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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 60 (sessenta) 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 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. O Código de Ética e Deontologia da Terapia 
Ocupacional normatiza o exercício da função 
do terapeuta ocupacional. De acordo com as 
responsabilidades fundamentais contidas no referido 
código de ética, assinale a alternativa CORRETA.

a) Se a anuidade estiver quitada, não há necessidade 
de portar identificação profissional durante exercício.
b) Atualização cadastral deve ocorrer minimamente 
a cada cinco anos.
c) O terapeuta ocupacional protege o paciente e a 
instituição em que trabalha contra danos decorrentes 
de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe profissional, advertindo 
o profissional faltoso.
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d) O profissional pode deixar de atender convocação 
do Conselho Regional apenas uma vez por ano.
_________________________________________
22. O Brasil mantém nas últimas décadas 
a situação mais desfavorável na América e foi 
diagnosticado com a segunda maior quantidade de 
casos novos de Hanseníase do mundo, para todas 
as faixas etárias, inclusive na infância e adolescência 
(BRASIL, 2015). Sobre este panorama, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Na atualidade, não se associa mais a hanseníase 
à “lepra” no imaginário social, o que anulou de vez o 
estigma carregado pelos acometidos pela doença e 
as consequências psicossociais negativas. 
b) As intervenções grupais com pacientes acometidos 
pela hanseníase devem ser evitadas a fim de se 
prevenir novos contágios. 
c) Mudanças na rotina diária e no convívio social 
podem ser encontradas nas pessoas acometidas 
pela doença devido ao medo do contágio e do 
preconceito.
d) As políticas e ações em saúde devem incorporar 
ações para o retorno da institucionalização para 
reduzir o número de novos casos no país.
_________________________________________
23. Os transtornos relacionados ao consumo de 
substâncias psicoativas (SPA) estão entre os principais 
problemas contemporâneos de saúde pública em 
âmbito mundial. O uso abusivo e descontrolado de 
substâncias psicoativas é considerado problema 
complexo e multifatorial que envolve aspectos 
biopsicossociais, sendo consequência de uma inter-
relação complexa entre SPA, processos fisiológicos, 
cognição, comportamentos, emoções, relações 
familiares e sociais e influências culturais. Um dos 
focos de atuação do terapeuta ocupacional com 
essa população é em relação às habilidades sociais 
e os déficits de repertório apresentados nessa área. 
Nesse contexto, considere as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA:

I. O repertório de habilidades sociais pode auxiliar 
o indivíduo na própria diversificação de fatores de 
proteção e de resiliência.
II. As habilidades sociais possuem um caráter 
situacional e cultural e, portanto, é necessário levar 
em conta a diversidade de contextos em que o 
indivíduo está inserido.
III. O contexto da dependência de substâncias 
apresenta uma faceta clara, que é captada 
completamente por instrumentos de avaliação geral 
de enfrentamento e de habilidades sociais.
IV. Déficits em habilidades sociais podem ser 
inferidos pela identificação de comportamentos que 
não resultam em proficiência pelo indivíduo nas 
tarefas requeridas.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III e IV estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
24. A Terapia Ocupacional, enquanto campo de 
conhecimento e intervenção, pode ser aplicada em 
diversas áreas, dentre elas, a infância. Para tanto, 
o terapeuta ocupacional deve ter o conhecimento 
do desenvolvimento típico infantil para que consiga 
realizar satisfatória avaliação e consequentemente, 
intervenção adequada às necessidades individuais 
da criança e sua família. 
Em relação ao desenvolvimento no primeiro ano 
de vida, analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:   

I. A postura fisiológica do bebê logo ao nascer é de 
flexão em prono e extensão em supino.
II. No terceiro mês o bebê vai se aproximando da 
linha média, está mais simétrico.
III. No sexto mês o bebê já é capaz de alcançar 
brinquedos e transferi-los de uma mão para outra.
IV. No décimo segundo mês de vida é capaz de 
transferir e sustentar o peso em uma perna.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
25. A Organização Mundial de Saúde (1999) 
descreve a paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia 
crônica não progressiva da infância como decorrente 
de lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou pós-
natal, que afeta o sistema nervoso central em fase de 
maturação estrutural e funcional. O comprometimento 
neuromotor da PC pode envolver partes distintas do 
corpo, resultando em classificações topográficas 
específicas. Considerando a classificação baseada 
nas alterações clínicas do tônus muscular e no tipo 
de desordem do movimento, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) A espasticidade é manifestada clinicamente como 
um movimento abrupto de hiper-reflexia do tendão 
e aumento do tônus muscular que surge durante 
a realização de movimentos ativos e passivos, 
dependendo da velocidade, por exaltação do reflexo 
miotático ou de estiramento. 
b) A discinesia é caracterizada por flutuação do tônus 
muscular, com grande dificuldade na estabilização 
proximal das articulações e é dividida nos subgrupos 
atetose, coreoatetose e distonia. 
c) Na atetose observa-se inadequada atividade dos 
agonistas, causando grande dificuldade no controle 
do movimento, com hipotonia acentuada. 
d) A ataxia pode vir acompanhada de dismetria, 
disdiadococinesia, disfagia, disartria e discinergia, 
tremor apendicular ou de eixo, podendo também 
apresentar dipoplia e nistagmo. 
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26. Desde a criação dos primeiros cursos de 
terapia ocupacional no Brasil, em 1956, referenciais 
teóricos e metodológicos vêm sendo incorporados e 
substituídos de acordo com os contextos e mudanças 
históricas, sociais e políticas do país. A incorporação 
de novas perspectivas acontece, também, em diálogo 
com reconfigurações no âmbito das políticas públicas, 
com recomendações de organismos internacionais 
e com a difusão de novas tecnologias e tendências 
produzidas nos cenários nacional e/ou internacional 
(Galheigo, S. M. et al., 2018). Considerando esse 
processo de problematização e suas conjunturas 
sócio históricas, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA. 

I. A entrada da perspectiva humanista na produção 
nacional da profissão aconteceu em meados dos 
anos 60 com a influência da psiquiatria social de 
Luís Cerqueira e do aparecimento das comunidades 
terapêuticas.
II. Nos anos 80 começaram a surgir as 
problematizações críticas ao modelo biomédico 
e cientificista hegemônico, às práticas realizadas 
nas instituições totais e ao processo técnico-
procedimental, começando as reflexões e 
incorporando os saberes provenientes das Ciências 
Humanas e Sociais, ganhando espaço nas produções 
teóricas o pensamento técnico-político.
III. No final dos anos 90 ocorre o movimento que sai 
das discussões filosóficas para se enraizar na prática, 
na busca por legitimidade a partir da identificação 
das necessidades das diferentes populações e 
na elaboração de estratégias de ação de caráter 
interdisciplinar, em conformidade com as políticas do 
setor. 
IV. Na Terapia Ocupacional brasileira contemporânea 
evidenciam-se as perspectivas teórico-metodológicas, 
referenciais teórico-práticos e modelos que retomam o 
pensamento técnico-procedimental para populações 
específicas, de forma a reduzir as práticas plurais nos 
diferentes contextos e com as diferentes populações. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
27. Entre os inúmeros campos de atuação 
possíveis para a Terapia Ocupacional, pode-se 
destacar sua crescente inserção no âmbito da 
Atenção Básica à Saúde (ABS), cenário de atenção 
do Sistema Único de Saúde (SUS), onde as gestantes 
são acompanhadas longitudinalmente no período do 
pré-natal e do pós-parto. A ABS tem se tornado um 
espaço absolutamente importante no setor saúde 
para o protagonismo feminino, não apenas em relação 
ao parto, mas também em relação à gestação. Sobre 
a intervenção de terapeutas ocupacionais com essa 
população no contexto citado, analise as afirmações 
a seguir e assinale a alternativa INCORRETA:

a) Terapeutas ocupacionais que têm atuado nesse 
âmbito podem realizar grupos com gestantes na 
ABS que possibilitem um espaço de acolhida para os 
questionamentos e demandas individuais e coletivas 
que surgem durante o período de gestação e que 
nem sempre são acolhidos nas consultas clínicas.
b) Terapeutas ocupacionais que têm atuado nesse 
âmbito ressaltam um conjunto de estratégias de 
ações terapêuticas ocupacionais que proporcionam 
escuta qualificada e rompem com os modelos 
biomédicos de atuação no campo da saúde.
c) Terapeutas ocupacionais que têm atuado nesse 
âmbito ressaltam a importância das ações de saúde 
para mulheres associadas à gravidez e ao parto em 
um modelo biomédico e retomam o papel social da 
mulher de doméstica e de mãe e a gestante como 
objeto de intervenção médica. 
d) Terapeutas ocupacionais que têm atuado nesse 
âmbito podem utilizar abordagens corporais e 
atividades individuais ou em grupo que possibilitem 
promoção, prevenção, educação em saúde e 
empoderamento das mulheres sobre o próprio 
corpo.
_________________________________________
28. Idosos com Doença de Alzheimer (DA) 
apresentam restrições para o engajamento em 
ocupações que podem estar associadas às 
alterações em habilidades de desempenho. Sobre 
as intervenções do terapeuta ocupacional com essa 
população, assinale a alternativa INCORRETA:

a) No campo de atuação da terapia ocupacional 
junto a idosos com Alzheimer, as intervenções 
nas habilidades de desempenho compreendem 
os programas de gerenciamento comportamental 
e intervenções com o foco na prevenção ou 
compensação.
b) Idosos com quadros de agressividade, depressão, 
irritabilidade e/ou apatia, com limitações para a 
regulação emocional acabam por não ser foco das 
intervenções de terapia ocupacional.
c) O gerenciamento também inclui a 
instrumentalização dos cuidadores na identificação 
de comportamentos alterados, para que haja a 
adoção de estratégias para a regulação emocional.
d) As intervenções preventivas ou compensatórias 
são realizadas quando há alterações motoras e 
práxicas, e também nas mudanças em habilidades 
perceptuais.
_________________________________________
29. Na equipe de saúde, o Terapeuta 
Ocupacional e o Fisioterapeuta são considerados 
os profissionais mais indicados para avaliação, 
prescrição e confecção de adaptações e órteses. 
Considerando a prática do terapeuta ocupacional e 
a órtese como parte das estratégias de reabilitação, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
INCORRETA:
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a) As órteses têm por objetivo corrigir determinado 
seguimento corporal pelo período indicado pelo 
profissional responsável, mesmo que para isso o 
paciente não seja capaz de realizar suas atividades 
cotidianas. 
b) Alguns modelos de órteses têm por objetivo auxiliar 
o movimento, já outros, restringir o movimento.
c) O uso de uma órtese deve ser interrompido 
se causar dor ou algum desconforto ao paciente, 
devendo ser reavaliada pelo profissional responsável. 
d) O processo que envolve órteses engloba a 
avaliação, prescrição, seleção do material, desenho, 
confecção, avaliação final, orientação do uso e 
manutenção e o treino ou estímulo funcional com uso 
da órtese.
_________________________________________
30. Grande parte dos pacientes que sofreram 
Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentam 
ausência de sensibilidade, sensibilidade diminuída 
ou alterada. Por ser um problema “invisível aos 
olhos”, muitas vezes essas alterações não são 
consideradas pelo paciente, por alguns terapeutas 
ou mesmo pelos médicos não especializados. Essa 
invisibilidade prejudica o processo de reabilitação 
porque a recuperação motora depende do retorno 
sensorial que fornece importante feedback em 
termos de desempenho funcional. Neste contexto, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. É importante que seja realizada uma avaliação que 
inclua o tipo e a extensão da perda sensorial, já que 
existem diferentes tipos de sensibilidade. 
II. Em casos de pacientes com déficits cognitivos 
a avaliação da sensibilidade fica comprometida, já 
que é necessário ter consciência, compreensão, 
percepção e memória para que os resultados da 
avaliação sejam confiáveis.
III. A reeducação sensorial é maximizada se a 
atividade desempenhada é significativa para o 
paciente.
IV. Em termos de reeducação sensorial, é preferível 
que as sessões sejam mais curtas e mais frequentes 
do que uma única sessão semanal.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
31. Considere a História da Terapia Ocupacional 
para analisar as seguintes afirmativas e assinalar a 
alternativa CORRETA: 

I. A Terapia Ocupacional surgiu na idade 
contemporânea a partir de dois marcos históricos: a 
Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial.
II. O tratamento moral e a ergoterapia propõem nos 
antigos espaços de enclausuramento, o tratamento 
pelo trabalho.

III. No Brasil, o tratamento moral e a terapia pelo 
trabalho foram trazidos pela família real e a primeira 
instituição para alienados mentais foi o Hospício D. 
Pedro II, no Rio de Janeiro.
IV. Eleanor Clark Slagle, aluna de Meyer, 
desenvolveu o programa “Treinamento de Hábitos” 
com objetivo de levar os doentes mentais a alcançar 
propósitos de cura propostos por Meyer, equilíbrio 
entre trabalho, repouso e lazer.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
32. A terapia ocupacional social tem 
desenvolvido, ao longo dos anos, discussões, 
temáticas de pesquisas e publicações importantes 
sob a ótica de várias interfaces e tem se deparado 
com dinâmicas da contemporaneidade em diferentes 
contextos. Sobre a diversidade cultural e a terapia 
ocupacional, analise as afirmativas e assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Os terapeutas ocupacionais têm se voltado 
para questões sobre políticas públicas, modos de 
vida, culturas infantis, economia e protagonismo 
feminino, religiosidade, mobilidade, entre outros 
temas, buscando trazer novas reflexões e olhares 
para a temática.
b) Os terapeutas ocupacionais buscam superar a 
discussão do exótico e do tradicional, as discussões 
reducionistas e simplistas que muitas vezes são 
associadas a culturas específicas. 
c) Dentro da complexidade das abordagens teórico-
práticas-reflexivas das ações da terapia ocupacional 
social, o foco da práxis tem sido trabalhar em grupos 
mais homogêneos, priorizando pessoas da mesma 
etnia, religião e práticas culturais semelhantes. 
d) A WFOT reforça a necessidade de respeito e 
de se considerar os valores, crenças, diversidade 
cultural, em consonância com aspectos sociais, 
psicológicos, biológicos, econômicos, políticos e 
espirituais de cada indivíduo e sua participação 
social.
_________________________________________
33. Tendo em vista que a Reabilitação 
Psicossocial (RP) se apresenta como um referencial 
que vem orientando as políticas e práticas no 
campo da saúde mental, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA sobre 
sua intersecção com teoria e prática da terapia 
ocupacional.

I. A terapia ocupacional, ao ter como objetivos a 
inclusão social, a autonomia e singularidade do 
sujeito - corresponde às finalidades preconizadas 
pelo campo psicossocial.
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II. Um dos conceitos de base na perspectiva da 
RP relaciona-se à necessidade de promover 
oportunidades de espaços de trocas pelos sujeitos, 
com vistas à produção do direito às relações e aos 
intercâmbios sociais.
III. A terapia ocupacional, para que possa constituir-
se efetivamente como promotora da reabilitação 
psicossocial, deve também estar nas ruas, nos 
mercados, nas praças e na vida.
IV. O terapeuta ocupacional com a tríade sujeito-
atividade-terapeuta consegue incorporar a 
concepção da RP ao produzir práticas institucionais 
que se traduzam em treino e hipóteses de assunção 
de papéis sociais pelos sujeitos na sociedade em 
“setting” terapêutico controlado para tanto, sem 
perder a dimensão das trocas sociais na vida 
concreta das pessoas.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
34. Na atenção primária à saúde, a terapia 
ocupacional possui o desafio de encarar o núcleo 
específico de ação (atividade, ocupação) no cenário 
em que está inserido, de acordo com os determinantes 
sociais e de saúde que interferem no fazer e no 
cotidiano, para atuar de forma resolutiva nesses 
aspectos. Nesse contexto, analise as afirmativas a 
seguir assinale a alternativa CORRETA: 

a) O serviço de terapia ocupacional se configura 
como porta de entrada do serviço para o usuário.
b) Os terapeutas ocupacionais dividem com o agente 
comunitário de saúde as visitas realizadas, buscando 
assim usuários que necessitem de intervenção. 
c) As demandas para os terapeutas ocupacionais 
na atenção primária à saúde se baseiam apenas em 
assistência individual.
d) Os terapeutas ocupacionais possuem 
aptidões requeridas no trabalho grupal, que inclui 
planejamento, operacionalização e avaliação em 
grupos, sendo esta estratégia essencial na atenção 
básica.
_________________________________________
35. O Código de Ética e Deontologia da Terapia 
Ocupacional, trata dos deveres do terapeuta 
ocupacional, no que tange ao controle ético do 
exercício de sua profissão. De acordo com o Código 
de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Cabe apenas aos Conselhos Regionais, 
exclusivamente, comunicar fatos que caracterizem a 
não observância deste Código de Ética aos inscritos 
e aos interessados, a fim de garantir a execução do 
mesmo

b)  Compete exclusivamente aos Conselhos 
Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, 
em suas respectivas circunscrições, zelar pela 
observância dos princípios e diretrizes deste código
c) O profissional que infringir o Código de Ética, 
se sujeitará às penas disciplinares previstas na 
legislação em vigor.
d) Os Conselhos Regionais não possuem 
autonomia para julgar conduta antiética, cabendo tal 
responsabilidade ao Conselho Federal.
_________________________________________
36. Em relação aos objetivos do terapeuta 
ocupacional na área da saúde do trabalhador, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Dentro desse campo a terapia ocupacional está 
ligada também à intervenção com enfoque social.
b) As intervenções na saúde do trabalhador são 
voltadas para a reabilitação e reeducação, promoção 
social, entre outras.
c) A avaliação em terapia ocupacional na saúde 
do trabalhador é importante para indicação do 
tratamento adequado e esta é realizada pela análise 
do prontuário do trabalhador, pois nele pode haver 
diversas informações sobre diagnóstico, condições 
clínicas e sociais. 
d) Dentre as propostas nesse campo de atuação 
estão (re)inserir esses trabalhadores em um trabalho 
não adoecedor, seja adaptando a função de origem 
à condição do sujeito, seja encontrando uma nova 
ocupação que lhe faça sentido e não agrave o seu 
estado de saúde.
_________________________________________
37. A institucionalização de uma profissão é um 
processo longo e possui várias etapas. Uma das 
etapas para a regularização da profissão de terapeuta 
ocupacional no Brasil foi trazida pela Dra. Nise da 
Silveira a partir de 1948. Dentre as opções a seguir, 
assinale a alternativa que traz a etapa mencionada.

a) Formação profissional por meio de cursos e 
treinamentos em saúde mental.
b) Criação do curso de nível universitário, a partir da 
Lei do Currículo Mínimo, com 3 anos de duração.
c) Criação da Associação Brasileira de Terapia 
Ocupacional – ABRATO.
d) Regulamentação do exercício profissional, com 
a criação do Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional – COFFITO. 
_________________________________________
38. Considerando a grande gama de modelos 
e abordagens utilizadas em terapia ocupacional 
e sua utilização na orientação profissional, analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. Na orientação profissional, com frequência os 
profissionais mesclam abordagens no decorrer de 
suas práticas.
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II. O Modelo da Ocupação Humana permite que o 
terapeuta pense sobre o comportamento ocupacional 
e a disfunção ocupacional de uma pessoa, 
relacionados à interação dos subsistemas da volição, 
do hábito e do desempenho mente-cérebro-corpo, 
além de incluir a influência do ambiente na ocupação.
III. O Quadro de Referência Aplicado prioriza a 
avaliação física para que o profissional escolha pelo 
cliente a função laboral que irá desempenhar.
IV. Os profissionais que trabalham na área de saúde 
do trabalhador se fundamentam no metamodelo 
tecnicista e reducionista, avaliando estruturas do 
corpo para realizar seu parecer frente ao trabalho. 
 
a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas II e III estão corretas.
c) As afirmativas I e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
_________________________________________
39. Dentre os diversos procedimentos da prática 
da terapia ocupacional utilizados na área da saúde do 
trabalhador, está a análise de atividades. Considere 
este procedimento ao analisar as afirmativas a seguir 
e assinale a alternativa CORRETA:

I. Analisar as atividades é decompô-las, observá-
las com minúcias, conhecer a atividade em seus 
detalhes.
II. A análise de atividades permite identificar se 
determinadas tarefas laborais são contraindicadas ou 
podem ser adaptadas às condições do trabalhador, 
caso esse possua alguma limitação ou patologia, ação 
imprescindível nos casos de reabilitação profissional.
III. O que dá a especificidade do terapeuta 
ocupacional é o conhecimento das atividades e a 
experiência de analisá-las.
IV. Concomitante a análise de atividades, se faz 
necessária a identificação das habilidades cognitivas, 
sensoriais, psicossociais e físicas do trabalhador.

a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
_________________________________________
40. O ambiente das creches e pré-escolas pode 
ser considerado como um campo de vivências 
e explorações, oferecendo múltiplos recursos e 
possibilidades para a criança reconhecer objetos, 
experiências, significado das palavras e expressões, 
além de ampliar o mundo de sensações e percepções. 
Em relação às possibilidades de atuação da terapia 
ocupacional no contexto da educação infantil, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) O terapeuta ocupacional pode auxiliar na 
transformação do pensamento dos educadores 
acerca da infância, buscando atingir a compreensão 
da prática da criança como um ser ativo e capaz de 
fazer escolhas em seu processo de desenvolvimento.

b) O terapeuta ocupacional pode atuar na orientação 
quanto às atividades de vida diária como banho, 
troca de fralda e alimentação, a fim de reduzir o 
tempo destinado a essas atividades e também 
evitar sujeira no ambiente.
c) O terapeuta ocupacional pode atuar com a equipe 
para favorecer alterações no espaço físico, a fim de 
maximizar o acesso às crianças e o interesse, bem 
como fazer com que o ambiente seja prazeroso e 
desafiador à cada idade.
d) O terapeuta ocupacional pode atuar na 
sensibilização dos educadores e funcionários sobre 
o desenvolvimento infantil e recursos educacionais 
utilizados em cada faixa etária. 
_________________________________________
41. A atenção em terapia ocupacional com o 
idoso em instituição de longa permanência pode 
ocorrer de formas distintas; individualmente ou 
em grupos. Considere a abordagem da terapia 
ocupacional em grupo com esta população e 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) A intervenção com idosos, em grupos, adquire 
importância, no sentido de favorecer o bem-
estar e estimular a reconstrução da identidade 
e, consequentemente, promover o resgate de 
capacidades e de vínculos sociais.
b) Os grupos possibilitam manter e/ou estimular a 
atividade mental e a interação social.
c) O grupo pode promover funções cognitivas, da 
criatividade e da iniciativa, bem como favorecer o 
crescimento pessoal e contrabalançando as perdas 
comuns a esse estágio da vida.
d) Os grupos de terapia ocupacional objetivam 
favorecer aqueles que possuem habilidades motoras 
para o ganho de independência nas atividades da 
vida diária. 
_________________________________________
42. Para utilizar a abordagem grupal em um 
processo terapêutico ocupacional é necessário 
que o profissional possua conhecimento sobre 
grupos, suas definições, características e 
dinâmicas de funcionamento. Sobre a utilização 
dessa abordagem, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA.

I. O grupo de atividades utiliza a atividade como 
recurso terapêutico.
II. Na prática clínica do terapeuta ocupacional, todos 
os indivíduos se beneficiam do contexto grupal.
III. Nos grupos de terapia ocupacional, o holding 
associa-se às provisões necessárias oferecidas 
pelo terapeuta ocupacional e incluem não só o afeto, 
mas a preparação do ambiente e dos materiais que 
serão utilizados para desenvolver uma atividade. 
IV. Um grupo fechado é aquele em que não há o 
ingresso de novos participantes após o início do 
processo, de modo que apenas quando há a saída 
de um dos participantes, outro entra para substituí-
lo. 
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a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
_________________________________________
43. A terapia ocupacional recobre um campo 
do conhecimento e de intervenção em saúde, em 
educação e na esfera social, devendo desenvolver 
metodologias adequadas à ação territorial e 
comunitária. Tendo em vista a importância do 
terapeuta ocupacional no trabalho comunitário, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) A participação comunitária foi vastamente 
utilizada logo no início do surgimento da profissão 
de terapeuta ocupacional, fato que lhe conferiu 
aceitação da sociedade.
b) O que define uma comunidade é o fato de não 
haver diferenças culturais, étnicas, religiosa ou 
participação do poder de decisão.
c) Comunidades, são frequentemente associadas 
com pobreza, privação e desvantagem pela maioria 
dos autores que definem o conceito de comunidade. 
d) Ao se basear na cultura e cidadania local para 
suas intervenções o terapeuta ocupacional acaba 
por restringir seu repertório.
_________________________________________
44. Uma das principais complicações que 
prejudicam a reabilitação de pessoas com lesão 
medular é a Trombose Venosa Profunda (TVP). Ao 
trabalhar com o paciente, o terapeuta ocupacional 
deve evitar atividades que possam causar tal 
complicação secundária. Assinale a alternativa que 
corresponde a uma medida que deve ser adotada a 
fim de evitar a TVP.

a) Posicionar os membros inferiores abaixo da 
linha da cintura, para evitar o aumento da pressão 
sanguínea.
b) Movimentação ativa dos membros superiores e 
inferiores e exercícios respiratórios.
c) Não fazer uso de meias elásticas.
d) Compressão pneumática intermitente dos 
membros inferiores.
_________________________________________
45. A atividade humana é o objeto de estudo da 
terapia ocupacional. Leia e analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA:

a) Como terapeutas ocupacionais, devemos buscar 
uma metodologia de estudo e intervenção que 
permita um olhar reducionista e técnico sobre cada 
atividade.
b) Devemos utilizar a atividade humana como 
instrumento e meio para tratamento de alguma 
doença ou disfunção. 

c) Como terapeutas ocupacionais devemos buscar 
uma metodologia de estudo que permita um olhar 
multifacetário, transdisciplinar e complexo em 
relação a atividade humana.
d) O terapeuta ocupacional deve ter claro em sua 
prática que a atividade humana deve ser analisada 
em seus aspectos motores e trabalhar a partir disso. 
_________________________________________
46. Com tradição voltada para a reabilitação, a 
Terapia Ocupacional vem alterando suas ações de 
avanço no processo de inclusão social, que deve 
ser compreendido como um processo no qual não 
apenas a pessoa com deficiência deve se adaptar, 
mas também a sociedade. Considere a atuação 
do terapeuta ocupacional na educação inclusiva 
para analisar as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA: 

I. Cabe ao terapeuta ocupacional no espaço escolar 
a viabilização do processo de inclusão através de 
assessoria ao professor, funcionários e aos membros 
da comunidade.
II. Cabe ao terapeuta ocupacional contribuir para 
o encaminhamento da criança com necessidades 
especiais para a escola regular e atuar junto com 
a escola para oferecer atividades que efetivamente 
permitam o desenvolvimento, a aprendizagem e a 
inclusão da criança.
III. Cabe ao terapeuta ocupacional no ambiente 
escolar intervir com adaptações de mobiliários e 
recursos pedagógicos, apontando a importância da 
orientação ao professor quanto ao posicionamento 
do aluno e às mudanças posturais.
IV. O terapeuta ocupacional pode contribuir para 
aproximação da escola e família com o objetivo de 
propor melhora no desenvolvimento da criança não 
apenas relacionado às necessidades educacionais 
especiais, mas também à vida diária do aluno fora 
da escola.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
47. João, 57 anos, destro, professor, sofreu 
um acidente vascular encefálico (AVE) há 3 
meses, ficando com uma hemiparesia à direita. É 
acompanhado por equipe interdisciplinar e somente 
agora foi encaminhado à terapia ocupacional devido 
à dificuldade no desempenho de suas atividades de 
vida diária e consequente dependência da esposa 
em seu autocuidado. Na anamnese, a terapeuta 
ocupacional identificou que um dos focos da 
intervenção deveria ser na adaptação para atividades 
de vida diária. Para tanto, considere as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA:
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a) A terapeuta ocupacional deve identificar as 
atividades que podem ser adaptadas e prescrever 
ao cliente os dispositivos facilitadores mais atuais 
encontrados no mercado.
b) A terapeuta ocupacional deve priorizar que as 
atividades sejam devidamente adaptadas para 
facilitar o dia a dia do paciente e família, deixando 
para o psicólogo as questões relacionadas a 
aceitação. 
c) A terapeuta ocupacional deve usar a abordagem 
top-down centrada no cliente para entender as 
prioridades e significados dos papéis ocupacionais 
e então poder identificar os problemas relacionados 
ao desempenho ocupacional do cliente.
d)  A terapeuta ocupacional deve se preocupar com 
a funcionalidade e auxiliar o cliente a aceitar que a 
estética é irrelevante. 
_________________________________________
48. À terapia ocupacional foram ofertados novos 
espaços de intervenção com a implantação do SUS, 
pois, além da necessidade de um profissional para 
atender grupos populacionais específicos, como as 
pessoas com transtorno mental e/ou com deficiência 
física, esta categoria profissional desenvolve sua 
ação pautada nas necessidades apresentadas pelo 
usuário. Relacionando as possibilidades de atuação 
desse profissional com os princípios do SUS, analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. Os terapeutas ocupacionais atuam no contexto 
social e nas políticas públicas a fim de manter 
o histórico da profissão enraizado em ações 
assistencialistas e caritativas, como preconizado 
pelo SUS.
II. As ações do terapeuta ocupacional vão ao 
encontro dos princípios do SUS, que consideram as 
várias dimensões do processo saúde-doença, a fim 
de garantir a promoção, proteção, cura e reabilitação 
dos indivíduos e do coletivo.
III. As ações são voltadas para as necessidades 
sociais de saúde sob a perspectiva da integralidade, 
caminhando para o desenvolvimento de ações 
que vão além dos princípios reducionistas médico-
organicistas.
IV. Os terapeutas ocupacionais compreendem os 
sujeitos como seres biopsicossociais, buscando, 
por meio do acolhimento e da escuta qualificada 
(condutas preconizadas pelo SUS), identificar as 
reais necessidades do indivíduo de forma a propiciar 
a ele a possibilidade de exercício de seus direitos e, 
com isso, a qualidade de vida de forma continuada.

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

49. A Reforma Psiquiátrica iniciada nos anos 70, 
propôs a substituição do modelo hospitalocêntrico 
nos cuidados em saúde mental por um modelo 
desinstitucionalizado, apoiado na família e 
comunidade. Considere as ações da Terapia 
Ocupacional na abordagem familiar para analisar 
as seguintes afirmativas e assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) O terapeuta ocupacional acrescenta ações de 
orientação, (re) habilitação e qualidade de vida, 
baseada na necessidade da família.
b) A intervenção familiar na saúde mental é importante 
para prevenir isolamento social dos membros do 
grupo familiar, para atenuar o sofrimento, prevenir 
desgastes físicos e emocionais.
c) O terapeuta ocupacional lança mão de atividades 
expressivas, grupos terapêuticos e oficinas 
terapêuticas, entre outras para oferecer renda extra 
às famílias.
d) A abordagem da terapia ocupacional concentra-
se em dar a família informações que mudem seu 
estilo de vida e de como lidar melhor com aspectos 
circundantes da saúde mental.
_________________________________________
50. No contexto mundial, a terapia ocupacional 
está ingressando na nova era da prática baseada 
em evidências por intermédio de suas associações 
e federações, acompanhando a tendência de outras 
profissões. Sobre a prática baseada em evidências, 
analise as afirmativas e assinale a alternativa 
CORRETA. 

I. O uso de evidências científicas tem se tornado 
competência importante na prática do terapeuta 
ocupacional para auxiliar nas decisões clínicas.
II. A evidência científica deixa de ser um produto 
direcionado exclusivamente a pesquisadores e 
docentes.
III. O contexto da prática baseada em evidências 
implica em instrumentalizar terapeutas para se 
tornarem cientistas.
IV. A abordagem da terapia ocupacional centrada 
no cliente é antagônica à prática baseada em 
evidências. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
_________________________________________
51. A partir de uma retomada histórica, podemos 
verificar que os caminhos da terapia ocupacional têm 
sido trilhados em relação estreita com os caminhos 
da saúde mental e psiquiatria, com grandes nomes 
que deixaram grandes contribuições na construção 
teórico-prática da profissão. Dentre essas influências 
no decorrer da história, podemos citar, EXCETO: 
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a) Carl Gustav Jung.
b) Gregor Johann Mendel.
c) Nise da Silveira.
d) Rui Chamone Jorge.
_________________________________________
52. O  Brasil foi o primeiro país em 
desenvolvimento a implementar uma política de 
saúde pública para o atendimento a portadores do 
HIV, permitindo o acesso gratuito ao tratamento 
da doença. Considere a avaliação e tratamento na 
terapia ocupacional com essa população e assinale 
a alternativa INCORRETA:

a) No processo de avaliação, o terapeuta ocupacional 
busca conhecer os aspectos físicos, cognitivos, 
psíquicos e sociais do indivíduo. 
b) Além de avaliar os prejuízos no desempenho 
do indivíduo, é importante que o terapeuta 
ocupacional identifique as repercussões da doença 
em sua qualidade de vida, conhecer seus papéis 
ocupacionais antes e depois da doença. 
c) O terapeuta ocupacional também atua no 
processo de elaboração das perdas sofridas durante 
o processo da doença.
d) É papel do terapeuta ocupacional auxiliar o 
indivíduo a compreender o declínio das funções 
no decorrer do tempo e a não possibilidade de 
desenvolver novas habilidades.
_________________________________________
53. O brincar é tema de diversas pesquisas e 
estudos envolvendo diferentes disciplinas, como 
Psicologia, Antropologia, Sociologia, Terapia 
Ocupacional e outras profissões da saúde. Acerca da 
relação entre o brincar e o desenvolvimento infantil, 
sob a perspectiva das intervenções no campo da 
Terapia Ocupacional, analise as afirmativas a seguir 
e assinale a alternativa CORRETA: 

I. O brincar deve ser valorizado tendo um fim em 
si mesmo, não apenas como meio para a criança 
adquirir habilidades para o futuro, mas como algo 
que dá significado e prazer no presente.
II. É dever do terapeuta escolher a atividade que 
será realizada antecipadamente.
III. A utilização do brincar enquanto recurso 
terapêutico, comum nos casos de crianças com 
deficiência grave, na qual o terapeuta ocupacional 
utiliza o brinquedo como recurso para a criança 
manusear o objeto, para chamar sua atenção, para 
distraí-la ou motivá-la não representam o brincar de 
fato, pois a criança torna-se um ser passivo quando o 
brincar é utilizado para se conseguir algo da criança, 
ou até como forma de recompensa.
IV. O terapeuta ocupacional deve facilitar o brincar 
da criança, favorecendo que este seja uma atitude 
intrinsecamente motivada, internamente controlada 
e com suspensão da realidade.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III, e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
_________________________________________
54. A Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional: 
Domínio e Processo, 3ª Edição é o documento oficial 
da Associação Americana de Terapia Ocupacional 
(AOTA) cuja última revisão foi realizada em 2015. 
Com base neste documento, analise as informações 
a seguir sobre o Processo de Terapia Ocupacional e 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Profissionais de terapia ocupacional usam 
ocupações e atividades selecionadas de forma 
terapêutica como métodos primários de intervenção 
em todo o processo.
b) A análise do desempenho ocupacional requer a 
compreensão da interação complexa e dinâmica 
entre os fatores dos clientes, as habilidades de 
desempenho, os padrões de desempenho e 
os contextos e ambientes, juntamente com as 
exigências da ocupação da atividade a ser realizada.
c)  O processo de terapia ocupacional ocorre de 
forma linear e sequenciada, seguindo um passo a 
passo. 
d) A definição mais ampla de “cliente” incluída neste 
documento traduz o envolvimento crescente da 
profissão na prestação de serviços não apenas a 
uma pessoa, mas também a grupos e populações.
_________________________________________
55.  Dan Arieli em seu livro, Predictably Irrational, 
trabalha com Ética na Saúde e prova como o poder 
das emoções influencia na tomada de decisões, 
como estas dependem de alternativas disponíveis e 
nem sempre comparáveis e como é comum haver 
comportamentos desonestos mesmo de pessoas 
que se consideram honestas. Dentre as ações que 
visam reduzir as corrupções e fraudes na área da 
saúde assinale a alternativa que NÃO colabora com 
as boas práticas éticas.

a) Proibição do fornecimento de amostras de 
medicamentos a médicos, substituindo-o pelo 
fornecimento de vales para pacientes de baixa renda.
b) A auto exclusão de comitês que decidam 
sobre compra de produtos da área da saúde aos 
profissionais que tenham relação financeira com 
empresas fornecedoras de produtos para a saúde.
c) Pesquisadores deverão ser proibidos de fazer 
propaganda ou divulgação de produtos, assim como 
de publicar artigos ou editoriais preparados por 
escritores-fantasmas empregados pela indústria.
d) Suporte financeiro das empresas deve ser feito 
por meio de honorários por palestras científicas e 
programas educacionais aos profissionais da saúde.
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56. Considerando a necessidade do 
fortalecimento do trabalho em equipe na perspectiva 
da interdisciplinaridade, a atuação da terapia 
ocupacional necessita ocorrer de forma integrada 
e planejada com as atividades desenvolvidas pelas 
equipes. Assinale a alternativa que NÃO condiz com 
a prática do terapeuta ocupacional em equipe.

a) Elaboração do mapeamento da área abrangida 
pelas equipes de Saúde da Família, introduzindo 
nesse trabalho a preocupação com a identificação 
e busca ativa de grupos, famílias e pessoas em 
situação de vulnerabilidade física, emocional e 
social.
b) Responsabilizar-se por ações que estão no seu 
campo de expertise, isolando a área de atuação de 
cada profissional, quando a população acompanhada 
necessita de atenção de outros serviços do sistema 
de saúde.
c) Articulação das ações intersetoriais e participar 
das atividades que promovam a organização da 
comunidade para o controle social dos serviços de 
saúde. 
d) Realizar cuidados de saúde à população adstrita, 
que podem ocorrer tanto no âmbito das unidades 
de saúde, como no domicílio e em demais espaços 
comunitários.
_________________________________________
57. Doença crônica, causada pela destruição 
da bainha de mielina do sistema nervoso central, 
que resulta em tecido cicatricial. Sua progressão é 
caracterizada pela presença de surtos e remissões, 
com o aparecimento de novo ou antigo sintoma com 
duração mínima de 24hrs. Assinale a alternativa que 
corresponde à doença descrita.

a) Esclerose múltipla
b) Doença de Parkinson
c) Esclerose Lateral Amiotrófica
d) Miastenia Grave
_________________________________________
58. Crianças com hemimelia congênita são mais 
resistentes ao uso de prótese que as crianças com 
amputação traumática. A abordagem do terapeuta 
ocupacional junto com a equipe multidisciplinar 
pode ser necessária em diferentes fases: pré e pós-
operatória e pré e pós-protética. Dentre os vários 
critérios que devem ser avaliados em crianças 
amputadas, assinale a alternativa que contém um 
desses critérios.

a) Observação dos membros não afetados e do 
tronco.
b) Desenvolvimento de disartria.
c) Evolução da disdiadococinesia.
d) Capacidade estereognosia.

59. Na 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 afirmativas estão corretas.

_________________________________________

60. A Organização Mundial de Saúde, por meio 
da Classificação Internacional de Funcionalidade 
(CIF), considera o desempenho de atividades e 
a participação do indivíduo como características 
importantes dos processos de incapacidade e 
funcionalidade.  As perspectivas da CIF corroboram 
com pressupostos centrais da terapia ocupacional. 
Neste raciocínio, qual das alternativas a seguir está 
CORRETA?

a) A CIF trabalha em consonância com a terapia 
ocupacional no que tange à criação de leis que 
regulamentam as intervenções da profissão.
b) A CIF reconhece a importância dos fatores 
contextuais enquanto barreiras ou facilitadores do 
desempenho, o que vai ao encontro com o foco 
de atenção da terapia ocupacional voltado para 
ocupações importantes para cada pessoa em seu 
ambiente.  
c) A CIF, com base em um modelo de saúde 
assistencialista, objetiva desmistificar a visão de 
que os fatores ambientais e pessoais influenciam 
diretamente sobre o desempenho do sujeito na 
realização de atividades, quando considera que 
as funções e estruturas do corpo definem as 
possibilidades do desempenho.
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d) A CIF surge da necessidade de se ter um modelo 
de intervenção específico para a saúde do idoso 
capaz de identificar fatores, que além da condição 
de saúde, estejam interferindo na funcionalidade 
desses sujeitos na realização de atividades.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.


