratamento médico tradicional.
b) A primeira definição de Terapia Ocupacional foi 
dada em 384 a.C. por Aristóteles. 
c) A história da terapia ocupacional é clara e conta 
com uma linearidade evolucionista que se inicia 
com a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje.
d) No Brasil, a utilização do trabalho como forma de 
tratamento iniciou-se com a fundação do Hospício 
D. Pedro II, em 1852 no Rio de Janeiro.  
________________________________________

25. A avaliação refere-se ao processo de 
obtenção e interpretação de informações, 
considerada um processo dinâmico que se inicia 
com o encaminhamento ao serviço até a alta 
(BRANDÃO, MELO, 2011). De acordo com o 
processo de avaliação da terapia ocupacional com 
crianças e adolescentes, analise as informações a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I. A avaliação de crianças e adolescentes deve ser 
ecológica e culturalmente válida e ter como elemento 
central as prioridades delas e da família e tem por 
objetivo aprofundar o entendimento da participação 
da criança em ocupações significativas.
II. Os métodos de obtenção de dados podem incluir 
o uso de instrumentos padronizados, observações 
da criança nos diferentes ambientes de sua rotina, 
entrevistas e questionários. 
III. A observação de desempenho com crianças e 
adolescentes é realizada de maneira estruturada, 
na qual o terapeuta seleciona a atividade para 
que o indivíduo a realize e então analisa seu 
desempenho, tendo informações de como esta 
atividade é realizada em diferentes contextos. 
IV. As entrevistas com a criança e o adolescente, 
com pais e professores e outros adultos que 
acompanham o dia a dia do indivíduo é um dos 
métodos eficazes para o terapeuta lançar mão e 
substituir os instrumentos padronizados.  

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as informações estão corretas.
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26. Em se tratando da avaliação da terapia 
ocupacional com crianças e adolescentes com 
Paralisia Cerebral (PC), as três grandes áreas de 
ocupação de interesse são as atividades da vida 
diária (AVDs), escola e brincar. Neste raciocínio, 
analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 

I.  O Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunção 
(Pediatric Evaluation of Disability Inventory-  PEDI), 
é um dos instrumentos tradicionalmente utilizados 
na prática clínica e em investigações científicas 
para avaliação de AVDs, sob o ponto de vista de 
desempenho e assistência recebida. 
II. Na escola, a avaliação do terapeuta ocupacional 
considera a participação da criança/adolescente em 
atividades acadêmicas e atividades não acadêmicas. 
III. Um dos instrumentos padronizados comumente 
utilizado na avaliação da participação da criança 
na escola é a Avaliação da Função Escolar (School 
Function Assessment – SFA).
IV. A avaliação de como a criança brinca fornece 
informações importantes relacionadas às 
competências cognitivas, motoras ou sociais. 

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmações estão corretas. 
_________________________________________

27. No que diz respeito à terapia ocupacional, a 
utilização de atividades com grupos foi empregada 
nos EUA desde a década de 1930. No Brasil, os 
estudos sobre grupo foram enfatizados na década 
de 1980 e, de modo geral, influenciados pelas teorias 
psicanalítica e psicologia social, buscando uma 
articulação com fundamentos da terapia ocupacional 
para a construção de um campo de conhecimento 
que sustente as ações dos profissionais que utilizam 
esse recurso. Das diversas concepções existentes 
sobre grupos na terapia ocupacional, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Um grupo não existe de maneira autônoma e 
separado da realidade em que se insere.
b) O objetivo de um grupo de terapia ocupacional 
é o de realizar uma atividade, já que o terapeuta 
ocupacional pressupõe o fazer como elemento 
essencial do processo. 
c) Como um dos princípios da prática do terapeuta 
ocupacional é de que o fazer tem efeito terapêutico, 
os participantes do grupo tem a possibilidade de 
experimentar outras maneiras de se relacionar e de 
vivenciar esse fazer, ganhando outros sentidos e 
significados.
d) Na prática clínica, verifica-se que todos os 
indivíduos se beneficiam do contexto grupal em seu 
processo terapêutico. 

28. A Estrutura da Prática da Terapia 
Ocupacional: Domínio e Processo, 3ª Edição é 
o documento oficial da Associação Americana 
de Terapia Ocupacional (AOTA) e descreve os 
conceitos centrais que fundamentam a prática da 
terapia ocupacional e constrói uma compreensão 
comum dos princípios básicos e a visão da 
profissão. A Estrutura é um documento em constante 
evolução. Com base na última revisão deste 
documento tão importante aos profissionais de 
terapia ocupacional (2015), analise as afirmativas 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

I. “Clientes” são agora definidos como pessoas, 
grupos e populações.
II. “Áreas de ocupação” agora são chamadas de 
“ocupações”.
III. A Estrutura é dividida em duas seções principais: 
o domínio, que descreve as competências da 
profissão e as áreas nas quais seus membros 
têm um corpo de conhecimentos e competências 
estabelecidas, e o processo, que descreve as 
atitudes tomadas pelos profissionais durante a 
prestação de serviços voltados aos clientes e 
focados no envolvimento com as ocupações.
IV. “Alcançar a saúde, bem-estar, e participação na 
vida por meio do envolvimento na ocupação” é a 
afirmação abrangente que descreve o domínio e 
o processo de terapia ocupacional em seu sentido 
mais amplo.

a) Apenas I e IV estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
________________________________________

29.  A construção da atual Política de Saúde 
Mental brasileira iniciada na década de 1980, no 
contexto do desenvolvimento e implantação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), foi baseada na 
ruptura com o modelo centrado na hospitalização e 
na constituição de redes de serviços comunitários. 
(Brasil, 2001). Essas redes são compostas, 
dentre outros serviços, pelos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPs), Centros de Convivência 
(CECCOs), Serviços Residenciais Terapêuticos 
(SRTs) e ações desenvolvidas por equipes de 
saúde mental na atenção básica e pelos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) (Brasil, 
2004). Em relação ao NASF, analise as sentenças 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. As equipes dos NASFs, são classificadas em 
duas modalidades de acordo com a composição 
mínima de profissionais.
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II. O NASF 1 deve desenvolver ações junto à, no 
mínimo, oito equipes da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e prevê cinco profissionais dentre 
os quais: assistente social, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
nutricionista, educador físico, farmacêutico, além de 
médicos; acupunturista, ginecologista, homeopata, 
pediatra, psiquiatra.
III. O NASF 2 deve desenvolver ações junto à, no 
mínimo, três equipes de ESF e prevê três profissionais 
de ocupações não coincidentes.
IV. Propõe-se que os NASFs assumam oito áreas 
de ação: atividade física/práticas corporais; práticas 
integrativas e complementares; reabilitação; 
alimentação e nutrição; saúde mental; serviço social; 
saúde da criança, do adolescente e do jovem; saúde 
da mulher e assistência farmacêutica. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as sentenças estão corretas.
_________________________________________

30. A aprovação da Política Nacional de Atenção 
Básica, no ano de 2006, marcou definitivamente a 
atenção primária em saúde como ponto de partida e 
porta de entrada preferencial do SUS. Definiu como 
prioridade: “consolidar e qualificar a estratégia Saúde 
da Família como modelo de Atenção Básica e centro 
ordenador das redes de atenção à saúde no SUS” 
(BRASIL, 2006). A Estratégia de Saúde da Família - 
ESF, antes nomeada como Programa de Saúde da 
Família, criada em 1994, deu início ao processo de 
organização das práticas desenvolvidas na atenção 
primária. Sobre a ESF, analise as informações a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. Tem como base o trabalho em equipe, composta 
por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem 
e agente comunitário de saúde, que se tornam 
referência para aproximadamente 1000 famílias, 
circunscritas no território específico da Unidade de 
Saúde da Família.
II. As equipes devem estar comprometidas em 
cuidar da saúde de famílias de forma humanizada, 
priorizando a constituição do vínculo de confiança, 
fundamental ao desenvolvimento do trabalho.
III. As equipes devem fortalecer os processos de 
centralização dos serviços e das ações de saúde; 
manter o acesso, a informação e a participação nos 
processos referentes à saúde restritos à equipe de 
ESF.
IV. As equipes devem fomentar o direito a saúde 
como um direto de cidadania; trabalhar de forma 
integrada com a comunidade e fortalecer as ações 
intersetoriais com vistas à oferta de ações resolutivas.

a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Todas as informações estão corretas.
________________________________________

31. A microcefalia é o traço mais evidente 
da Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV), 
com sinais e sintomas que comprometem o 
desenvolvimento cerebral e a adequada função 
do sistema nervoso central dos recém nascidos. 
As consequências da infecção pelo vírus 
surpreenderam a população, pesquisadores, 
profissionais e as autoridades de saúde no Brasil e 
no mundo, desencadeando esforços conjuntos para 
compreender e intervir nessa grande problemática 
de saúde pública. Sobre essa temática e a atuação 
do terapeuta do ocupacional, analise as afirmações 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

a) O terapeuta ocupacional inicia seu trabalho 
com as crianças com microcefalia após a alta do 
hospital, já que, enquanto estão hospitalizadas, a 
prioridade é o atendimento médico.
b) Especificamente na atuação com esse público, 
o terapeuta ocupacional pode restringir suas 
intervenções ao atendimento da criança, já que o 
envolvimento familiar se torna desnecessário.
c) A atuação do terapeuta ocupacional na 
estimulação precoce é de fundamental importância 
para o desenvolvimento neuropsicomotor da 
criança com microcefalia, para a socialização, 
estruturação subjetiva e acolhimento à família. 
d) Padrão de reflexos, força e tônus muscular, 
motricidade não são focos da avaliação do 
terapeuta ocupacional com essas crianças.   
________________________________________

32. Um dos grandes passos no processo de 
inserção da terapia ocupacional nos contextos 
sociais foi a sua inclusão no Sistema Único de 
Assistência Social por meio da Resolução nº 17, 
de janeiro de 2011, do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), tornando o terapeuta 
ocupacional um profissional reconhecido como 
parte da equipe de referência, identificado e 
capacitado para atender às especificidades dos 
serviços socioassistenciais. Em relação a atuação 
do terapeuta ocupacional indivíduos em situações 
de vulnerabilidade, analise as afirmativas a seguir 
e assinale a INCORRETA:

a) As atividades realizadas com a população 
que vive em situação de vulnerabilidade social 
têm como princípio a busca do sentido por meio 
das reflexões, interpretações e significados das 
experiências e das situações vividas segundo a 
história de vida de cada indivíduo.
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b) Dentre as ações do terapeuta ocupacional está a 
de promover estratégias para o fortalecimento das 
redes de suporte pessoais e sociais de indivíduos e 
famílias que se encontram ou vivem em situação de 
vulnerabilidade social.
c) Dentre as ações do terapeuta ocupacional está a de 
propor ações que se aproximem do assistencialismo.
d) Dentre as ações do terapeuta ocupacional está a 
de favorecer o desenvolvimento da capacidade de 
criar de cada sujeito, o que o permite apropriar-se 
da realidade, (re)criar o mundo e relacionar-se com 
o outro.
_________________________________________

33. A Lei 8.080/90 regula para todo o território 
nacional, as ações e serviços de saúde. Assim, 
define as diretrizes para o funcionamento do Sistema 
de Saúde brasil. De acordo com a referida lei é 
CORRETO afirmar:

a) A lei 8.080/90 regulamenta toda e qualquer 
atividade de saúde no Brasil e não apenas as 
promovidas pelo poder público.
b) É vedado à iniciativa pública o direito de participar 
do Sistema Único de Saúde.
c) O princípio da universalidade deixa claro que o 
Sistema Único de Saúde não contempla a participação 
de comunidades indígenas, quilombolas e ciganos. 
Contudo existem programas de saúde específicos 
para cada uma dessas comunidades.
d) O exercício da direção do SUS é realizado por 
órgãos que representam cada esfera do poder. 
Dessa forma, os Municípios exercem a direção do 
SUS por meio do Ministério da Saúde.
_________________________________________

34.  O repouso prolongado em leito pode trazer 
uma série de consequências negativas, conhecidas 
como Síndrome do Imobilismo ou da Imobilização. 
A intervenção de um terapeuta ocupacional pode 
prevenir ou tratar pacientes que apresentam esse 
quadro. Com base nesse assunto é CORRETO 
afirmar:

a) Quando a independência do paciente não é 
possível cabe aos cuidadores a decisão sobre as 
atividades, as quais devem primar pela estimulação 
do paciente.
b) Estimular o uso de membros para a deambulação 
agrava a condição de motilidade normal das 
articulações, mesmo as não envolvidas no processo.
c) A reversão da Síndrome do Imobilismo é 
relativamente rápida e fácil para o paciente, que 
naturalmente deseja retomar sua vida normal.
d) Podemos pensar que a intervenção do terapeuta 
ocupacional na Síndrome do Imobilismo deva ter um 
caráter preferencialmente preventivo.

35. A reabilitação de um paciente que sofre 
um Acidente Vascular Encefálico (AVE) depende 
diretamente de alterações nas funções cognitivas. 
Por isso a necessidade da correta identificação 
de tais alterações. De acordo com as alterações 
cognitivas mencionadas é CORRETO afirmar:

a) A afasia consiste no distúrbio da linguagem, 
podendo ser classificada de várias maneiras, entre 
as mais comuns estão a fluente e não fluente.
b) A apraxia é a incapacidade de reconhecer 
objetos mesmo mantendo a percepção visual, tátil 
e auditiva.
c) A agnosia pode ser definida como a inabilidade 
de executar alguns movimentos básicos do 
cotidiano com destreza. Decorrente de perda 
muscular, sensibilidade e coordenação.
d) A dislexia, também conhecida como disgrafia 
comprometem a comunicação escrita, oral e a 
realização de cálculos.
________________________________________

36. A Reforma Psiquiátrica Brasileira garantiu 
mudanças assistenciais na Saúde Mental. Dentre 
elas, a forma de tratamento aos pacientes, na 
contramão da tradicional forma instituída por Pinel. 
Com base no papel do terapeuta ocupacional na 
saúde mental é CORRETO afirmar:

a) No Brasil, ainda não há nenhuma ação ou projeto 
que atente para a inclusão social que trabalhe com 
pacientes clínicos de saúde mental.
b) A Reforma Psiquiátrica trouxe inovações, dentre 
elas a atenção voltada a doença e seus sintomas, 
não a pessoa e suas necessidades. 
c) A inclusão social vem ao encontro com os 
princípios do profissional de terapia ocupacional a 
qual é calcada na saúde, autonomia e participação 
social. 
d) O exemplo de sucesso de inclusão social se dá 
quando o paciente não mais transita em ambiente 
hospitalar psiquiátrico.
________________________________________

37. Os elementos que determinam o 
andamento de uma enfermidade mental no sujeito 
não se restringem somente ao tratamento que 
ele recebe, mas estão diretamente relacionados 
ao serviço que o atende. Sobre a reabilitação 
psicossocial, analise as afirmações a seguir e 
assinale a CORRETA.

I.  Processo da reabilitação psicossocial possibilita 
ao indivíduo em sofrimento psíquico a reconstituição 
de seu cotidiano a partir da produção de sentidos e 
da inserção em seu contexto social.
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II. Na reabilitação psicossocial, os serviços de 
atenção a esses sujeitos se limitam às questões 
da doença, podendo fazer muito pouco pelo 
rompimento existente entre sujeito e comunidade. 
III.  A reabilitação psicossocial se inscreve na ótica 
da mudança de foco na assistência hospitalar 
prestada ao doente mental para uma atenção 
voltada à saúde mental e baseada na comunidade. 
IV. A reabilitação psicossocial vem para afirmar a 
necessidade de novamente se fortalecer o modelo 
assistencial asilar. 
 
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e II estão corretas.
d) Todas as afirmações estão corretas.
________________________________________

38. Considerando a análise da atividade 
inserida na ocupação do cliente, assinale a 
alternativa INCORRETA de acordo com objetivo, 
função e aplicação:

a) A análise da atividade envolve o processo da 
atividade em si, não incluindo escolha, preparação 
e planejamento por serem aspectos próprios da 
pessoa e difíceis de quantificar.
b) A análise da atividade é necessária para 
desenvolver algumas habilidades, após dividi-la 
em tarefas e subtarefas.
c) A análise da atividade é necessária para analisar 
quais aspectos precisam ser adaptados e como 
fazê-los.
d) A análise da atividade é necessária para 
graduar a atividade a fim de promover a evolução 
do tratamento. 
________________________________________

39. As várias atividades desenvolvidas por um 
indivíduo ao longo de sua vida são consideradas 
áreas de ocupação do domínio da prática da

terapia ocupacional. Além da educação, o trabalho 
e o brincar, existem outras áreas de intervenção, 
como as Atividades da Vida Diária (AVD) e as 
Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD). 
Com base na AVD e AIVD assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Exemplos de AIVD são: cuidar dos cabelos e 
unhas, realizar limpeza oral e aplicar maquiagem. 
b) As AIVDs são atividades orientadas para a 
interação com o ambiente e são frequentemente 
complexas e opcionais por natureza.
c) São exemplos de AVD: cuidados com animais de 
estimação, uso de equipamento de comunicação e  
preparação de refeição.
d) AIVD podem ser entendidas como atividades 
básicas da vida ou atividades pessoais, 
relacionadas ao cuidado do indivíduo.
________________________________________

40. Ao final da década de 70 a Reabilitação 
Baseada na Comunidade (RBC) deu forma a 
algumas técnicas comprovadamente eficazes com 
pessoas com deficiência, as quais não possuíam 
acesso aos serviços formais de reabilitação. 
Acerca da Reabilitação Baseada na Comunidade 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Aos profissionais ligados a instituições não 
governamentais é proibida a participação de 
formação e capacitação da comunidade.
b) As ações de reabilitação devem possibilitar 
uma verdadeira transformação cultural nas formas 
tradicionais de relação social com as deficiências.
c) Desde a década de 80 a RBC se constitui como 
política governamental de atenção a pessoas com 
deficiência.
d) A prática cotidiana de RBC preconiza o 
acompanhamento individual domiciliar, evitando 
a formação de grupos, a fim de personalizar o 
atendimento. 
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 25/06/2018.


