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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E)  I, II, III e IV.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

A órtese modelo “anel em oito” é comumente 
indicada na reabilitação de doenças reumáticas 
como a artrite reumatoide. Sobre sua função, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Evitar a progressão da deformidade em hiperextensão 
da	interfalangeana	proximal	e	flexão	da	interfalangeana	
distal.

(B) Promover a extensão passiva da articulação 
interfalangeana proximal, permitindo ao mesmo tempo 
flexão	do	dedo.

(C) Assistir o posicionamento das articulações do dedo, 
possibilitando o repouso e alinhamento articular.

(D) Aliviar a dor na articulação carpometacarpiana do 
polegar.

(E) Restringir o movimento por meio do posicionamento 
das articulações, evitando a progressão do desvio 
ulnar.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Instrumento utilizado por terapeutas ocupacionais 
no âmbito hospitalar, projetado para mensurar a 
dependência e útil para a descrição das limitações 
ou para programar a avaliação inicial dos pacientes 
nos programas de reabilitação, o/a ____________ 
é empregado(a) inclusive no momento da alta 
hospitalar.

(A) CIF
(B) COPM
(C) Índice de Barthel
(D) Índice de Katz
(E) MIF 

A avaliação da amplitude articular é muito utilizada 
por terapeutas ocupacionais que atuam na área de 
ortopedia. No processo de obtenção da medida da 
amplitude de movimento de uma articulação, além 
da colocação do goniômetro, fatores múltiplos 
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movimentação voluntária e na movimentação 
involuntária, quadro observado nos pacientes 
acometidos por 

(A)	 síndrome	de	Guillain-Barré.
(B)	 esclerose	lateral	amiotrófica.	
(C)	 esclerose	múltipla.
(D) doença de Parkinson. 
(E)	 lúpus	eritematoso	sistêmico.	

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
No projeto e confecção de uma _______________, 
o terapeuta ocupacional usa a criatividade 
combinada ao conhecimento da anatomia e 
biomecânica. É necessário o conhecimento dos 
princípios mecânicos pertinentes pois, quando 
mal projetada, esta pode causar desconforto e 
disfunção.     

(A) atividade
(B) órtese
(C) análise ergonômica 
(D) adaptação ambiental
(E) graduação da atividade

Considerando o paciente em internação hospitalar 
com uma condição permanente de deficiência 
e os aspectos que permeiam o processo de alta 
hospitalar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) É o período mais tranquilo dentre os 
momentos vivenciados no hospital, pois 
representa o fim dos procedimentos 
invasivos e o retorno às atividades 
cotidianas de maneira independente.

(   ) Consiste em um período em que o paciente 
precisa ser bem preparado e orientado 
tanto do ponto de vista emocional quanto 
prático.

(   ) É um momento de grande complexidade 
para o paciente.

(   ) A falta de equipamentos adaptados 
consiste em um dos possíveis problemas 
que o paciente poderá enfrentar a partir da 
alta hospitalar.

(   ) A dificuldade no processo de 
encaminhamento aos programas de 
reabilitação em outras unidades do sistema 
de saúde é um fato superado no âmbito do 
Sistema Único de Saúde em todo o país. 
Deste modo, desafios relacionados aos 
processos de referência e contra-referência 
não devem ser relevados por ocasião da 
alta.     

(A) F – V – V – F – F.
(B) F – V – V – V – F.
(C) V – V – F – V – V.
(D) F – F – V – V – F.
(E) V – V – V – V – V.

relacionados ao paciente e ao meio ambiente 
podem afetar a precisão e confiabilidade do 
resultado obtido. Acerca dos fatores relacionados 
ao paciente, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Dor.
(B) Fadiga.
(C) Sensação de estresse.
(D) Hora do dia.
(E) Medo.

Acerca dos aspectos que permeiam a análise de 
atividades, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e em seguida assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   ) Processo utilizado para identificar as 
capacidades técnicas inerentes à atividade 
do terapeuta ocupacional. 

(   ) É empregada, por exemplo, no processo 
de seleção de uma atividade para remediar 
capacidades e habilidades deficientes.

(   ) É empregada, por exemplo, no processo 
de conhecimento das habilidades e 
capacidades de uma pessoa.

(   ) É empregada, por exemplo, para motivar o 
engajamento na atividade.

(   ) É empregada, por exemplo, para assegurar 
a conclusão da atividade.

(A) V – V – V – V – V.
(B) F – V – F – V – V.
(C) V – F – V – V – V.
(D) F – V – V – F – V.
(E) F – V – V – V – V.

Um programa de atividades sensoriais pode 
integrar diferentes atividades lúdicas que 
favoreçam estímulos em diferentes esferas, como 
a esfera tátil, vestibular, visual e auditiva. Acerca do 
emprego de atividades lúdicas enquanto estratégia 
sensorial com enfoque no desenvolvimento de 
recursos vestibulares, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Propiciar às crianças experimentarem o balanço, o 
gira-gira, a gangorra e o escorregador, disponíveis no 
parque. 

(B)	 Promover	atividades	de	coordenação	motora	fina	com	
as crianças em diversas posições: no chão, sobre as 
carteiras,	em	pé.

(C) Promover o desenho livre com os dedos sobre 
superfícies lisas e com texturas, fazendo uso de tintas.

(D) Promover jogos e diferentes brincadeiras com bolas.
(E) Promover brincadeiras que envolvam o engajamento 

das crianças em danças ou imitações.

Os gânglios da base controlam padrões de 
movimentos rítmicos automáticos e a iniciação dos 
movimentos (aprendidos) automáticos. Lesões 
nos gânglios da base resultam em problemas na 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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Acerca dos aspectos que caracterizam a 
fibromialgia, assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) Etiologia desconhecida.
(B) Difusa.
(C) Autoimune.
(D)	 Síndrome	não	inflamatória.	
(E) Síndrome crônica.

Sobre a contribuição do terapeuta ocupacional no 
cuidado aos pacientes em unidade de internação 
de queimados, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) A aplicação de órtese é dispensável na 
fase intermediária do tratamento em que 
as condições do paciente se estabilizam e 
se inicia a aplicação e vascularização do 
enxerto.

(   ) Na fase de recuperação, é fundamental 
que o terapeuta ocupacional trabalhe a 
preparação para alta, já que é comum que 
estes pacientes fiquem inseguros para 
enfrentar o mundo exterior.

(   ) O plano terapêutico deve incluir em seus 
objetivos a manutenção da estimulação 
psíquica durante o programa de atividades 
controladas.

(   ) O tratamento das habilidades sensório-
motoras deve se iniciar precocemente, 
entretanto a deambulação só ocorre no 
processo de alta, devido a risco de úlcera 
cutânea.

(   ) O posicionamento do paciente no leito é 
fundamental na recuperação, diante disso, 
o terapeuta ocupacional deve orientá-lo 
quanto à forma correta de se posicionar, 
ou seja, a região cervical em flexão, assim 
como o cotovelo e joelho.

(A) F – V – V – F – F.
(B) V – V – V – F – F.
(C) F – V – V – V – V.
(D) V – V – F – F – V.
(E) F – V – F – V – F.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
De acordo com a Abordagem _______________, a 
disfunção existe quando o comprometimento do 
Sistema Nervoso Central resulta em inabilidade 
para movimentar-se voluntariamente no sentido 
de efetuar uma modificação desejada no ambiente. 

(A) Biomecânica
(B) Percepto-cognitiva
(C) Compensatória
(D) Neuroevolutiva de Aprendizagem Motora 
(E) Integração Sensorial

O contexto de atuação do terapeuta ocupacional 
no qual se experimenta uma rotina institucional 
marcada por abordagens voltadas para diversas 
condições clínicas, compreendendo diferentes 
condições de permanência, em que a ruptura 
do cotidiano é em geral pouco valorizada, 
corresponde corretamente ao

(A) contexto hospitalar. 
(B) contexto social.
(C) consultório na rua.
(D) NASF.
(E) CRAS.

Dentre as possíveis intervenções do terapeuta 
ocupacional com o paciente neurológico no 
ambiente hospitalar, está a Adequação do Quarto 
Hospitalar. Acerca desta temática, é correto afirmar 
que, considerando um indivíduo onde o quadro de 
hemiplegia já está definido, a estimulação deve 
centrar-se no lado  

(A) dominante.
(B) direito.
(C) lesado.
(D) esquerdo.
(E) sadio.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Doença sistêmica inflamatória que se caracteriza 
pelo envolvimento da coluna vertebral e da 
articulação sacroilíaca, a _____________ pode 
envolver ainda as articulações periféricas de forma 
assimétrica. Adaptações para o desempenho 
das atividades cotidianas é um dos focos da 
intervenção do terapeuta ocupacional junto aos 
pacientes que apresentam tal agravo.

(A) polimiosite
(B) espondilite anquilosante 
(C) dermatomiosite
(D)	 fibromialgia
(E) dermatopolimiosite 

A esclerodermia é uma doença generalizada que 
acomete pequenos vasos e o tecido conjuntivo. Tal 
patologia encontra-se frequentemente associada 
a outros eventos, entre estes o fenômeno de 
Raynaud. Sobre tal fenômeno, é correto afirmar 
que se caracteriza por vasoespasmo das artérias 
de pequeno calibre que leva à    

(A) isquemia e cianose.   
(B) dismotilidade esofágica.
(C) esclerodactilia.
(D) talangectasia.
(E) calcinose. 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34
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(C) Claustrum, actina, miosina e tropoponina.
(D) Miosina, actina, tropoticlia e mioglobina.
(E) Complexo K, miosina, actina, mioglobina e tropoponina.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A prótese _____________ é acionada pelo 
movimento do ombro ou do coto por tração de um 
tirante. O paciente poderá ter os movimentos do 
tronco limitados e menor conforto durante o uso 
devido ao sistema de tiras. Só não é indicada para 
amputações da mão. 

(A)	 mioelétrica	
(B)	 estética
(C) híbrida
(D) ativa
(E) passiva

Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na 
Saúde do Trabalhador, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   ) Ao trabalhar com este público-alvo, o 
terapeuta ocupacional considera tanto 
o alívio dos sintomas (dor e inflamação) 
quanto o retorno efetivo ao trabalho

(   ) O terapeuta ocupacional pode lançar mão 
de questionários de autoavaliação em que 
o próprio trabalhador é quem discrimina e 
analisa os movimentos realizados durante 
o trabalho. Estes instrumentos são valiosos 
e, pela fidedignidade, podem ser usados 
isoladamente para avaliação

(   ) As atividades de educação em saúde 
eram muito utilizadas na reabilitação do 
trabalhador, educando-os quanto aos 
alongamentos, relaxamentos, atividade 
versus repouso, porém não se mostraram 
eficazes e foram excluídas dos programas.

(   ) Quando o terapeuta ocupacional atende 
o trabalhador na fase aguda, seu objetivo 
será o reforço muscular, recuperação da 
amplitude e controle da dor.

(   ) Na fase inflamatória aguda, o papel do 
terapeuta ocupacional é trabalhar o 
controle da dor e do edema bem como a 
manutenção de movimentos ativos.

(A) V – V – F – F – V.
(B) V – V – V – F – V.
(C) V – F – F – F – V.
(D) V – F – F – V – V.
(E) V – F – F – V – F.

Ao avaliar um paciente com lesão medular em 
nível C7, o terapeuta ocupacional necessita 
ter conhecimento acerca da anatomia para 
compreender qual é a sua capacidade     
remanescente e então planejar o tratamento. 
Diante deste contexto, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a movimentação 
remanescente deste paciente.

(A) A lesão foi alta, de forma que o paciente não terá 
movimento remanescente, apenas contração muscular 
de ombro.

(B) A movimentação remanescente incluirá a abdução do 
braço,	flexão	do	antebraço	e	flexão	dos	dedos.

(C) A movimentação remanescente incluirá a abdução do 
braço, extensão do punho, do cotovelo e dos dedos.

(D) A movimentação remanescente incluirá a 
movimentação do ombro, extensão do cotovelo e a 
flexão	dos	dedos.

(E) A movimentação remanescente incluirá a 
movimentação do ombro, extensão do cotovelo, do 
punho e dos dedos e ainda a abdução dos dedos.

Terapeuta ocupacional de unidade neonatal é 
chamado pela equipe para avaliar criança com 
diagnóstico de paralisia braquial obstétrica. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Na fase inicial (primeiros dez dias), o terapeuta 
ocupacional deve orientar a mãe a manter a criança 
exclusivamente no berço, permitindo o alinhamento 
das estruturas corporais e evitando lesões. 

(B) O terapeuta ocupacional deve orientar familiares e a 
equipe da unidade quanto ao posicionamento correto 
da criança, ou seja, adução do ombro, extensão do 
cotovelo,	punho	em	flexão	e	dedos	em	repouso.

(C) Apesar de importantes, os exercícios passivos devem 
ser evitados devido à fragilidade do membro e risco de 
causar efeitos iatrogênicos.

(D) A estimulação sensorial deve ser iniciada logo ao 
nascimento, entretanto o terapeuta ocupacional 
poderá observar casos em que as crianças se 
autoestimulam, comportamento este saudável, que 
permite	ao	profissional	focar	em	outras	áreas.

(E) O terapeuta ocupacional deve orientar a família 
quanto à forma de carregar a criança, já que assim 
pode-se favorecer o alongamento necessário ao 
membro superior e evitar alongamento das estruturas 
por estiramento.

O conhecimento acerca da histologia muscular 
é necessário para intervenção do terapeuta 
ocupacional que trabalha na reabilitação física. 
Sobre a composição do músculo estriado, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente 
as proteínas musculares.

(A) Miosina, ciclotimia, neurônio.
(B) Miosina, actina, tropomiosina, tropoponina e 

mioglobina.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45
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(B) Uma possibilidade de atividade psicomotora para uma 
idosa	é	o	encaixe	de	prendedores	de	roupa	coloridos	
em varal de diferentes alturas conforme a cor, para 
estimular a lateralidade, amplitude de movimento, 
conceituação,	além	da	orientação	espacial.

(C)	 Uma	 possibilidade	 de	 atividade	 psicomotora	 é	 a	
aplicação de hidratante em partes do corpo nomeadas 
pelo idoso, visando a estimulação da lateralidade, 
imagem	 e	 esquema	 corporal,	 além	 da	 estimulação	
sensorial.

(D) As atividades psicomotoras, sob a ótica do terapeuta 
ocupacional, visam estimular certas habilidades dos 
idosos,	entretanto	não	causam	impacto	na	reflexão	e	
identificação	das	próprias	capacidades.

(E) O uso de atividades psicomotoras visa estimular 
as habilidades dos idosos favorecendo com isso a 
consciência de que podem se manter ativos.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Terapeuta ocupacional atende cliente que 
necessita de recursos de comunicação alternativa 
para maximizar sua autonomia. Após avaliação, o 
profissional opta pelo(a) ________________, que 
pode ser construído(a) utilizando-se objetos ou 
símbolos, letras, sílabas, palavras ou números. É 
personalizado(a) e deve considerar a capacidade 
cognitiva, visual e motora do usuário. O paciente 
vai olhar, apontar ou ter a informação apontada 
pelo parceiro de comunicação dependendo de sua 
condição motora. 

(A) prancha de comunicação
(B) eye-gaze
(C) avental
(D) comunicador em forma de relógio
(E) comunicador com voz gravada

Sobre as possibilidades da interface arte e saúde 
em Terapia Ocupacional, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Através	da	atividade	artística,	o	terapeuta	ocupacional	
pode favorecer o processo de emancipação do sujeito 
e sua aproximação de novos espaços.

(B)	 Através	 da	 atividade	 artística	 e	 da	 condução	 do	
terapeuta ocupacional, a ação humana pode ser 
potencializada	com	a	finalidade	de	enfrentamento	de	
certos sentimentos.

(C)	 Através	 da	 atividade	 artística	 o	 sujeito	 é	 levado	 a	
reinventar seu ambiente e enriquecer seu modo de 
vida. 

(D) As atividades artísticas, possibilitam o fazer expressivo, 
o	qual	refletirá	em	diversas	relações	do	sujeito.

(E) As atividades artísticas possibilitam novas formas de 
fazer,	 entretanto	 limitam-se	 a	 um	 público	 com	 certa	
capacidade cognitiva e motora.

Um terapeuta ocupacional em atendimento à 
criança com espectro autista tem por objetivo 
trabalhar a AVD-vestuário. O profissional sabe que 
a criança tem acesso a tablets e computadores. 
Diante disso, baixa um aplicativo (app) que permite 
trabalhar com a criança a AVD e ainda relacioná-
la às estações do ano ou a certas situações 
(festas, esportes). Este tipo de recurso, dentro da 
prática do terapeuta ocupacional, é corretamente 
denominado

(A) cognitivo.
(B) estimulação sensorial-visão.
(C) análise de atividade.
(D) aplicativo.
(E) tecnológico.

Acerca da atuação e dos objetivos gerais do 
terapeuta ocupacional no âmbito da gerontologia, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   ) Todos os idosos podem se beneficiar do 
atendimento com terapeuta ocupacional, 
desde aqueles com doenças crônicas 
(ainda que assintomáticas) até aqueles em 
situação peri e pós-agudas.

(   ) A intervenção do terapeuta ocupacional 
junto ao idoso varia pouco, já que não há 
dinamicidade do processo saúde/doença 
na clínica da pessoa idosa.

(   ) As atividades para pessoas idosas são 
planejadas num continuum decrescente 
de complexidade favorecendo seu 
desempenho.

(   ) Os exercícios, a facilitação ou inibição 
neuromuscular, o posicionamento ou a 
estimulação sensorial são procedimentos 
que podem ser utilizados na preparação 
para o desempenho ocupacional.

(   ) Em alguns momentos do processo 
terapêutico, o foco de intervenção deverá 
ser o cuidador, visando amenizar seu 
estresse.

(A) F – F – F – V – V.
(B) V – F – F – V – V.
(C) V – V – F – V – F.
(D) F – V – V – V – V.
(E) V – F – V – V – V.

Acerca da intervenção do terapeuta ocupacional 
junto a idosos e a utilização da psicomotricidade 
para manutenção da capacidade funcional, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A utilização da psicomotricidade favorece a melhora na 
consciência	corporal,	o	que	reflete	na	funcionalidade	
do idoso.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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