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INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 
 

115 – Terapeuta Ocupacional 
 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada 
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-os e verifique se o nome impresso neles corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 

de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, 

é de 4 (quatro) horas. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável 
pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente 

será permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 

anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por 

recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 
processo. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. L
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DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................... 

 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 01 a 03. 
 

Estaremos criando uma sociedade de jovens de pais ausentes, distraídos demais com a Internet, à qual Leonardo Calembo, 
de 41 anos, pai de um dos adolescentes mortos a tiros no colégio de Goiânia por um colega de classe, chamou, enquanto enterrava 
o filho, de “órfãos de pais vivos”, de pais já mortos para eles, porque ignoram seus problemas? 

O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a personalidade complexa do 
jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tampo para se dissipar, já que despertou o alarme em não 
poucas famílias. É como se, de repente, nos _____________ se realmente _____________ nossos filhos e o que estão vivendo 
sem que ____________.[…] 

Enquanto escrevo esta coluna, o jornal Folha de S. Paulo publica o que chama de “o mapa da morte”, com os dados de 
homicídios no Brasil em 2016, com um aumento de quase 4% em relação ao ano anterior. No total foram 61.689 homicídios, o que 
equivale a sete a cada hora, algo que supera muitas guerras juntas. É como se o Brasil sofresse a cada ano a explosão de uma 
bomba atômica. A de Hiroshima matou pouco mais do que se mata no Brasil todos os anos. 

Algo que agrava esse mapa da morte é que metade desses homicídios é de jovens, o que significa que mais de 30.000 pais e 
mães tenham que enterrar filhos, algo que fere as leis da natureza. O normal é que os filhos enterrem os pais. A matança desses 
milhares de jovens conduz à aberração de que os pais se sintam órfãos dos filhos, sem poder desfrutar deles em vida. 

Permitir ou não que as  crianças e jovens vejam todo o tipo de violência virtual nos jogos, nos filmes, na televisão e nos 
celulares? Quando eu era estudante de psicologia em Roma, tive uma discussão com um de meus professores que defendia que 
as crianças deviam familiarizar-se com a violência para poder administrá-la quando adultas. É o que pensam ainda hoje até mesmo 
ilustres sociólogos. Para mim, porém, a vida real de hoje já oferece doses de sobra de violência, desde que se nasce, dentro e fora 
das casas, para que seja preciso acrescentar-lhe a violência virtual.[…] 

Jovens órfãos de pais vivos, pais que se veem sujeitos a enterrar filhos em flor e, se fosse pouco, desde 1980 até hoje segue 
aumentando no Brasil o número de suicídios juvenis, segundo o IPEA. É o ápice da tragédia da sociedade. […] 

Mais do que saber se têm mais votos Lula, Doria ou Bolsonaro, os institutos de pesquisa deveriam se interessar em descobrir 
por que a juventude de uma sociedade como a do Brasil, que sempre teve como vocação a felicidade e os encontros festivos, se vê 
de repente representada por um triplo drama de orfandade. Quem salvará o Brasil não será, de fato, nenhum caudilho, herói ou 
messias, mas a tomada de consciência da sociedade de que as famílias precisam apostar para que seus filhos voltem “a ser 
sonhadores”, como pedia o jovem de outra escola em Olinda. 

Quando um jovem pede aos pais que lhe dediquem mais tempo que a seu celular, ele lhes está suplicando mais afeto, ou está 
tentando contar-lhes que algo se está rompendo dentro dele. Quando lhe dizem: “depois, agora estou ocupado”, esse “depois” 
poderia ser tragicamente tarde. 

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/31/opinion/1509452129_128889.html>. Acesso em 06 nov. 2017) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto acima. 
 

a) perguntassem – conhecemos – saberemos. 
►b) perguntássemos – conhecemos – saibamos. 
c) perguntássemos – conhecêssemos – saibamos. 
d) perguntassem – conhecêssemos – soubermos. 
e) perguntamos – conhecíamos – sabemos. 

 
02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O texto tematiza o excesso de violência no país. 
2. O autor utiliza a tragédia ocorrida na escola de Goiânia como um exemplo de como a falta de participação dos 

pais na vida dos filhos pode levar a situações de tragédia. 
3. O autor critica a escassez de pesquisas sobre o comportamento e a saúde mental de nossos jovens. 
4. A expressão “órfãos de pais vivos”, apresentada no texto, faz referência a crianças com pais mortos no sentido 

metafórico. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
03 - Na frase “O eco da tragédia de Goiânia, que se revela a cada dia com informações mais alarmantes sobre a 

personalidade complexa do jovem de 14 anos que disparou na sala de aula contra os colegas, levará tempo para se 
dissipar, já que despertou o alarme em não poucas famílias”, o termo destacado estabelece, entre as ideias, uma 
relação: 

 

a) de alternância. 
b) condicional. 
c) aditiva. 
d) temporal. 
►e) causal. 
 

  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/07/politica/1507327801_553160.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/28/politica/1509207896_681997.html
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04 - O trecho a seguir é o início de um texto publicado no site da revista Ciência Hoje (<http://www.cienciahoje. 
org.br/noticia/v/ler/id/4893/n/pisando_em..._copos>). 

 

Mais uma vez, vem do lixo a produção de objetos que ajudam a melhorar a vida de moradores de comunidades carentes. Ao 
juntar copos de café descartados e cascas de coco de babaçu, pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPa) 
transformaram esses rejeitos em lajotas tão resistentes e belas quanto as disponíveis no mercado, de modo a forrar o chão de 
residências populares. 

 

Numere os parênteses a seguir, estabelecendo a ordem textual lógica das ideias que dão continuidade ao texto acima. 
 

(   ) O produto, batizado de ecopiso e com patente já registrada, será fabricado e aplicado agora por pescadores de 
Colares, município do nordeste paraense. 

(   ) Depois de analisar os rejeitos, ela concluiu que as cascas do coco, associadas a copos de café descartáveis, 
formavam uma mistura muito consistente e ideal para a fabricação de pisos: o plástico (poliestireno) e a fibra do 
babaçu juntos conferem dureza e resistência às lajotas comparáveis às encontradas no mercado, mas a um custo 
de produção muito inferior. 

(   ) Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico. 
(   ) Buscando uma alternativa barata para cobrir o chão batido de casas de mulheres que trabalham como abridoras 

de coco de babaçu, no Maranhão, a engenheira mecânica Poliana Borges Bringel examinou o lixo dessa 
comunidade durante sua pesquisa de mestrado na UFPa, em 2007. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 2 – 3 – 1. 
b) 1 – 4 – 3 – 2. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 4 – 3 – 1 – 2. 
e) 1 – 3 – 2 – 4. 

 

05 - No trecho “Além disso, o material é menos pesado e confere maior conforto térmico”, retirado do texto da questão 04, 

a palavra destacada faz referência: 
 

a) ao plástico. 
b) ao copo de café. 
c) à casca de coco. 
d) à fibra do babaçu. 
►e) ao ecopiso. 

 
06 - Considere o seguinte trecho adaptado da revista Superinteressante: 
 

___________ com uma pesquisa publicada pela revista americana Reader’s Digest, tomar café em jejum pode prejudicar o 
sistema digestivo, _________ o café, quando entra em contato com o estômago, _______ produz ácidos estomacais _______ 
podem danificar as paredes do próprio órgão, causa indigestão e azia. 

 

(Adaptado de: <https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-voce-nunca-deve-beber-cafe-de-barriga-vazia/>. Acesso em 13, nov. 2017) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
 

a) De acordo – onde – porque – que. 
►b) De acordo – visto que – onde – que. 
c) Consoante – já que – onde – e. 
d) De acordo – onde – que – que. 
e) Consoante – devido a – em que – e. 

 
Considere o seguinte trecho para responder às questões 07 e 08. 
 

Meditação, na tradição budista, é um conjunto de técnicas capazes de ajudar ___ estabilizar ___ mente, levando ___ calma mental 
e, consequentemente, ___ promoção da sabedoria e da bondade.  

 

(Adaptado de:<http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/10/raia-drogasil-tem-lucro-de-r-1365-mi-no-3o-tri/>, acesso em 05, nov. 2017) 

 
07 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
 

a) a – à – a – à. 
b) à – a – a – a. 
►c) a – a – à – à. 
d) a – à – a – a. 
e) à – a – à – a. 
 

08 - Na frase “É uma prática que exige muito foco e concentração, assim como a habilidade de se ‘desligar’ do mundo 
exterior”, a expressão destacada demonstra uma relação entre as informações de: 

 

a) conclusão. 
b) oposição. 
►c) adição. 
d) proporção. 
e) explicação. 

  

https://www.rd.com/health/wellness/never-drink-coffee-empty-stomach/
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09 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência ao trecho anterior pontuada corretamente. 
 

a) O mesmo acontece com o mindfulness que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de 

grandes líderes, principalmente, por garantir, maior foco, eficiência e produtividade. 
b) O mesmo acontece com o mindfulness que embora menos conhecido tem ganho cada vez mais espaço nas agendas de 

grandes líderes principalmente, por garantir maior foco, eficiência e produtividade. 
c) O mesmo acontece, com o mindfulness que, embora menos conhecido tem ganho, cada vez mais, espaço nas agendas 

de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência, e produtividade. 
►d) O mesmo acontece com o mindfulness, que, embora menos conhecido, tem ganho cada vez mais espaço nas agendas 

de grandes líderes, principalmente por garantir maior foco, eficiência e produtividade. 
e) O mesmo, acontece com o mindfulness que, embora, menos conhecido, tem ganho, cada vez mais espaço nas agendas 

de grandes líderes, principalmente por: garantir maior foco, eficiência, e produtividade. 
 

10 - Sobre a charge ao lado, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A charge satiriza a atual situação econômica do 
país por meio dos exercícios escolares de 
conjugação de verbos. 

2. Se o verbo assistir estivesse conjugado com o 
pronome “tu”, teria a forma “assiste”. 

3. O pronome “ele”, utilizado com o verbo aumentar, 
faz referência ao governo. 

4. Se a conjugação se desse no futuro simples, 
teríamos a conjugação “eles reprimiram”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
*11 - Considere a seguinte sequência de números: 

 
3, 4, 6, 10, 18, ... 

 
Iniciando com 3, qual das regras a seguir produz cada um dos termos seguintes dessa sequência? 

 

a) Some 1 ao termo anterior. 
b) Subtraia 2 do termo anterior e então multiplique por 4. 
c) Subtraia 1 do termo anterior e então multiplique por 2. 
d) Multiplique o termo anterior por 2 e então subtraia 2. 
e) Multiplique o termo anterior por 3 e então subtraia 5. 

 
 
12 - Na figura, a região pintada de preto representa que fração do círculo? 

 

a) 1/9. 
b) 2/9. 
c) 1/16. 
d) 2/10. 
►e) 1/20. 

 
 
13 - Por noite, um hotel cobra R$ 100,00 por um quarto para uma pessoa, e 20% desse valor para cada pessoa a mais 

utilizando o mesmo quarto. Uma família utilizou dois quartos desse hotel, por uma noite, pagando um total de 
R$ 300,00. Quantas pessoas havia nessa família? 
 

a) 4 pessoas. 
b) 5 pessoas. 
c) 6 pessoas. 
►d) 7 pessoas. 
e) 8 pessoas. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
  

 
 

(Disponível em: <www.ivancabral.com>. Acesso em 08 nov. 2017) 

http://www.ivancabral.com/
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14 - Numa pesquisa sobre o consumo de dois sabores de suco, 200 pessoas foram entrevistadas. Dessas, 144 disseram 
consumir suco de laranja, 136 disseram consumir suco de uva e 18 disseram não consumir nenhum desses sabores 
de suco. De acordo com essa pesquisa, quantos dos entrevistados consomem os dois sabores de suco (laranja e uva)? 
 

►a) 98. 
b) 90. 
c) 80. 
d) 78. 
e) 70. 

 
 
15 - Colocando-se um número na entrada da máquina numérica a seguir, é realizada uma sequência de operações. Por 

exemplo, ao colocar 5 na entrada, obteremos 9 na saída, como indicado: 

 
 
 

 

 
 

 
Se, na saída, obteve-se um número x, qual das expressões a seguir representa o número que foi colocado na entrada 
da máquina? 

 

a) 2 ∙ x − 1 

►b) 
x + 1

2
  

c) 2 ∙ x + 1 

d) 
x

2
 + 1 

e) 2 ∙ (x − 1) 

 
16 - A sequência a seguir ilustra o empilhamento de caixas A, B e C. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nessas condições, a altura h, da última pilha, é: 
 

a) 52 cm. 
b) 50 cm. 
►c) 48 cm. 
d) 46 cm. 
e) 44 cm. 

 
 
17 - A seguir, temos parte de uma tabela numérica: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sabendo que a tabela continua, em qual linha deverá aparecer o número 66? 
 

►a) Linha 16. 
b) Linha 15. 
c) Linha 14. 
d) Linha 13. 
e) Linha 12. 

 
 
  

 2 – 1 5 10 9 

entrada saída 

39 cm 

B 

C 24 cm 
B 

A 
33 cm 

C 

A 
h = ? 

B 

C 

A 
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18 - Na sequência 3, 7, 11, 15, 19, ... os números aumentam de quatro em quatro. Na sequência 1, 8, 15, 22, 29, ... por sua 
vez, os números aumentam de sete em sete. Observe que o número 15 aparece em ambas as sequências. Escrevendo 
os demais valores dessas sequências, qual será o próximo número a aparecer em ambas? 
 

a) 31. 
b) 36. 
c) 39. 
d) 41. 
►e) 43. 

 
 
19 - Numa escola, todos os estudantes que participam do time de basquete fazem Educação Física com o professor Silas. 

Com base nisso, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 
 

a) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete. 
b) Se um estudante não participa do time de basquete, então ele não faz Educação Física com o professor Silas. 
►c) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele não participa do time de basquete. 
d) Se um estudante faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete. 
e) Se um estudante não faz Educação Física com o professor Silas, então ele participa do time de basquete. 

 
20 - Com base nas premissas do argumento 
 

 Se chover então entrará água na sala. 
 Se a janela estiver fechada então não entrará água na sala. 
 Se não chover então a cortina estará aberta. 
 A cortina está fechada. 

 

pode-se concluir que: 
 

a) não choveu. 
►b) a janela está aberta. 
c) não entrou água na sala. 
d) a janela está fechada. 
e) a cortina é azul. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
21 - Sobre o processo administrativo disciplinar e aspectos relacionados, no âmbito no Município de Araucária, é correto 

afirmar: 
 

a) O Processo Administrativo Disciplinar não deverá exceder a 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a Comissão, podendo esse prazo ser prorrogado por no máximo duas vezes, por igual prazo, a critério da 
comissão mediante relatório motivado. 

b) Na hipótese de o relatório de Sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, o Prefeito Municipal 
determinará o encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para análise e demais providências 
pertinentes, independentemente da imediata instauração do Processo Administrativo Disciplinar. 

c) O depoimento das testemunhas será prestado oralmente e reduzido a termo, podendo também a testemunha trazê-lo por 
escrito. 

►d) A decisão do Processo Administrativo Disciplinar será proferida pelo Prefeito Municipal no prazo de 20 (vinte) dias contados 
do recebimento do processo. 

e) Se extinta a punibilidade pela prescrição, não poderá haver registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. 
 

 
22 - Sobre a posse e o exercício em cargo público no Município de Araucária, assinale a alternativa correta. 
 

a) A posse dar-se-á automaticamente após transcorrido o prazo máximo de trinta dias contados da data de publicação do ato 
de nomeação. 

►b) É de um dia útil o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contado da data da posse. 
c) No ato da posse, não é necessário apresentar declaração de bens ou valores, por se entender que haveria violação de 

sigilo. 
d) No caso de função de confiança, o início do exercício será aquele da data de assinatura do respectivo termo. 
e) Deverá ocorrer inspeção médica oficial logo após a posse e antes do exercício. 

 

 
23 - Sobre as indenizações e outras vantagens do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente. 
b) Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos por lei municipal. 
c) Constituem indenizações ao servidor diárias, transporte e adicional noturno. 
d) As indenizações se incorporam ao vencimento, inclusive para fins de aposentadoria. 
e) As vantagens pecuniárias podem ser acumuladas para efeito de concessão de outros acréscimos pecuniários ulteriores. 
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24 - Sobre a progressão e a carreira do servidor público municipal de Araucária, assinale a alternativa correta. 
 

a) A progressão funcional consiste na movimentação do servidor para cargo superior. 
b) Para a participação no processo de promoção, não é necessário ter cumprido o estágio probatório. 
►c) Servidores que sofreram pena de suspensão disciplinar ou foram presos por decisão judicial, no triênio, não poderão 

participar do processo de promoção. 
d) Considera-se progressão por tempo de serviço aquela que se dá a cada dois anos de efetivo exercício. 
e) Ocorrerá a progressão por desempenho automaticamente a cada três anos de efetivo exercício, independentemente de 

avaliação do servidor. 
 
25 - Sobre a progressão por habilitação ou titulação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A progressão por habilitação/titulação é a passagem dos profissionais de um nível para outro, por titulação de curso 
relacionado ao seu cargo efetivo. 

b) Para o cômputo de créditos somente serão considerados certificados de cursos concluídos após a nomeação do servidor, 
e que tenham sido ministrados por instituições reconhecidas, regra que não é aplicada para os cursos regulares do ensino 
fundamental e do ensino médio. 

c) A Progressão por Habilitação/Titulação ocorrerá mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou 
diploma devidamente instruído. 

d) O servidor em situação de acumulação legal de cargos poderá usar a habilitação/titulação em ambos os cargos. 
►e) Os cursos de habilitação/titulação realizados pelo ocupante de cargo do Quadro Geral Próprio Efetivo somente serão 

considerados para fins de progressão se ministrados por instituição reconhecida, não se admitindo cursos realizados no 
exterior. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
26 - Refletir sobre as relações entre a Terapia Ocupacional e os processos educacionais implica a necessidade da análise sobre 

aquilo que é central nos debates educacionais – o processo ensino aprendizagem em suas relações com o desenvolvimento 
infantil. (De Carlo MMRP, Bartalotti CC, 2001, p. 100) 
 

 A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na concepção inatista-maturacionista, desenvolvimento e aprendizagem se confundem, pois, desde que 
condições propícias ao desenvolvimento sejam preenchidas, as formas inatas “desabrocharão” como resultado 
da maturação orgânica (visão que podemos chamar de “espontaneísta”). 

2. Partidários da hipótese de que os conhecimentos evoluem de fora para dentro, os empiristas-associacionistas 
consideram que as influências sociais determinam todo e qualquer aspecto do comportamento da criança. 

3. Distinguindo um certo número de estágios e subestágios sucessivos no desenvolvimento cognitivo, a abordagem 
construtivista (piagetiana) se preocupou em precisar as transformações estruturais que caracterizam cada etapa, 
destacando os aspectos universais (de apoio mais biológico) e a formação de esquemas (de ação ou conceituais). 

4. Para Vygotsky (abordagem histórico-cultural), a cada novo “período estável” do desenvolvimento infantil, a 
criança não só muda suas respostas como também as realiza de maneiras novas, gerando novos instrumentos e 
substituindo suas funções psicológicas por outras, adquirindo os meios para intervir de forma competente no seu 
mundo em si mesma. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
27 - A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) pertence à família das classificações 

internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo seu objetivo principal proporcionar uma linguagem unificada, 
padronizada e uma estrutura que descreva a saúde e os estados relacionados à saúde. Enquanto estrutura, a CIF é organizada 
em duas partes: funcionalidade e incapacidade; e fatores contextuais. A primeira parte é dividida em dois componentes 
principais: funções e estruturas do corpo e atividades e participação; a segunda parte é dividida nos componentes fatores 
ambientais e fatores pessoais. (CIF, 2003) 

 

 Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que relaciona os domínios com os 
respectivos qualificadores da CIF. 

 

a) Problemas em atividades são qualificados na CIF como restrições. 
b) Problemas na participação são qualificados na CIF como desvantagem. 
c) Problemas nas funções corporais são qualificados na CIF como limitações. 
►d) Problemas nas estruturas corporais são qualificados na CIF como deficiências. 
e) Problemas no ambiente são qualificados na CIF como neutros, positivos ou negativos. 
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28 - A “Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional: Domínio e Processo” (3ª ed.) é o documento oficial da Associação 
Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) e objetiva descrever os conceitos centrais que fundamentam a prática da 
terapia ocupacional e constrói uma compreensão comum dos princípios da profissão. A respeito dos conceitos 
centrais que fundamentam a prática da Terapia Ocupacional, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O processo, dentro da estrutura proposta pela AOTA, está ligado à maneira pela qual os profissionais da Terapia 
Ocupacional operacionalizam seus conhecimentos para prestar serviços aos clientes. 

2. O domínio, dentro da estrutura proposta pela AOTA, está relacionado às áreas e alicerce da profissão em que seus 
membros têm um corpo estabelecido de conhecimentos e competências. 

3. Padrões de desempenho, dentro da estrutura proposta pela AOTA, estão ligados a habilidades motoras, de 
processo de interação e sociais. 

4. Fatores dos clientes, dentro da estrutura proposta pela AOTA, estão ligados a hábitos, rotinas, rituais e papéis. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
29 - Os conceitos de apoio matricial e equipe de referência foram pressupostos estudados por Campos (1999), dentro de 

uma linha de pesquisa voltada para a reforma das organizações e do trabalho em saúde. Sobre apoio matricial e 
equipes de referência, assinale a alternativa correta. 

 

a) A equipe de referência pretende oferecer retaguarda assistencial e suporte técnico pedagógico ao profissional de apoio 
matricial. 

►b) O apoio matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico pedagógico às equipes de 
referência. 

c) A equipe ou profissional de referência atua junto aos usuários de maneira transversal, por um breve período de tempo. 
d) A equipe de referência é um rearranjo organizacional que objetiva fortalecer o papel do especialista. 
e) O profissional ou a equipe de referência são especialistas que têm um núcleo de conhecimento e um perfil distinto daquele 

do profissional de apoio matricial. 
 
30 - O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, e é o dever do Estado garantir à 

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento 
saudável e em condições de dignidade. Levando em consideração o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta. 

 

a) O estatuto do idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade a partir de 65 (sessenta e cinco) 
anos. 

b) Incumbe à família fornecer aos idosos medicamentos, especialmente de uso continuado. 
c) É assegurado aos planos de saúde fazer uma cobrança diferenciada de valores aos idosos em razão da idade. 
►d) A reabilitação de idosos é orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo à 

saúde. 
e) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de um conjunto de estratégias, incluindo um 

cadastro da população em base nacional. 
 
31 - O território é espaço da produção da vida e, portanto, da saúde. Define-se como espaço geográfico, histórico, cultural, social e 

econômico que é construído coletivamente e de forma dinâmica por uma série de sujeitos e instituições que aí se localizam e 
circulam. (BRASIL, 2009) 

 

Em relação ao Programa Saúde na Escola (PSE), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) É papel das equipes de Saúde da Família realizar visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do 
PSE. 

(   ) Entre as ações em saúde previstas no PSE, estão, entre outras, avaliação nutricional e oftalmológica. 
(   ) As ESF devem atuar ativamente nos processos de educação permanente e continuada em saúde de professores, 

funcionários, pais e estudantes. 
(   ) Entre os objetivos do PSE, está o fortalecimento da participação comunitária nas políticas de Educação Básica e 

saúde, nos três níveis do governo. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – V – F – F. 
e) F – V – V – F. 
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32 - Inclusão significa estar em um mundo onde todos possam usufruir de oportunidade iguais na sociedade. No Brasil, 
muitas comunidades e associações levantam essa bandeira e trabalham diariamente para assegurar o cumprimento 
dos diretos das pessoas com deficiência. Levando em consideração o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo e curto prazo, de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial. 

b) A avaliação da deficiência, quando necessária, será focada em suas incapacidades, realizada por médico especialista. 
►c) O termo “Desenho Universal” diz respeito à concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por 

todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico. 
d) O processo de reabilitação da pessoa com deficiência está focado na garantia da assistência institucionalizada, no 

atendimento especializado, com vistas à melhora das funções, devido às desvantagens decorrentes da deficiência. 
e) Tecnologia assistiva (ou ajuda técnica) diz respeito à organização de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informações e comunicação. 
 
33 - Para cadeirantes, é essencial que a cadeira de rodas seja corretamente prescrita, para oferecer o apoio necessário, ter o 

tamanho correto para conforto e prevenção de decúbitos e ter as características e acessórios necessários para a segurança e 
independência máxima. (Trombly & Radmski, 2005) 

 

 Em relação à prescrição de cadeiras de rodas (CR), assinale a alternativa correta. 
 

a) Quando a força de tronco é insuficiente, a tendência é diminuir a altura do espaldar (apoio nas costas) da CR, para facilitar 
o uso dos braços. 

►b) A altura do descanso do braço é medida do assento até o cotovelo flexionado a 90º. A seguir, soma-se 2,5 cm para 
determinar a altura do descanso dos braços. 

c) A largura do assento deve ser tomada a partir da parte mais larga do quadril ou coxas, acrescentando-se o máximo nas 
laterais, para tornar a CR o mais larga possível. 

d) A profundidade do assento deve ser medida de atrás das nádegas até 2/3 distal do fêmur, fazendo com que o paciente 
fique deslocado o mais à frente possível, para facilitar o levantar-se. 

e) A altura do assento deve ser medido desde abaixo da coxa até o calcanhar, sem folga. 
 
34 - Órteses são dispositivos que se acrescentam ao corpo para substituir um poder motor ausente, para restaurar a função, ajudar 

músculos fracos, posicionar ou imobilizar uma parte, ou corrigir deformidades. (Trombly & Radmsky, 2005) 
 

 Em relação à prescrição de órteses, assinale a alternativa correta. 
 

a) Órteses para punho devem estender-se até o cotovelo e limitar seu movimento, a fim de assegurar uma alavanca 
adequada. 

b) Exceto em circunstâncias especiais, órteses ventrais de mão devem manter o punho a 70º de extensão. 
►c) Nas órteses dorsais de mão, na altura dos ossos metacarpos e nas articulações metacarpofalangeanas, deve haver 

espaço para o coxim, por conta da necessidade de proteger essa região. 
d) Órteses palmares devem abrir os arcos longitudinal e transversais da mão, a fim de manter a mão estabilizada. 
e) Comumente, na aplicação de uma órtese palmar, o polegar fica em adução, com flexão de metacarpofalangeana e 

interfalangeana do polegar. 
 
35 - Os profissionais da Terapia Ocupacional frequentemente usam duas teorias ou estruturas de referência derivadas dos princípios 

de reabilitação: a estrutura de referência de reabilitação e a estrutura de referência biomecânica. (Neistadt & Crepeau, 2002) 
 

 Em relação à estrutura de reabilitação e à estrutura de referência biomecânica, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Na estrutura de referência de reabilitação, são utilizadas estratégias de adaptação, com o objetivo de tornar o indivíduo 
independente, quando suas deficiências não podem ser remediadas. 

b) A estrutura de referência biomecânica se adapta melhor às pessoas com lesões no sistema nervoso. 
c) Tornar o ambiente acessível é uma estratégia da estrutura de referência biomecânica. 
d) Remediar amplitude do movimento, força e resistência é uma estratégia da estrutura de referência de reabilitação. 
e) Para indivíduos com lesões recentes no Sistema Nervoso Central, primeiro se aplica a estrutura de referência de 

reabilitação, para posteriormente se aplicar a estrutura de referência biomecânica. 
 
36 - As lesões decorrentes do acidente vascular cerebral (AVC) podem gerar deficiências variadas, dependendo da 

extensão e localização da lesão. Em relação às deficiências normalmente apresentadas por pessoas que sofrem AVC, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Um comprometimento comum é a tetraparesia. 
b) O comprometimento da linguagem é conhecido como disartria. 
c) Na fase aguda, o tônus muscular normalmente se encontra aumentado (hipertônico). 
d) A hipertonia típica no AVC é do tipo rígida. 
►e) Problemas nas funções visuais no AVC incluem a hemianopsia. 
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37 - A sensibilidade da mão é um assunto muito complexo e, sem função dos nervos, teríamos um apêndice superior 
essencialmente inútil. A sensibilidade da mão abrange a verdadeira essência da experiência humana. Em relação às 
pessoas que sofrem lesões nervosas em membro superior, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A síndrome do túnel do carpo é a mais comum compressão de nervo no membro superior. 
b) A síndrome do nervo interósseo posterior é puramente sensitiva. 
c) Lesões no nervo mediano no punho provocam denervação do adutor do polegar. 
d) Em lesões baixas do nervo ulnar, o dedo mínimo e anular apresentam uma posição de flexão metacarpofalangeana. 
e) A mão em “garra” é uma característica típica da lesão do nervo mediano. 

 
38 - Em relação aos fundamentos e diretrizes da atenção básica, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “atenção básica” e “atenção primária à saúde”, nas atuais 
concepções, como termos equivalentes. 

b) A política Nacional de Atenção Básica tem na Unidade Básica de Saúde (UBS) sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da atenção básica. 

c) Adscrição de usuários é um processo de desvinculação de pessoas e/ou famílias e grupos de profissionais/equipes com 
o objetivo de torná-los independentes no seu cuidado. 

d) A organização do trabalho na atenção básica, baseada na gestão do trabalho interdisciplinar, objetiva deslocar o trabalho 
centrado no usuário para o processo centrado em procedimentos. 

e) Ter território adstrito significa permitir o planejamento, a programação e a centralização de ações. 
 
39 - Em relação à caracterização e ao papel dos CAPS, assinale a alternativa correta. 
 

a) O CAPS I é para municípios acima de 200.000 habitantes. 
b) O tratamento medicamentoso dos usuários do CAPS é feito nas UBS. 
c) Os usuários do CAPS participam de projetos terapêuticos generalistas, com vistas a atender as demandas do território. 
d) O CAPSi é destinado a crianças e adolescentes com deficiência mental. 
►e) Oficinas terapêuticas são uma das principais formas de tratamento do CAPS, podendo ser oficinas expressivas, geradoras 

de renda e de alfabetização. 
 

40 - A análise de atividades é uma forma de raciocínio utilizada por terapeutas ocupacionais, cujo objetivo é compreender a 

atividade, seus componentes, seu significado para o cliente e seu potencial terapêutico. As atividades estão no centro da 
intervenção do terapeuta ocupacional. (Neistadt & Crepeau, 2002) 

 

 Em relação a análise de atividades, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para pessoas que apresentem uma doença degenerativa e progressiva, como esclerose lateral amiotrófica (ELA), o ideal 
é trabalhar com graduação de atividades, com vistas à melhora da função dessa pessoa. 

►b) Em análise de atividades voltadas para a tarefa, terapeutas ocupacionais analisam as demandas das tarefas que podem 
ser usadas para recuperar habilidades de uma pessoa, ou seja, como a atividade pode ser usada terapeuticamente. 

c) Análise dos componentes de desempenho diz respeito à análise dos aspectos físicos, sociais e culturais do ambiente onde 
a tarefa será realizada. 

d) Quando se opta por fazer adaptações em uma atividade, o objetivo principal é a recuperação das funções corporais de 
uma pessoa. 

e) A adaptação de atividades tem, na criança, sua aplicação principal. 
 
41 - O Modelo de Ocupação Humana (Kielhofner, 1985) é uma maneira de pensar sobre o comportamento ocupacional de uma 

pessoa e sua disfunção ocupacional. Seus conceitos têm relação com a motivação para a ocupação, com padrões de rotina do 
comportamento ocupacional, com a natureza do desempenho trabalhado e com a influência do ambiente na ocupação. (Neistadt 
& Crepeau, 2002) 

 

 Em relação ao Modelo de Ocupação Humana de Kielhofner, assinale a alternativa correta. 
 

a) A volição organiza o comportamento ocupacional. 
b) O hábito motiva o comportamento ocupacional. 
►c) Papéis ocupacionais dão às pessoas uma identidade social. 
d) Os dotes pessoais de uma pessoa têm origem em seus hábitos. 
e) A volição envolve hábitos e papéis. 

 
42 - CR foi acometido por um acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) e encaminhado ao hospital para tratamento. 

Após 48 horas de sua internação, foi liberado pelo médico responsável para iniciar o processo de reabilitação. Durante 
a avaliação, o terapeuta ocupacional verificou, por meio do uso da medida de independência funcional (MIF), que o seu 
nível de independência para vestir-se (parte superior) era 5. 

 

 Assinale a alternativa que descreve esse nível de independência. 
 

a) Paciente precisa de ajuda para realizar 50% da tarefa de vestir-se. 
b) Paciente é capaz de se vestir sozinho com adaptações. 
c) Paciente precisa de ajuda para realizar 25% da tarefa de vestir-se. 
►d) Paciente precisa apenas de supervisão para vestir-se. 
e) Paciente precisa apenas de um maior tempo para vestir-se. 
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43 - A doença de parkinson (DP) é uma doença crônica, progressiva, sem remissão e de condições altamente variáveis. (Trombly 

& Radmsky, 2005) 
 

 Assinale a alternativa que NÃO é uma característica clínica da DP. 
 

a) O tremor de repouso é a primeira queixa e aumenta com o estresse. 
b) A rigidez aparece nos estágios mais avançados da doença. 
c) A bradicinesia é caracterizada pela pobreza ou lentidão dos movimentos. 
►d) A fadiga é um dos problemas mais comuns, acometendo de 60% a 80% dos casos de DP. 
e) A demência ocorre entre 15% e 20% dos casos de DP. 
 

 
44 - Em relação às características clínicas de indivíduos que sofreram lesão medular, assinale a alternativa correta. 
 

a) Preensão por tenodese significa o fechamento passivo dos dedos quando o punho é flexionado, e sua abertura quando 
ele é estendido. 

b) Tetraplegia se refere a indivíduos que tenham perda ou deterioração das funções motoras e sensitivas devido a lesões 
abaixo da primeira vertebra torácica. 

►c) Hipotensão ortostática é uma súbita queda na pressão sanguínea que ocorre quando o indivíduo assume uma posição 
ereta. 

d) Disreflexia autonômica é um aumento súbito da resposta reflexa dos músculos, associada a lesões de nível T6 para cima. 
e) A síndrome de Brown-Sequard se caracteriza pela perda motora e proprioceptiva contralateral e perda da sensação de 

dor e temperatura ipsilateral à lesão. 
 

 
45 - Em relação aos princípios de proteção articular do paciente com artrite reumatoide, é indicado: 
 

a) utilizar articulações menores e mais fracas para o trabalho, a fim de evitar sua deterioração. 
b) aumentar o uso da força. 
c) tentar manter o segmento em uma posição única por um longo período. 
d) realizar movimentos de torção, como torcer roupas, é indicado. 
►e) manter a força muscular e a amplitude de movimento da articulação. 

 

 
46 - A Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, estabelece competências e atribuições 

para União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Em relação a essas atribuições, é de competência da Direção 
Estadual do Sistema Único da Saúde (SUS): 

 

a) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
b) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
c) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
►d) estabelecer normas, de caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. 
e) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de 

consumo e uso humano. 
 

 
47 - A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Em relação aos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, assinale aquele que faz parte 
da estratégia de desinstitucionalização. 

 

a) Unidade Básica de Saúde. 
b) UPA 24 horas. 
c) Unidade de Recolhimento. 
d) Centros de atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades. 
►e) Serviços Residenciais Terapêuticos. 
 

 
48 - Qual princípio do SUS representa um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema? 
 

►a) Integralidade. 
b) Equidade. 
c) Descentralização. 
d) Participação da Comunidade. 
e) Universalidade. 
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49 - A respeito do Sistema Único de Saúde, considere os seguintes objetivos: 
 

1. Garantir o acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde. 
2. Garantir o direito à saúde, reduzir as desigualdades sociais e territoriais. 
3. Garantir espaços participativos estratégicos na reivindicação, formulação, controle e avaliação da execução das 

políticas públicas de saúde. 
4. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganhos em escala e serviços de saúde. 

 

São objetivos da Regionalização da Saúde: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
50 - É considerada uma ação que representa a prioridade do Pacto em defesa do SUS: 
 

a) Definir a responsabilidade sanitária de cada esfera do governo. 
►b) Garantir o financiamento para materialização dos princípios e diretrizes. 
c) Estabelecer as diretrizes para a gestão do trabalho e educação na saúde. 
d) Implantar a Política Nacional da Saúde do Idoso. 
e) Fortalecer a Política Nacional da Atenção Básica. 

 


