
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (ho rário do Piauí) 

 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha; 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos; 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA; 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul; 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição; 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim; 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído; 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas; 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado; 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito; 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta;  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura; 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h; 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorrida 2h do seu início; 
15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 

Universidade  
Estadual do Piauí  

 

RASCUNHO 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 

 
01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 

 

 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 

 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 

 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 

 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 

 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 

 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos  depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro .” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas , neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora , combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções  e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 
solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que ”, no trecho: “Pessoas que  já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro  evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 
 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais  se 

adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 
 c)  “... como o cérebro produz lembranças .” (l. 09). 
 d)  “... e transformá-las em lembranças .” (l. 13). 
 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 

neurônios. ” (l. 16-17). 
 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu ” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais triste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 
pessoas que se queixam de uma vida reclusa  possuem genes menos ativos  na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis  estão naturalmente mais propensos  a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa ...” e “Os sociáveis ...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam ” para “queixassem ”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

 
11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que 

influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de 

Conferências Estaduais e Municipais. 
b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do 

movimento sindical, mas não houve apoio político. 
c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma 

nova Constituição Federal. 
d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela 

sua dinâmica processual. 
e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

 
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco 

referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86. 
b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93. 
c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78. 
d) A política das ações integradas de saúde/80. 
e) A Assembléia Nacional Constituinte/88. 

 
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar 

problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos 
que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo: 

 
a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as 

ações. 
b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações 

de saúde são uniformes para todos os territórios. 
c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em 

seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas. 
d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos 

usuários dos serviços. 
e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes. 

 
 
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância à saúde. 
c) Vigilância sanitária. 
d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças. 
e) Vigilância ambiental. 
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15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, 

deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior 

(manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais 

receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do 

sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma 

profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite 

B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta 

CORRETA em relação a esse paciente é: 

 

a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis 

meses depois tomar a terceira dose. 

b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, 

tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos. 

d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto. 

e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de 

tempo de 2 meses entre as doses. 

 

16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se: 

 

a) O período até os 60 anos. 

b) O período vivido com saúde. 

c) A idade com que as pessoas morrem. 

d) O período acima dos 60 anos. 

e) O período passado em leitos de internação. 

 

17. A proteção específica contra a malária é fornecida por: 

 

a) Imunização passiva. 

b) Repelente contra insetos. 

c) Profilaxia antimicrobiana. 

d) Suplementação de vitamina A. 

e) Vacinação e imunização ativa. 

 

18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre: 

 

a) O agente e o hospedeiro. 

b) O agente e o vetor. 

c) Fatores comportamentais e fatores genéticos. 

d) O vetor e o hospedeiro. 

e) O vetor e o meio ambiente. 
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19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a INCORRETA: 

 

a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e 
devolução. 

b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações. 
c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores 

sem, contudo, delegar poder. 
d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo 

responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais. 
e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma 

instituição governamental para outra de menor nível hierárquico. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela 

Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do 
governo. 

b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 
curativas. 

c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa 

renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
21. Em relação ao Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira, iniciado no final da década de 70, 

analise as afirmativas abaixo. 

 

   I -    O movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira foi fortemente influenciado pelo movimento 

de desinstitucionalização psiquiátrica italiano. 

  II -  O movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira exige a ampliação dos atendimentos em 

saúde mental nas instituições de internações psiquiátricas. 

 III -  O movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira tem como orientação a atenção prioritária 

em serviços comunitários. 

 IV -   O movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira intenciona romper o isolamento da  

internação e a inserção em grupos na vida coletiva. 

 

  Assinale a alternativa CORRETA. 

 

    a) Todas estão corretas. 

 b) I e III estão corretas, porém II e IV estão incorretas.  

 c) Apenas I, III e IV estão corretas. 

 d) Apenas I, II e III estão corretas. 

 e) Apenas a IV está correta. 
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22. Marque a afirmação que completa corretamente a frase: “A atuação do Terapeuta Ocupacional na  
Reabilitação Psicossocial  ocorre ...” 

 
 a) ... apenas com a avaliação funcional e a recuperação das incapacidades do indivíduo; 
 b) ... de forma suficiente, se permitir a facilitação do desempenho funcional; 
 c) ... se o terapeuta for apresentado aos diversos interlocutores/atores da comunidade; 
 d) ... com o conhecimento das condições geográficas da comunidade; 
 e) ... com ações de  reabilitação que minimizem as condições de exclusão e maximizem as 

potencialidades de ação individuais e coletivas das pessoas atendidas. 
             
 Analise as questões 23, 24 e 25 e suas assertivas e responda V para VERDADEIRO e F para 

FALSO  de acordo com o que se requer.   
 
23. Os enunciados abaixo condizem com o período anterior ao Movimento de Reforma       

Psiquiátrica no Brasil, iniciado no final dos anos 70 do século passado. 
 
   I -  Os critérios técnico-científicos que dão a base de gestão da loucura estabelecem uma  

relação social com o louco que o priva de assumir o contrato social a que todo cidadão está 
submetido.  

 II -   No campo assistencial, as propostas de tratamentos são diferenciadas e levam em 
consideração a singularidade e as condições concretas das pessoas que buscam esses 
serviços.  

 III -   A assistência psiquiátrica brasileira é realizada por meio de internações hospitalares  como 
única forma de tratamento para doentes mentais.  

 IV -   O sujeito não é visto como portador de uma doença que precisa ser controlada, mas sim 
como pessoa que necessita de locais e pessoas que o  ajudem a garantir sua cidadania e 
uma boa qualidade de vida.  

 
Assinale a alternativa que corresponde, de cima para baixo, à sequência CORRETA das 
respostas. 

 
   a)  V, V, V, F. 
 b) V, F, V, F. 
 c) F, V, F, F. 
 d) F, V, V, F. 
 e) V, F, F, V. 
 
24. Os enunciados abaixo NÃO condizem com as propostas da Reabilitação Psicossocial. 
 

   I -  Exclusão dos usuários e dos profissionais não médicos nos processos que estabelecem as 
diretrizes das práticas de construção dos serviços.  

  II - A aquisição de direitos fundamentais (direito de ir e vir, à educação regular, moradia 
adequada, tecnologia de ajuda entre outros) como elementos constitutivos do próprio 
processo.  

 III -  O campo de ação em saúde mental passando por todos os atores envolvidos no  processo 
do cuidar e estendendo-se à família e à comunidade  onde o sujeito deve estar e ser inserido. 

 IV - Constituição de redes de atenção psicossocial que trabalhem rumo à implantação de uma 
rede integrada de base comunitária, com ofertas complexas de atenção médico-social.  

 
 Assinale a alternativa que corresponde, de cima para baixo, à sequência CORRETA das 

respostas. 
 
   a)  V, V, V, F. 
   b) V, F, F, F. 
 c) F, V, V, F. 
 d) F, V, V, V. 
 e) V, F, F, V. 
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25.  Os enunciados abaixo  condizem com a atuação da Terapia Ocupacional pós Reforma 

Psiquiátrica e na  Reabilitação Psicossocial. 

 

   I -   O lugar da Terapia Ocupacional, no novo modelo de atenção em saúde mental, 

comprometido com a ética, com o direito, com a cidadania, é onde as populações com 

carência desses conceitos e, por conseguinte, dessas práticas, estão. 

  II –  Cabe ao Terapeuta Ocupacional, respeitando as subjetividades dos usuários dos serviços 

de saúde  mental, produzir projetos terapêuticos singulares, propiciando, a cada um, práticas 

reais de emancipação e autonomia que resultem em um incremento na qualidade de vida. 

  III -   A prática profissional é compreendida dentro de uma rede de significados e valores do  

Terapeuta, sendo assimilada pelo paciente  no decorrer do processo de reabilitação.  

 IV -   A Terapia Ocupacional deve contribuir para que a vida coletiva e as existências individuais 

sejam mais interessantes, abertas e criativas, ultrapassando a simples intervenção para 

controle e eliminação do mal-estar psíquico. 

 

   Assinale a alternativa que corresponde,  de cima para baixo, à sequência CORRETA das 

respostas. 

 

   a) V, V, V, F. 

   b)  F, V, V, F. 

 c) V, V, F, V. 

   d) F, V, V, V. 

   e) V, F, F, V. 

 

26.  Assinalar  a resposta na qual conste apenas  procedimentos Terapêuticos Ocupacionais, de 

acordo com a  LPTO, expedida pela ABRATO, em 2007. 

 

 a) Avaliação dos componentes de desempenho ocupacional;  avaliação para prescrição de 

recursos de ajuda técnica e adaptação ambiental e solicitar exames laboratoriais 

complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do cliente. 

 b) Aplicação de testes; avaliar o estado funcional do cliente, a partir  de exames laboratoriais e de  

imagens e prescrição e confecção de recursos de tecnologias assistivas. 

 c) Assessorar pedagogicamente em serviços de comunicação de massa e difusão cultural; 

orientações a oficineiros e auditoria em serviços de saúde.  

 d) Avaliação da acessibilidade/ergonomia no domicílio, creche, escola, empresa e/ou espaços  

comunitários;  preparação pré-protética e identificar habilidades e limitações do indivíduo para  

realização de atividades de lazer. 

 e) Planejamento ergonômico da empresa; implementar, planejar, e acompanhar a qualidade e o  

desenvolvimento do ensino básico e  desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica 

e ambiental para empresas. 
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27. Assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

 a) Em 1956, foi implantado o Instituto Nacional de Reabilitação (INAR), na Clínica de Ortopedia e  
Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP, com a finalidade de realizar assistência aos                  
“deficientes” acometidos por afecções do aparelho locomotor e promover cursos de formação                   
técnica em áreas como fisioterapia e terapia ocupacional mas, somente em 1969, a profissão 
foi  reconhecida como de nível superior. 

 b) A Terapia Ocupacional surgiu, basicamente, de dois processos: da ocupação de doentes 
crônicos em hospitais de longa permanência e da restauração da capacidade funcional dos 
incapacitados  físicos. 

 c) No panorama da terapia ocupacional psiquiátrica brasileira podemos destacar a terapia  
ocupacional junguiana, dirigida por Nise da Silveira; a socioterapia, desenvolvida por Luis 
Cerqueira e a terapia ocupacional psicodinâmica, impulsionada por Maria José Benetton. 

 d) No processo de reabilitação, o terapeuta ocupacional faz uso da ação humana, através das 
atividades da vida prática e cotidiana da população atendida. 

 e) O fazer deve acontecer através do processo de identificação das necessidades, 
problematização e superação de conflitos,  usando-se uma receita de atividade previamente 
testada, e que venha  descrita nos manuais de terapia ocupacional, para o tipo de patologia a 
ser tratada. Cabe ao Terapeuta  Ocupacional, então, prescrever a intervenção/atividade a ser 
realizada. 

 

 Nas questões 28, 29 e 30, numere a 2ª coluna de acordo com a primeira, conforme o tópico 
requerido. 

 

28. Quanto ao serviço da terapia ocupacional em geriatria e gerontologia. 
 

1 O objetivo da terapia ocupacional é  identificar as habilidades e as limitações 
funcionais. 

2 Saúde não significa só ausência de 
doença, mas indica 

 facilitar o processo do uso das capacidades 
remanescentes e tomada de decisões 
assegurando ao idoso uma conscientização 
de alternativas realísticas. 

3 A intervenção se apóia em prescrições 
de atividades que só serão terapêuticas 
se permitir 

 manter nos idosos a capacidade de  
concentração, seqüência do pensamento,  
atenção e de fazer escolhas. 

4 Na reabilitação cognitiva o terapeuta 
ocupacional prescreve atividades com o 
intuito de  

 restaurar, melhorar e manter a capacidade 
funcional, para que o idoso permaneça ativo 
e independente o maior tempo possível 

5 O processo terapêutico inicia-se com a 
avaliação que visa 

 condição de bem-estar físico, mental e social 
que  permite apreciar a vida e enfrentar os 
desafios do seu cotidiano. 

6 O papel do terapeuta ocupacional na 
atuação com o idoso é 

 um fazer significativo e relacionado com os 
interesses e a realidade socioeconômica e 
cultural do usuário, favorecendo o processo 
de adaptação ao envelhecimento.  

 

 Assinale a alternativa que corresponde, de cima para baixo, à sequência CORRETA das 
respostas. 

 

  a) 2, 4, 6, 1, 5, 3. 
   b) 3, 1, 2, 6, 5, 3. 
   c) 5, 6, 4, 1, 2, 3. 
   d) 4, 6, 5, 3, 2, 1. 
 e) 5, 2, 4, 6, 1, 3. 
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29. Relacione as doenças degenerativas, e/ou o grau de comprometimento nas funções físicas e 
mentais, de acordo com as características. 

 

1 Esclerose Múltipla  Doença hereditária que afeta pessoas de 
todas as raças. Pode atingir desde crianças 
pequenas até idosos mas aparece em geral 
entre as idades de 30 e 50 anos. Há perda 
marcante de células na área dos gânglios da 
base e afeta a capacidade cognitiva 
(pensamento, julgamento, memória), 
movimentos e equilíbrio emocional, a 
presença de coréia é um sintoma comum.  

2 Doença de Parkinson  Perda de memória, confusão mental, 
irritabilidade e agressividade. Atinge, 
principalmente, as áreas do córtex e do 
hipocampo.  As células nervosas do cérebro 
degeneram e a massa cerebral sofre uma 
redução.  

3 Doença de Huntington (DH)  Doença do neurônio motor (Atrofias 
Musculares Neurogênicas)  os pacientes 
geralmente têm mais de 40 anos e a 
incidência da doença é maior em homens. 

4 Doença de Alzheimer  Degeneração de neurônios na substância 
negra com redução da produção de 
dopamina. Provoca rigidez dos músculos, 
tremores, redução da mobilidade e 
desequilíbrio, a voz torna-se baixa e 
monótona, fácies inexpressiva.  

5  Esclerose lateral Amiotrófica (ELA)  Doença auto-imune com alterações 
inflamatórias crônicas que acometem a 
bainha de mielina dos neurônios do sistema 
nervoso central e da medula espinhal, 
seguidas do crescimento de células gliais. 
Predomina em mulheres de orígem 
caucasiana. 

 
 Assinale a alternativa que corresponde, de cima para baixo, à sequência CORRETA das 

respostas. 
 
    a) 4, 1, 5, 3, 2. 
   b) 3, 4, 5, 2, 1. 
   c) 5, 4, 1, 2, 3. 
   d) 3, 2, 5, 4, 1. 
 e) 5, 3, 4, 2, 1. 
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30. Relacione as intervenções convenientes da terapia ocupacional na reabilitação física, nos casos 
de traumas ou sequelas em decorrência de doenças neurológicas.    

 

1  Doença de Alzheimer  Maximização das habilidades e 
prolongamento da independência através de 
adaptações no ambiente de trabalho – para 
evitar aposentadoria precoce - e lar. 
Orientação de atividades que ampliem seus 
potenciais intelectuais e de ação para a 
diversificação de  seus conhecimentos para 
aplicabilidade na vida diária e prática. 

2 Esclerose lateral Amiotrófica (ELA)  Estímulo a uma vida tão ativa quanto 
permitirem as suas incapacidades, buscando 
seus potenciais, encorajando-os a adotar 
uma perspectiva otimista e evitando as crises 
emocionais consequentes. Fazer adaptações 
e desenvolver instrumentos auxiliares que 
podem ajudar os doentes a manter a 
mobilidade e uma relativa autonomia. 

3 Esclerose Múltipla  As intervenções visam estimular a 
independência nas atividades de vida diária e 
das funções cognitivas, manter e aumentar 
amplitude de movimento para que persista o 
mais ativo possível, buscando retardar o 
máximo as prováveis futuras perdas do 
desempenho cognitivo e motor;  proporcionar 
momentos de descontração, lazer, a fim 
trazer bem estar para o paciente, melhorando 
assim sua qualidade de vida e o humor 
adequado. Orientar familiares e cuidadores 
sobre a manutenção dos estímulos 
prescritos. 

4 Doença de Parkinson  Providenciar dispositivos adaptados às 
deficiências do paciente para que ele possa 
manter uma relativa independência funcional. 
Devem ser organizados, à medida que 
aumentam as dificuldades de fala do 
paciente, esquemas ou artifícios que o 
ajudem a se comunicar com os familiares, 
amigos, enfermagem e auxiliares. 

5 Doença de Huntington (DH)  Reforçar  o autocuidado e a socialização. 
Trabalhar a mobilidade, a coordenação, a 
velocidade dos movimentos, através de  
Atividades que estimulem a concentração, 
atenção e memória permitindo a repetição  
prática da ação projetada intelectualmente 
como em jogos de salão, canto e dinâmicas 
de grupo.  
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 Assinale a alternativa que corresponde, de cima para baixo, à sequência CORRETA das 
respostas. 

 
   a) 4, 1, 3, 5, 2. 
   b) 2, 5, 4, 3, 1. 
   c) 3, 5, 2, 1, 4. 
   d) 5, 3, 1, 2, 4. 
 e) 5, 2, 4, 1, 3. 
 
 De acordo com o relato de caso a seguir, analise as afirmativas relacionadas nas questões 31, 32 

e 33. 
 
 PACIENTE K.D.G., 17 ANOS, SOFREU QUEIMADURA DE ETIOLOGIA GASOSA EM 

CALDEIRAS COM 15% A 25% DO SEGMENTO CORPORAL QUEIMADO (MMSS E MMII) COM  
ACOMETIMENTO DA CAMADA DA DERME NA ÁREA ATINGIDA. ENCONTRA-SE DEPRIMIDO 
E NEGA-SE A REALIZAR ATENDIMENTO. FOI ENCAMINHADO AO SETOR DE TERAPIA 
OCUPACIONAL E BALNOTERAPIA COM A DESCRIÇÃO ACIMA NO PRONTUÁRIO, PARA 
AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO. 

 
31. Quanto ao grau da queimadura verifica-se que o paciente apresenta: 
 
   I -  queimadura de 1º grau, profunda, visto ter alcançado a epiderme; 
  II -  queimadura de 2º grau, leve, em decorrência da área corporal atingida; 
 III -  queimadura de 3º grau, superficial porém grave; 
 IV -  queimadura de 2º grau, profunda e grave. 
 
  Assinale a alternativa CORRETA. 
 
 a) Apenas a III está correta. 
 b) Apenas a II está correta 
 c) Apenas a I está correta. 
 d) Apenas a IV está correta. 
 e) Todas estão incorretas. 
 
32. Quanto às intervenções possíveis de serem realizadas na Balnoterapia. 
 
   I –   O Terapeuta Ocupacional apenas acompanha para atividades lúdicas, enquanto a equipe de 

enfermagem faz as intervenções físicas. 
  II –  O Terapeuta Ocupacional pode verificar se há rigidez muscular e/ou contraturas. 
 III –  O Terapeuta Ocupacional tem a oportunidade de efetuar medidas para próteses, caso 

necessário,  ou realizar  sua colocação. 
 IV –  O Terapeuta Ocupacional realiza atividades que propiciem amplitude articular e prevenção 

de aderência. 
 

  Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 a) Apenas a I está correta. 
 b) I e III estão corretas, porém II e IV estão incorretas.  
 c) Apenas II e IV estão corretas. 
 d) II, III e IV estão corretas. 
 e) Apenas a IV está incorreta. 
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33.  Em um plano terapêutico ocupacional para o caso, analise as assertivas que fazem referência a  
         intervenções e objetivos do tratamento. 
 
   I –    Resgate das funções físico-funcionais, estéticas e emocionais. 
  II –   Posicionamento adequado, estimulação da movimentação ativa precoce, treino do uso de  

órteses e adaptações,  se necessário, 
 III –   Prevenção de deformidades, manutenção da mobilidade articular  e restituição da função. 
 IV –  Educação prática para as atividades de administração doméstica, incluindo exercícios 

adequados, posicionamento e cuidados com a pele. 
 
  Assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a)  Todas as proposições são objetivos do plano terapêutico. 

 b)  A opção I não poderia ser objetivo da Terapia Ocupacional visto fazer referência à função   

estética.  

 c)  As opções I e III traçam objetivos do Plano Terapêutico e II e IV referem-se a Intervenções  

para alcançá-los 

 d)  Todas as proposições são intervenções para a reabilitação dentro do plano terapêutico. 

 e)  Apenas a opção II é descrição de intervenção, as demais são Objetivos do tratamento. 

 

 Marque como VERDADEIRA (V)  ou FALSA (F),  as opções que respondem as questões 34, 35, 

36, 37 e 38 e assinale a alternativa de A a E  que corresponde, de cima para baixo, à sequência 

CORRETA das respostas. 

 

34. Na reabilitação  em Terapia Ocupacional, segundo Trobly, podemos afirmar que: 

 

      I –  o retorno à família, trabalho ou papel ocupacional próprio da faixa etária e comunidade é o  

seu objetivo e será sempre alcançado;  

  II –  a abordagem reabilitatória é um esquema compensatório apropriado para os pacientes que, 

portando uma deficiência, seja essa deficiência em base permanente ou provisória, precisam  

aprender a conviver com essa limitação;  

     III –  qualquer coisa que a pessoa faça relacionada com seus deveres, papéis ou satisfação na 

vida, é uma tarefa de desempenho ocupacional;  

    IV –  só podemos considerar que há independência pessoal, se não houver dependência de  

equipamentos para a realização de tarefas;  

     V –  quando houver necessidade de equipamento cabe sempre ao Terapeuta desenvolvê-lo, 

fazê-lo   ou mandar  fabricá-lo, para cada paciente.  

 

 a) V, V, F, F, F. 

 b) V, F, F, F, V. 

 c) F, V, V, F, F. 

 d)  V, V, F, F, V. 

 e) F, V, F, V, F. 
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35. Pensando no desempenho das tarefas ocupacionais, marque as afirmações com V (verdadeora) 
ou F (falsa). 

 

      I –  A independência nas tarefas de desempenho ocupacional é o objetivo geral da reabilitação.  
  II –  Sempre que uma pessoa sofre um trauma ou doença, a independência nas atividades físicas 

fica prejudicada.  
    III –  É papel do terapeuta ocupacional, na reabilitação, prescrever e treinar a utilização das 

adaptações necessárias para a realização das AVDs.  
    IV –  Visando ao desempenho ocupacional, o terapeuta ensina o paciente a compensar as 

limitações quando os fatores limitantes não forem passíveis de mudança.  
    V –   A avaliação do desempenho das tarefas ocupacionais se dá através do questionamento aos 

famíliares do paciente se o resultado corresponde às suas expectativas.  
 
 

 a) V, V, F, V, V. 
 b) V, F, V, V, F. 
 c) F, V, F, V, V. 
 d) F, V, V, F, F. 
 e) F, F, V, V, F. 
 
36. Na avaliação do desempenho das tarefas ocupacionais, deve ou pode constar, segundo Trombly: 
 

      I –  instrumentos válidos, confiáveis e sensíveis para detectar alterações importantes; 
     II –  avaliações padronizadas de tarefas ocupacionais para os cuidados pessoais; 
    III –  teste que meça consistentemente o parâmetro em estudo, independente de quem é a 

contagem ou de quando ocorre; 
    IV –  definidas operacionalmente as tarefas dos testes como passo inicial para estabelecer a  

confiabilidade; 
    V –  na avaliação do desempenho para vestir-se, o teste deve deve ser sensível para notar o 

progresso quanto a diferentes peças de roupas aplicadas ou diferentes partes do corpo a 
serem vestidas.  

 

 a) V, V, V, V, V. 
 b) V, V, F, V, V. 
 c) V, F, F, V, V. 
 d) V, F, F, V, F. 
 e) V, F, F, F, V. 
 
37. A atividade ou ocupação para ser considerada recurso terapêutico deve: 
 

      I -  ser selecionada e capaz de ser ajustada a qualquer pessoa em tratamento, de forma a 
melhorar suas capacidades e habilidades prejudicadas permitindo o funcionamento 
ocupacional;  

     II -   ter uma finalidade ou objetivo que a torna desafiadora, com perspectiva de sucesso, bem 
como significado e relevância para a pessoa em tratamento;  

    III -  apresentar as características necessárias para evocar a resposta desejada;  
    IV -  provocar resposta total imediata de acordo com o interesse, não permitindo gradação;  
     V -  ter a participação do cliente na escolha da atividade.  
 
 

 a) V, V, F, V, F. 
 b) V, F, F, V, V. 
 c) F, V, V, F, F. 
 d) V, F, F, F, V.  
 e) V, F, V, F, V. 
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38. A ocupação/atividade é considerada terapêutica, quando condiz com situações abaixo. 
 
      I –  Não tem tanto significado para o cliente, mas prepara para a participação em outras 

atividades importantes.  
     II –  Sofreu processo de análise, seleção e gradação, além da adaptação, tendo seu 

reconhecimento  nos diversos campos da saúde, antes de sua prescrição.  
    III –  Está de acordo com as necessidades e possibilidades de qualquer cliente e tem os recursos 

disponíveis em qualquer situação.  
    IV –  Serve de técnica de facilitação, inibição, posicionamento e/ou estímulo sensorial.  
     V –  É reconhecida, após análise, pelo Terapeuta Ocupacional como método auxiliar e/ou 

atividade habilitadora para diferentes níveis de intervenção. 
 
 a) F, F, V, F, V. 
 b) V, F, V, V, F. 
 c) F, V, F, V, V. 
 d) V, V, V, F, F. 
 e) V, F, F, V, V.  
 
39. Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (1980), quando uma debilidade ou uma 

incapacidade interfere na habilidade de uma pessoa em completar as atividades que fazem parte 
das suas responsabilidades e deveres sociais, ela é deficiente. Quanto à atuação clínica do 
Terapeuta Ocupacional, marque a opção que está totalmente CORRETA. 

 
 a)  O papel clínico do terapeuta ocupacional inclui avaliação e tratamento, a ser realizado com o 

apoio de outros profissionais.  
 b)  No ambiente terapêutico, os terapeutas fornecem a oportunidade para que as pessoas 

aprendam como viver com uma incapacidade, aceite a perda de autonomia como natural, 
propiciando-lhes, assim, independência emocional.  

 c)  A avaliação precede o planejamento do tratamento. A síntese dos dados de avaliação fornece  
informações sobre as atividades valorizadas, motivação, habilidades e déficits funcionais dos  
pacientes, que ajudam ou comprometem seus desempenhos funcionais.  

 d)  A terapia ocupacional pode ajudar uma pessoa a desenvolver um autoconceito negativo ou  
positivo que facilitará o tratamento. 

 e)  A terapia ocupacional pode ajudar a eliminar os motivadores que levam ao auto funcionamento  
e avaliar a intensidade do esquema de motivação do indivíduo para criar regras na realização  
das AVDs, conforme preconiza a AOTA, 1994.  

 
40. A "Uniformização da Terminologia da Terapia Ocupacional", que é um documento oficial da 

Associação Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), fundamenta o Modelo de Desempenho 
Ocupacional  que está na base da intervenção do terapeuta, nas diversas áreas onde atua, 
representando um modelo profissional. De acordo com o Modelo de Desempenho Ocupacional, 
marque a opção que está totalmente CORRETA. 

 

 a) O modelo de Desempenho Ocupacional baseia-se no uso das atividades em etapas e com 
graus de dificuldades decrescentes, exigindo respostas ao estímulo de forma similar, sendo 
divididas em quatro fases até o alcance do desempenho máximo incluindo aí o retorno à 
atividade laboral tradicional do paciente. 

 b) O Modelo faz referência às Áreas, Componentes ou Contextos de Desempenho, que se 
dividem em três.  

 c) A primeira fase da Intervenção, baseada no Modelo de Desempenho Ocupacional, prepara o  
indivíduo para a realização de atividades concretas através de estimulação cognitiva, sensorial  
e motora tendo como objetivo principal a avaliação das habilidades perdidas. 
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 d) Na terminologia da terapia ocupacional, as atividades são divididas em áreas de performances 
biopsicossociais sendo denominadas Atividades da Vida Diária, Atividades Laborativas  
(trabalho ou vida prática) e Atividades de Lazer e Diversão (AOTA,1994).  

 e) Os componentes do desempenho, de acordo com o Modelo, são: sensoriomotor, de integração  
cognitiva e de habilidades psicossociais e psicológicos. 

 
41.  No processo de planejamento  da Terapia Ocupacional, segundo Trombly, está CORRETO. 
  
 a) O processo varia  quando é aplicado a pessoas com deficiências em áreas diferentes. 
 b) Segue a seguinte ordem: Identificar o problema, determinar abordagens, princípios e métodos  

e estabelecer objetivos. 
 c) A atividade, planejada de acordo com a abordagem determinada, deve ser tal que, adaptada 

ou não, implique automaticamente na resposta correta. 
 d) São dados suficientes para a identificação do problema a ser tratado, o resultado das 

avaliações da equipe multidisciplinar, bem como os objetivos do paciente. 
 e) No processo de planejamento do tratamento terapêutico, a observação do humor do  paciente  

quando ele  desempenha uma atividade, permite ao terapeuta ocupacional determinar seu 
nível funcional nas habilidades psicossociais. 

 
42. Numere a 2ª coluna de acordo com a primeira relacionando as etapas do planejamento 

terapêutico com  as ações do terapeuta desenvolvidas nessas etapas. 
 

1 Relação de metas do programa de 
tratamento. 

 Tratamento do Paciente.  

2 Observação do deficiente no desempenho 
das atividades funcionais. 

 Formulação do Plano de Tratamento 
para cada objetivo de curto prazo. 

3 A fadiga da pessoa e o uso das 
ferramentas são monitoradas. 

 Reavaliação.  

4 Avaliação dos dados e registros que 
refletem limitações que diminuem a 
função. 

 Coleta de dados. 

5 Dados são interpretados e comparados 
para observar as alterações no 
desempenho. 

 Estabelecimento de objetivos e 
prioridades.  

6 Identificar as abordagens de tratamento 
apropriadas ao paciente. 

 Interpretação dos dados e 
Identificação dos problemas. 

 
 Assinale a alternativa que corresponde, de cima para baixo, à sequência CORRETA das 

respostas. 
 
 
 

 a) 2, 6, 5, 4, 3, 1. 
 b) 5, 3, 6, 2, 1, 4. 
 c) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 d) 3, 6, 5, 2, 1, 4. 
 e) 6, 1, 3, 2, 5, 4. 
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 Analise as  afirmativas de I a V nas questões 43, 44, 45 e 46 e marque a alternativa INCORRETA 

contida nas opções de A a E.  

 

43. Estudos realizados por Messier (2000), com crianças com deficits intelectuais e com idade entre 5 

e 7 anos, apontaram as seguintes características. 

 

   I –   As crianças eram hábeis em atividades que implicam exploração do espaço e motricidade  

global.  

     II –  A imitação, a manipulação e a socialização não estavam relacionadas à idade mental da 

criança.  

    III –  A maior parte das crianças expressava, no brincar, similaridade com outras crianças sem 

déficit intelectual, em relação à curiosidade, espontaneidade e prazer.  

    IV –  O senso de humor e o gosto de vencer, é menos presente nessas crianças.  

    V –  As crianças estudadas por Messier divergem, nas suas ações, das crianças com as mesmas  

deficiências e faixas etárias, que participaram de estudos realizados dez anos antes por 

outros pesquisadores. 

  

 a) Todas as afirmativas estão corretas. 

 b) O estudo demonstra que há diferenças entre as crianças com padrão intelectual deficiente e as  

ditas normais no campo do brincar. 

 c) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras e as demais falsas. 

 d) A afirmativa III é verdadeira. 

 e) A afirmativa V é falsa. 

 

44. Os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento caracterizam-se particularmente pelo atraso no  

        desenvolvimento na comunicação e na socialização. 

 

   I –  O autismo, embora seja um tipo representativo desse transtorno, difere dessa 

caracterização.   

     II –  O “faz de conta” encontra-se ausente nas brincadeiras quase sempre estereotipadas, dessas 

crianças.  

    III –  Crianças com Transtornos Invasivos do Desenvolvimento tendem a ter grande habilidade no   

domínio motor e visoespacial.  

    IV –  O brinquedo que reage à ação da criança ou os que exigem gestos repetitivos e simples, são 

os que mais atraem crianças com esses transtornos.  

     V –  O estímulo através do brincar é via terapêutica para a exploração de ambientes e domínio 

das habilidades interpessoais. 

  

 a)  Somente a afirmativa III é falsa. 

 b) A afirmativa  I é falsa. 

 c) Em crianças autistas observam-se várias habilidades motoras.  

 d) As afirmativas II, IV e V, são corretas. 

 e) O "fazer de conta" assemelha-se ao fantasiar a realidade. 
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45. Quanto ao uso do brincar como recurso terapêutico, nas intervenções realizadas em crianças que 
apresenta deficiência física, observa-se que "o brincar é modalidade terapêutica privilegiada para 
intervir junto à criança que apresenta deficiência física" (FERLAND – 2006), visto...    

 

           I -  ...  ser o território de atividade próprio da criança;  
     II - …  ajudar nas atividades significativas para ela, de forma que a resposta à necessidade de  

(re)agir diante do estímulo, seja mais apropriada;  
    III - …  apresentar características similares com o trabalho e lazer adulto sendo meio de   

aprendizado para a futura vida adulta;  
    IV - … ser um processo natural que ajuda na adaptação a diversas situações;  
     V - ... permitir uma resistência à passividade e à dependência da criança, fazendo-a participar da  

terapia.  
  

 a)  A 5ª afirmativa estimula a decisão para a escolha do brincar como recurso terapêutico.  
 b) As respostas I e II se completam. 
 c) Todas as complementações contêm erros. 
 d) Somente a assertiva III está errada. 
 e) A complementação dada na assertiva I nos faz lembrar da importância do espaço e/ou da 

atividade fazer parte da cultura ou do contexto próprio da faixa etária dos clientes. 
 
46. O Brincar permite uma abordagem biopsicossocial coforme as reflexões abaixo demonstram. 

Quando brinca, a criança  ... 
 

   I - ...  experimenta a frustração e o fracasso e desenvolve a capacidade de  reagir e manter sua 
ação;  

     II - …  aprende a “desdramatizar” as situações difíceis contribuindo para seu bem estar no 
cotidiano;  

    III -  … desenvolve a capacidade de autonomia no campo das decisões subjetivas e práticas.  
    IV - … é beneficiada com a sensação de bem estar proveniente do aprendizado adquirido com as 

situações desafiadoras;  
     V -  ... obtém desenvolvimento das atitudes e habilidades. 
  

 a)  O aspecto psicológico/emocional é destacado nos itens I, II e IV. 
 b) No aspecto social temos os itens III e V. 
 c) A área “bio” da abordagem diz respeito a todo o contexto visto que o organismo é que sofre o 

resultado do aspecto emocional e social no âmbito endócrino, físico e fisiológico. 
 d) O item I ressalta um aspecto negativo. 
 e) O brincar permite espaços diferenciados para a intervenção. 
 
47. As habilidades motoras grosseiras são representadas por movimentos globais de grandes 

músculos, correspondendo às capacidades como, por exemplo, de sentar, andar e correr. O 
desenvolvimento motor é realizado no sentido craniocaudal, próximo-distal e global-específico. Os 
movimentos sem coordenação das primeiras semanas de vida são substituídos por movimentos 
coordenados.  Enumere as  faixas etárias médias de aquisição de algumas habilidades motoras, 
relacionadas na coluna da  direita, de  acordo com as atividades motoras apresentadas na coluna 
da esquerda. 

 

 1 -  Sentar.                                                                          (    )  11 a 14 meses 
 2 -  Ficar em pé com apoio “nos móveis” e engatinhar.       (    )  4 meses 
 3 -  Virar-se para os dois lados, não mais em bloco,          (    )  18 meses 
         mas já com certa rotação . 
 4 -  Ficar em pé sem apoio e andar.                                     (    )  7 a 9 meses  
 5 -  Aprender a correr.                                                          (    )  3  meses 
 6 -  Sustentar a cabeça.                                                       (    )  6 meses 
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 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA da coluna da direita, de cima para 
baixo. 

 
 a)  3, 4, 6, 2, 5, 1. 
 b) 1, 3, 4, 6, 5, 2. 
 c) 4, 6, 5, 2, 3, 1. 
 d) 5, 3, 2, 4, 1, 6. 
 e) 3, 1, 2, 5, 6, 4. 
 
48. De acordo com Flehmig, no seu artigo Reflexos e reações – 2004, esses se dão, dentro de um 

desenvolvimento esperado, em fases do nascimento até aproximadamente o 7º mês. Alguns são 
primitivos e outros adquiridos. A observação dos reflexos primitivos (que devem desaparecer) e 
das reações posturais (que devem surgir) pode ajudar a identificar anormalidades no 
desenvolvimento. 

 
         Relacione os reflexos e reações listados na  2ª coluna, de acordo com o que é esperado entre  1º 

ao 8º mês de vida,  em um padrão normal de desenvolvimento.  
              

1 1º MÊS  RTCA, Tônico Labiríntico, Preensão Plantar, Preensão Palmar, 
Cutâneo Plantar em Extensão, Moro e Reações de Endireitamento 
da Cabeça, Postural Labiríntica, Óptica de Retificação e Retificação 
do Corpo sobre a Cabeça 

2 2º MÊS  Preensão Plantar, Cutâneo Plantar em Extensão, Landau e inicia-se 
a Reação de Equilíbrio 

3 3º MÊS  Preensão Plantar, Cutâneo Plantar em Extensão (dependendo da 
criança pode se extinguir nesse mês, mas em algumas perdura até 1 
ano), Landau e Reações de Retificação da Cabeça sobre o Corpo, 
Endireitamento do Corpo sobre o Corpo, Postural de Fixação e de 
Proteção 

4 4º MÊS  Landau 

5 5º MÊS  Sucção e deglutição, quatro pontos cardeais, olhos de boneca, fuga 
à asfixia (até o resto da vida), glabelar, magnético, colocação palmar, 
colocação plantar, tônico cervical simétrico, preensão palmar, 
preensão plantar, tônico cervical assimétrico, tônico labiríntico, 
Galant, Moro, positivo de apoio, cutâneo plantar em extensão, 
marcha automática e a reação de endireitamento da cabeça 

6 6º MÊS  RTCA, Tônico Labiríntico, Preensão Plantar, Preensão Palmar, 
Cutâneo Plantar em Extensão, Moro e Landau 

7 7º MÊS  Os reflexos têm menor intensidade, mas se produzem bem 
equilateralmente. São eles: Sucção e deglutição, Quatro Pontos 
Cardeais, Glabelar, Marcha Automática, Magnético, Colocação 
Plantar, Colocação Palmar, Galant, RTCA, RTCS, Tônico Labiríntico, 
Preensão Plantar, Preensão Palmar, Positivo de Apoio, Cutâneo 
Plantar em Extensão, Moro e a Reação de Endireitamento da 
Cabeça 
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 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA da coluna da direita, de cima para 
baixo. 

 
 a)  3, 4, 6, 2, 5, 1, 7. 
 b) 1, 7, 3, 4, 6, 5, 2. 
 c) 4, 6, 5, 7, 2, 3, 1. 
 d) 3, 5, 6, 7, 1, 4, 2. 
 e) 7, 3, 1, 2, 5, 6, 4. 
 
49.    O Terapeuta Ocupacional atua na área da Traumato Ortopedia em vários níveis. Marque a 

alternativa CORRETA. 
  
 a) As próteses sustentam ou corrigem alguma parte do corpo sendo, normalmente de uso  

contínuo. 
 b) É permitido ao Terapeuta Ocupacional prescrever e confeccionar, se for habilitado, órteses e 

próteses e materiais especiais não relacionados  ao ato cirúrgico tendo esse direito sido  
reconhecido pelo SUS desde dezembro de 2010. 

 c) No pós operatório de uma amputação fica vetada a intervenção terapêutica ocupacional. Para  
tanto, deve-se aguardar a total cicatrização do coto, quando será dado o início da preparação e  
treinamento de uso de aparelhos para total recuperação desse paciente. 

 d) O ideal é a alteração do meio para melhor adaptação e treinamento protético capacitando o  
amputado a ter uma função mais normal dentro desse meio. 

 e) No campo da prescrição, treino e orientação da utilização de órtese  e prótese, o Terapeuta 
Ocupacional só pode atuar em conjunto com o Fisioterapeuta visto as peculiaridades no campo 
da cinesiologia. 

 
50. Analise as informações  de I a V quanto à veracidade do conteúdo e marque a conclusão 

INCORRETA, lançada  entre os ítens de A a E. 
 
   I - O Acidente Vascular Cerebral pode ser do tipo Isquêmico sendo subdividido em  Lacunar,  

Trombótico, Embólico, e Hemorrágico com a subdivisão,  Subaracnoide e Intracerebral.   
     II -  Independente da área cerebral atingida, os danos serão sempre irreversíveis.  
    III -  Os danos de um AVC podem ser no âmbito sensorial, perceptivo e motor com grande impacto 

no aspecto emocional e no desempenho ocupacional do indivíduo. 
    IV -  Em caso de distúrbios da linguagem e da fala, pode ocorrer uma afasia geral, caso a lesão 

atinja a área de Broca e a de Wernicke.  
     V -  O programa de reabilitação vai depender não só do dano mas da idade, cultura, prognóstico  

para a vida e recuperação bem como da situação financeira do paciente. 
  
 a)  A informação I, está errada. 
 b) A informação V, está errada. 
 c) A informação II, está  errada. 
 d) A informação IV não está errada. 
 e) A informação III, está correta.  
 
 
 

 

 


