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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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Em busca da felicidade
Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,

o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto-
astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva

ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-

estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos

da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de

felicidade.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as

pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e

valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge

como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os

20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para

o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna  – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiolo-
gistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina

a solidariedade e o otimismo

carnaval (l. 2)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
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valores positivos (l. 39-40)
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1
O conceito de felicidade  de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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7
Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a
opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-

humoradas.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por  “Além...”  é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,

o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos

artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.

(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.

(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.

(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos expe-

rimentos.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser

humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem

laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a

felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente

felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres

relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
A organização da Terapia Ocupacional como categoria
profissional e como profissão da área da saúde teve origem
a partir do(a):
(A) Tratamento Moral.
(B) Revolução de 1964.
(C) Revolução Francesa.
(D) Primeira Guerra Mundial.
(E) Segunda Guerra Mundial.

12
O processo pelo qual a criança aprende e adquire as imagens
sensoriais proprioceptivas de suas ações é a(o):
(A) reação circular.
(B) reação  labiríntica.
(C) reflexo  de Moro.
(D) reflexo de Landau.
(E) reflexo de Ramain.

13
É indicado para um paciente com hipertonia da musculatura
flexora de punho e dedos,  porém com capacidade de realizar
extensão dos dedos quando o punho está em posição neutra,
uma órtese do tipo:
(A) dinâmica, facilitando a preensão.
(B) dinâmica, permitindo flexo-extensão do punho.
(C) estática, com extensão de punho e flexão dos dedos.
(D) estática, com abdução e oponência do polegar e flexão

do punho.
(E) estática, com abdução do polegar, barra dorsal de punho

e dedos livres.

14
Uma criança com disfunção neurológica, quadro de
espasticidade leve, que a impede de executar de forma
adequada e independente o escrever e o recortar, pode se
beneficiar de adaptações como:
(A) adaptador  para escrita e para recorte com suporte na

boca
(B) adaptador  para escrita e para recorte com suporte na

testa, tipo capacete
(C) lápis fixado em suporte longo com  apoio de punho,

tornando desnecessária a preensão.
(D) engrossador em forma de triângulo e tesoura com elástico/

mola que facilita a preensão palmar
(E) engrossadores  de espuma cilíndrico, recobrindo todo o

lápis,  e  tesoura de pressionar com a mão fechada contra
a mesa.
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15
Os objetivos da adequação postural para usuários de cadeira
de rodas são:
(A) aliviar pressão, proporcionar suporte e conforto e

possibilitar alterações e ajustes corporais.
(B) proporcionar conforto e suporte corporal, alívio da pressão

e impedir mudanças corporais bruscas.
(C) proporcionar suporte corporal, aliviar pressão com assento

da cadeira macio e não permitir mudanças corporais
bruscas.

(D) proporcionar maior independência no movimento da
cadeira.

(E) proporcionar uma adequada angulação na articulação
coxo-femoral.

16
A função manual é o último estágio do desenvolvimento do
membro superior. Antes do controle da mão ser alcançado,
é(são) necessário(s):
(A) hipermobilidade escapular.
(B) fixação da cintura escapular.
(C) fixação da articulação escápulo-umeral.
(D) estabilidade e mobilidade do tronco.
(E) movimentos com pequena amplitude articular de todo o

membro.

17
A criança com lesão neurológica central pode apresentar
dificuldade em soltar objetos que pegou porque:
(A) não tem controle motor adequado já que o pegar é

totalmente casual
(B) não consegue visualizar o objeto depois que está na palma

da mão.
(C) apresenta hipertonia da musculatura flexora.
(D) molda completamente  o brinquedo na sua mão.
(E) está no estágio de desenvolvimento em que há

preponderância da musculatura flexora.

18
Considera-se terminada a evolução das funções de inteligência
quando a criança:
(A) fala “não” e domina operações concretas.
(B) inicia escolaridade e o processo de alfabetização.
(C) inicia a fala de frases e questiona os acontecimentos a

seu redor.
(D) refere-se a si mesmo pelo nome e aos outros pelo nome

ou por você.
(E) faz elaborações  mentais abstratas e domina o raciocínio

lógico formal.

19
As lesões ligamentares devem ser tratadas  com órteses na fase:
(A) estável. (B)  aguda.
(C) tardia. (D)  crônica.
(E) intermediária.

20
De forma secundária ao edema causado pela imobilização
em fraturas do terço distal do rádio, pode ocorrer:
(A) lesão do nervo radial.
(B) lesão dos nervos mediano e ulnar.
(C) lesão dos nervos mediano e radial.
(D) rompimento  dos ligamentos.
(E) esgarçamento da musculatura posterior do antebraço.

21
Na presença de alteração do movimento, o instrumento
utilizado para registrar as medidas de amplitude articular é o:
(A) estesiômetro. (B) extensiômetro.
(C) goniômetro. (D) dinamômetro.
(E) esfigmômetro.

22
Constituem fatores que interferem no potencial de indepen-
dência e na realização das atividades de vida diária:

I - dor
II - hipoestesia
III - deformidade
IV - déficit visual

Estão corretos os fatores:
(A) I e II, apenas. (B) II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas. (D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

23
A indicação do uso de órteses em membro superior para um
paciente com lesão neurológica central objetiva:
(A) limitar a atividade funcional.
(B) diminuir a amplitude articular.
(C) diminuir a mobilidade articular.
(D) posicionar e manter o alinhamento.
(E) manter em amplitude máxima de movimento.

24
Nos serviços de assistência  à saúde, ao utilizar como recurso
terapêutico o atendimento em grupo, o terapeuta ocupacional
deve enfatizar o(a):
(A) produto final, como fator essencial ao processo de

socialização.
(B) modo de execução da atividade, aspecto determinante

para o alcance dos objetivos terapêuticos.
(C) relação terapeuta-atividade-grupo, como aspecto

fundamental no processo terapêutico.
(D) escolha de atividades que prescindam da presença do

terapeuta.
(E) realização das atividades, fator determinante de transfor-

mação do indivíduo.
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25
Na área da saúde mental, as políticas e diretrizes
implantadas no Brasil ao longo das décadas de 80 e 90 em
relação as práticas assistenciais psiquiátricas, contribuíram
para ampliar a(o) :
(A) internação prolongada.
(B) competitividade da equipe.
(C) intervenção em grupos.
(D) atendimento individual.
(E) trabalho fragmentado da equipe.

26
No processo de reabilitação, os procedimentos terapêuticos
voltados à prevenção de deformidades são fundamentais e
incluem:
(A) imobilização e estimulação sensorial.
(B) posicionamento adequado e controle do edema.
(C) alongamento e estimulação labiríntica.
(D) movimentos resistidos e estimulação barestésica.
(E) fortalecimento muscular e limitação da mobilidade

articular.

27
Avaliando a sensibilidade com uso de monofilamentos de
nylon, em um paciente que apresenta hanseníase, o terapeuta
ocupacional encontra ausência de sensibilidade na região
palmar do 5º dedo, concluindo acometimento do nervo:
(A) ulnar. (B) radial.
(C) mediano. (D) musculocutâneo.
(E) braquial anterior.

28
Ao propor uma atividade que envolve resistência ao movimento
como lixar e empurrar objetos pesados, o terapeuta
ocupacional está objetivando proporcionar estímulos:
(A) sinérgicos. (B) palestésicos.
(C) interoceptivos. (D) exteroceptivos.
(E) proprioceptivos.

29
No processo de desinstitucionalização, as práticas de
atenção em Terapia Ocupacional têm exigido e propiciado
novas formas de olhar, conhecer e interagir com a experiência
do adoecer e da exclusão social. Esse processo repercute
na ressignificação da noção de atividade, buscando-se o(a):
(A) atendimento intensivo no momento de crise a fim de evitar

a eclosão da enfermidade.
(B) desenvolvimento de práticas nos contextos reais,

considerando as atividades e as redes de relações que
tecem a vida cotidiana.

(C) incremento de práticas que interrompam a ociosidade
produzindo novas formas de agir e se comportar dentro
das regras institucionais.

(D) ampliação de práticas de ocupação pelo trabalho
reforçando a necessidade de regras e disciplina no
cotidiano.

(E) aplicação de atividades para aperfeiçoamento de
habilidades e comportamentos não aprendidos no processo
primário de sociabilização.

30
Os grupos de Terapia Ocupacional voltados para os idosos
têm como objetivo geral propiciar uma relação com o processo
de envelhecimento entendido como momento de:
(A) grandes transformações corporais que geram incapaci-

dades.
(B) deteriorização e adoecimento progressivos e irreversíveis.
(C) perda das conquistas obtidas no período de desenvol-

vimento.
(D) enriquecimento das experiências vividas que resultam

em qualidades conquistadas.
(E) alterações biopsicossociais que modificam as atividades

e os papéis ocupacionais da idade adulta.

31
Para facilitar a coordenação de ambas as mãos em um
paciente hemiparético, podem ser usadas atividades como:
(A) pintar.
(B) escrever.
(C) jogar boliche.
(D) lavar roupa.
(E) procurar objetos escondidos na areia.

32
O objetivo final da Terapia Ocupacional, ao tratar  um paciente
com quadro de hemiplegia recente, deve ser:
(A) retorno do uso da mão paralisada como dominante.
(B) uso automático espontâneo de ambas as mãos.
(C) uso da mão paralisada como auxílio.
(D) uso consciente da mão paralisada.
(E) uso bimanual em todas as atividades.

33
Na abordagem psicodinâmica, o uso da atividade objetiva:
(A) utilizar o tempo de forma ordenada e controlada.
(B) promover a expressão, a organização e a transformação

de conteúdos internos.
(C) usar ativa e intencionalmente o tempo como organizador

do comportamento.
(D) treinar funções e habilidades para a autonomia e

independência.
(E) valorizar a ocupação, a recreação e a disciplina.

34
A capacidade em sustentar um pedaço de papel entre o
polegar e o segundo dedo, lateralmente, é possível pela
potência do músculo:
(A) adutor do polegar.
(B) interósseo palmar.
(C) flexor longo do polegar.
(D) extensor do indicador.
(E) curto abdutor do polegar.
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35
No âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento
domiciliar está regulamentado pela Lei 10.424, que prevê:
(A) assistência limitada a idosos.
(B) apenas procedimentos médicos.
(C) ações de prevenção e reabilitação.
(D) procedimentos exclusivos da rede privada.
(E) indicação para os casos “fora de possibilidade terapêu-tica”.

36
A iniciativa privada pode participar do SUS  de forma
complementar:
(A) mediante contrato ou convênio.
(B) quando convidada pelo Governo Federal.
(C) através de doações de organismos internacionais.
(D) realizando procedimentos que os órgãos públicos não

oferecem.
(E) através de serviços mantidos nas empresas para atender

seus empregados.

37
Entre os princípios e diretrizes do SUS dispostos na Lei 8.080,
pode-se destacar o de:
(A) hierarquização dos programas de saúde.
(B) descentralização dos consórcios municipais.
(C) centralização político-administrativa, com única direção

para as esferas de governo.
(D) integralidade da assistência em todos os níveis de

complexidade do sistema.
(E) promoção de intercâmbio entre os serviços educacionais

e de fiscalização profissional.

38
A participação complementar dos serviços privados no
Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:
(A) lei específica.
(B) contrato ou convênio.
(C) delegação de competência.
(D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
(E) concessão ou permissão de serviços públicos.

39
O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:

I - assistência terapêutica integral;
II - inspeção de alimentos;
III - vigilância nutricional;
IV - colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o

de trabalho.

Estão corretos:
(A) I e IV, apenas. (B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas. (D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

40
A elaboração de normas técnico-científicas de promoção,
proteção e recuperação da saúde é atribuição:
(A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios.
(B) exclusiva da União.
(C) exclusiva dos Estados.
(D) exclusiva do Distrito Federal.
(E) exclusiva dos Municípios.


