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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ-SP  

TERAPEUTA OCUPACIONAL  

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimento Específico 

Nº QUESTOES 
5 
10 
10 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ-SP- TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

   Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 5. 
    

Texto: Título: A turba do “pega e lincha” 
 

“[...] Pelo que sinto e pelo que ouço ao redor de 
mim, eles [os indivíduos da turba] estão errados. O 
espetáculo que eles nos oferecem inspira um horror que 
rivaliza com o que é produzido pela morte de Isabella. Resta 
que eles supõem nossa cumplicidade, contam com ela. 
Gritam seu ódio na nossa frente para que, todos juntos, 
constituamos um grande sujeito coletivo que eles 
representariam: ‘nós’, que não matamos Isabella; ‘nós’, que 
somos diferentes dos assassinos; ‘nós’, que, portanto, 
vamos linchar os ‘culpados’. Em parte, a irritação que sinto 
ao contemplar a turma do ‘pega e lincha’ tem a ver com isto: 
eles se agitam para me levar na dança com eles, e eu não 
quero ir. 

As turbas servem sempre para a mesma coisa. Os 
americanos de pequena classe média que, no Sul dos 
Estados Unidos, no século XIX e no começo do século XX, 
saíam para linchar negros procuravam só uma certeza: a de 
eles mesmos não serem negros, ou seja, a certeza de sua 
diferença social. 

O mesmo vale para os alemães que saíram para 
saquear os comércios dos judeus na Noite de Cristal, ou 
para os russos ou poloneses que faziam isso pela Europa 
Oriental afora, cada vez que desse: queriam sobretudo 
afirmar sua diferença. Regra sem exceções conhecidas: a 
vontade exasperada de afirmar sua diferença é própria de 
quem se sente ameaçado pela similaridade do outro. No 
caso, os membros da turba gritam sua indignação porque 
precisam muito proclamar que aquilo não é com eles. 
Querem linchar porque é o melhor jeito de esquecer que 
ontem sacudiram seu bebê para que parasse de chorar, até 
que ele ficou branco. Ou que, na outra noite, voltaram 
bêbados para casa e não se lembram em quem bateram e 
quanto. 

Nos primeiros cinco dias depois do assassinato de 
Isabella, um adolescente morreu pela quebra de um 
toboágua, uma criança de 4 anos foi esmagada por um 
poste derrubado por um ônibus, uma menina pulou do 
quarto andar apavorada pela pai bêbado, um menino de 9 
anos foi queimado com um ferro de marcar boi. Sem contar 
as crianças que morreram de dengue. [...] 

A turba do ‘pega e lincha’ representa, sim, alguma 
coisa que está em todos nós, mas não que é um anseio de 
justiça. A própria necessidade enlouquecida de se 
diferenciar dos assassinos presumidos aponta essa turma 
como representante legítima da brutalidade com a qual, 
apesar de estatutos e leis, as crianças podem ser e 
continuam sendo vítimas dos adultos.” 

 
Referência Bibliográfica: 

CALLIGARES, Contardo. A turba do “pega e lincha”. Em: Folha de S.Paulo, 
Ilustrada, 24 abr. 2008. 

 
1) De acordo com o texto A turba do “pega e lincha” 
de Calligaris, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Calligaris utiliza o termo turba para referir-se a multidão 
desordenada, constituída por pessoas que vêm de longe, 
gritam, xingam, ameaçam, cercam a residência dos 
supostos criminosos, dos avós da criança e as delegacias. 
b) Calligaris busca compreender no texto o que motiva a 
truculência das multidões. 

c) Calligaris mostra em seu texto que a turba do ‘pega e 
lincha’ representa o desejo de justiça que está implícito em 
todos nós. 
 d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa em que o termo (ou 
expressão) em destaque está em sentido conotativo: 
a) Em parte, a irritação que sinto ao contemplar a turma 
do ‘pega e lincha’ tem a ver com isto: eles se agitam para 
me levar na dança com eles, e eu não quero ir. 
b) Os americanos de pequena classe média que, no Sul 
dos Estados Unidos, no século XIX e no começo do século 
XX, saíam para linchar negros procuravam só uma 
certeza: a de eles mesmos não serem negros, ou seja, a 
certeza de sua diferença social. 
c) (...) apesar de estatutos e leis, as crianças podem ser 
e continuam sendo vítimas dos adultos.” 
d) (...) a vontade exasperada de afirmar sua diferença é 
própria de quem se sente ameaçado pela similaridade 
do outro. 
 

3) Analise os excertos e assinale aquele em que a 
palavra em destaque é considerada conjunção 
adversativa: 
a) No caso, os membros da turba gritam sua indignação 
porque precisam muito proclamar que aquilo não é com 
eles 
b) A turba do ‘pega e lincha’ representa, sim, alguma coisa 
que está em todos nós, mas não que é um anseio de 
justiça. 
c) (...) ‘nós’, que não matamos Isabella; ‘nós’, que somos 
diferentes dos assassinos; ‘nós’, que, portanto, vamos 
linchar os ‘culpados’. 
d) (...) própria necessidade enlouquecida de se diferenciar 
dos assassinos presumidos aponta essa turma como 
representante legítima da brutalidade com a qual, apesar 
de estatutos e leis, as crianças podem ser e continuam 
sendo vítimas dos adultos.” 
 

4) O texto de Calligaris pode ser enquadrado em qual 
tipologia textual? Assinale a alternativa 
correspondente: 
a) Dissertação 
b) Exposição 
c) Narração 
d) Descrição 
 

5) Analise as frases e assinale a alternativa correta na 
qual o verbo em destaque corresponda a sua 
classificação. 
I) “[...] Pelo que sinto e pelo que ouço ao redor de mim…” 
(Presente do Indicativo). 
II)  “(...) sacudiram seu bebê para que parasse de 
chorar…” (Pretérito Imperfeito do Subjuntivo). 
III)  “Gritam seu ódio na nossa frente para que, todos 
juntos, constituamos um grande sujeito coletivo que eles 
representariam…” (Presente do Indicativo). 
IV)  “(...) queriam, sobretudo, afirmar sua diferença.” 
(Pretérito Imperfeito do Indicativo). 
a) I - II - III estão corretos. 
b) I - III - IV estão corretos. 
c) III - está incorreto 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
LEGISLAÇÃO  

6) O artigo 5º da Constituição Federal do Brasil traz em 
seu bojo os direitos e garantias tanto na esfera 
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individual, quanto na esfera coletiva. Estes são, em 
suma, os princípios fundamentais hoje genericamente 
denominados Direitos Humanos. O artigo supra 
estabelece que todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Marque a 
alternativa que apresenta corretamente um direito e 
garantia contido no artigo 5º: 
a) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
inclusive em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro; 
b) não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável 
de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 
c) ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, mesmo se 
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 7) Os artigos 60 a 68 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/90 normatiza o 
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 
Conforme os artigos supra, marque a alternativa 
CORRETA: 
a) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. (art. 60). 
b) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são 
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. (art. 
65). 
c) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em 
entidade governamental ou não-governamental, é vedado 
o trabalho por mais de quatro horas diárias. (art. 67). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) A Lei nº 2.057, de 11 de julho de 1997, dispõe sobre 
o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Osvaldo Cruz- São Paulo e dá outras providencias, 
sobre o artigo 72, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Nenhum funcionário poderá faltar ao serviço sem causa 
justificada. 
b)  Considera-se causa justificada o fato que, por sua 
natureza ou circunstância, principalmente pela 
consequência no âmbito da família, possa constituir 
escusa do não comparecimento. 
c) É dever do funcionário além dos que lhe cabem em 
virtude do desempenho de seu cargo e dos que decorrem, 
em geral, de sua condição de servidor público: cumprir as 
determinações superiores, inclusive quando forem 
manifestamente ilegais; 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
9) A Constituição Estadual de São Paulo dispõe acerca 
dos Servidores Públicos Civis. De acordo com a lei 
supra, artigo 136, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os servidores públicos estaduais são estáveis após 
dois anos de efetivo exercício; 
b) O servidor será aposentado compulsoriamente aos 
trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se 
mulher, com proventos integrais; 
c) O servidor público civil demitido por ato administrativo, 
se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que 

deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço 
público, com todos os direitos adquiridos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A lei complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. Conforme a lei supra, artigo 4º, 
parágrafo 3º,  assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária 
ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão 
da lei de diretrizes orçamentárias. 
b) A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de 
Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, informando as providências a serem tomadas, 
caso se concretizem. 
c) Para os efeitos desta Lei Complementar, dívida pública 
mobiliária é o montante total, apurado sem duplicidade, 
das obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 
marque a alternativa INCORRETA: 
a) A assistência social será prestada somente aos que 
contribuírem com a seguridade social e tem por objetivos: I 
- a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao 
mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei. (Artigo 203) 
b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo; II - atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais; III - participação da 
comunidade. ( Artigo 198)  
c) A seguridade social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao 
Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: I - 
universalidade da cobertura e do atendimento; II - 
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; III - seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV 
- irredutibilidade do valor dos benefícios; V - equidade na 
forma de participação no custeio; VI - diversidade da base 
de financiamento; VII - caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. ( Artigo 194)  
d) Nenhuma das alternativas. 
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12) A Constituição Estadual de São Paulo dispõe 
acerca das atribuições do Poder Legislativo. De 
acordo com o artigo 19 da lei, compete à Assembleia 
Legislativa, com a sanção do Governador, dispor 
sobre todas as matérias de competência do Estado, 
ressalvadas as especificadas no artigo 20, e 
especialmente sobre os seguintes assuntos, EXCETO: 
a) autorização para cessão ou para concessão de uso de 
bens imóveis do Estado para particulares, dispensado o 
consentimento nos casos de permissão e autorização de 
uso, outorgada a título precário, para atendimento de sua 
destinação específica;  
b) sistema tributário nacional, instituição de impostos, 
taxas, contribuições de melhoria e contribuição social;  
c) organização administrativa, judiciária, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria Geral do 
Estado;  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – 
Lei nº 8.069/90, concretiza o paradigma da doutrina da 
proteção integral que expressa notável avanço 
democrático, ao regulamentar as conquistas relativas 
aos direitos das crianças e adolescentes, sendo elo 
entre a Constituição Federal e a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1989. De 
acordo com o ECA, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. ( Artigo 3º) 
b) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos. ( Artigo 14)  
c) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 
leis. O direito à liberdade compreende diversos aspectos, 
por exemplo, ir, vir e estar nos logradouros públicos e 
espaços comunitários. No entanto, a criança e o 
adolescente ainda não podem participar da vida política. 
d) Nenhuma das alternativas. ( Artigo 15 e 16)  
 
14) De acordo com a Lei Orgânica Municipal de 
Osvaldo Cruz – Estado de São Paulo, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) Ao Município compete prover a tudo quanto diga 
respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua 
população cabendo-lhe privativamente dentre outras a 
seguinte atribuição: autorização para cessão ou para 
concessão de uso de bens imóveis do Estado para 
particulares, dispensado o consentimento nos casos de 
permissão e autorização de uso, outorgada a título 
precário, para atendimento de sua destinação específica; 
b) Ao Município é vedado estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino; 
c) Os Conselhos Municipais são órgãos de cooperação 
governamental que têm por finalidade auxiliar a 

administração na orientação, planejamento, fiscalização e 
julgamento da matéria de sua competência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) A Constituição Federal em seu Capítulo VII dispõe 
acerca da Administração Pública. O artigo 37 
estabelece que a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
De acordo com o artigo 37, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
somente aos brasileiros. 
b) não haverá casos de contratação por tempo 
determinado; 
c) a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16)Assinale a alternativas que caracteriza a história da 
assistência psiquiátrica no Brasil até o início da 
década de 70.  
a)Caracterizada por práticas assistenciais que enfatizavam 
a sintomatologia e se efetivavam por intermédio de longas 
internações em hospitais psiquiátricos. 
b)Caracterizada pela percepção do paciente na sua rotina 
de vida diária e a partir daí realiza o planejamento visando 
à independência deste individuo em suas atividades 
sociais.  
c)Caracterizada pelas longas internações em manicômio 
voltado ao tratamento humanista dos pacientes. 
d) Nenhuma das alternativas.   
 
17) Na terapia ocupacional na área de terapia mental, 
como é visto o indivíduo acometido por transtornos 
mentais, atualmente? 
a)O sujeito portador de uma doença que precisa ser 
controlada. 
b) Pessoa que, devido às suas diferenças, necessita de 
locais e pessoas que o ajudem a garantir sua cidadania, a 
sua qualidade de vida. 
c) Pessoa que, devido aos transtornos mentais deve ser 
tratada com medicamento e acompanhamento médico 
apenas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) A respeito sobre a teoria de ganhos e perdas que é 
utilizada para terapias de indivíduos com lesões 
cerebrais ou dificuldades cognitivas, assinale a 
alternativa que corresponde algumas das estratégias 
usadas por terapeutas ocupacionais nesses casos.  
I)  estratégias de compensação são novas técnicas 
utilizadas para realizar tarefas antigas; 
II) a formação de ambientes colaborativos é a 
utilização de estratégias que facilitem a linguagem e 
comunicação do indivíduo em seu meio, por exemplo, 
dicas e interações dialógicas. 
III) desenvolvimento da expertise é a experiência e o 
conhecimento raso que o indivíduo adquire nos 
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primeiros contatos com algo novo, a interação entre 
as atividades.  
a) Apenas I.  
b) Apenas I e III.  
c) Apenas I e II.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) A respeito do sigilo no código de ética do 
terapeuta ocupacional, É proibido ao terapeuta 
ocupacional:  
I) revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão do exercício de sua profissão;  
II) negligenciar na orientação de seus colaboradores, 
quanto ao sigilo profissional; 
III) É facultativo fazer referência a casos clínicos ou de 
assistência social identificáveis, exibir 
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade ou 
sua imagem em anúncios profissionais ou na 
divulgação de assuntos terapêuticos ocupacionais em 
qualquer meio de comunicação, mesmo pelo cliente 
que não autorizado.  
Assinale a alternativa CORRETA a respeito das 
afirmativas.  
a) Apenas a I.  
b) Apenas I e II.  
c) I, II e III.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) Acerca da terapia ocupacional neuromuscular, 
assinale a alternativa que melhor define a facilitação 
neuromuscular proprioceptiva.  
a) É uma técnica de alongamento ativo que combina 
mecanismos fisiológicos do controle neuromuscular com a 
ativação dos impulsos dos órgãos tendinosos.  
b) Se refere a um recurso terapêutico ocupacional que 
relaciona sujeito-objeto, de modo que as relações do 
corpo com o meio buscam conquistar a capacidade de 
executar movimentos hábeis.  
c) É uma área interdisciplinar de conhecimento, que 
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que visam à promoção de 
funcionalidade, autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social de pessoas com deficiência, 
incapacidade e/ou mobilidade reduzida.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 21) As teorias de práticas terapêuticas foram se 
moldando com o tempo, sociedade e o contexto, sobre 
a terapia ocupacional positivista, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) Este modelo favorece o aprendizado de diferentes 
formas de relacionamento, de soluções para os problemas 
cotidianos, e de uma postura criativa frente a estes. O 
aprendizado depende do autoconhecimento desenvolvido 
pelo cliente na relação terapêutica e, portanto, o próprio 
terapeuta ocupacional, como facilitador deste processo, se 
configura um instrumento terapêutico. 
b) Prática de terapia ocupacional enquanto parte da 
organização social, assume um papel que pode ser de 
mantenedor, reformista ou transformador. Há uma 
solidariedade com o cliente e sua classe social e a ruptura 
da imparcialidade, passando a obter uma postura 
cientificista. 
c) Neste modelo prioriza-se o tratamento grupal, pois o 
agrupamento de indivíduos por classe de origem, facilita o 
trabalho de conscientização e aprendizagem do tratar de 
“questões coletivas.  

d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) No capítulo III do Código de Ética e Deontologia da 
Terapia Ocupacional, Artigo 12 - O terapeuta 
ocupacional deve se __________pela elaboração do 
diagnóstico terapêutico ocupacional, _____ e ______o 
plano de tratamento, conceder alta para o 
cliente/paciente/usuário e quando julgar necessário 
encaminhar para outro profissional.  
a) responsabilizar, elaborar e aplicar.  
b) zelar, pensar e definir.  
c) atentar, elaborar e melhorar.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 
23) A respeito das Órteses, utilizadas com frequência 
no tratamento da terapia ocupacional na traumatologia 
e ortopedia, assinale a alternativa CORRETA sobre os 
4 tipos de órteses. 
I) Órteses Estáticas: são aplicadas diretamente ao 
corpo e que mantém os tecidos em uma única 
posicão. Podem ser usados continuamente quando 
posicionam ou suportam tecidos em cicatrização, ou 
podem ser retirados para períodos de exercícios. 
II) Órteses Dinâmicas: Aplicam força para mover uma 
articulação. São construídas a partir de uma tala base 
e possuem forquilhas que direcionam tração dinâmica 
para que a força seja exercida em um ângulo correto. 
III) Órteses Estáticas Seriadas: são órteses estáticas 
moldadas, mantendo o tecido em seu comprimento 
máximo. São usadas para se obter ganho de 
movimento. Assim que se obtém esse ganho, a órtese 
é remodelada, ou outra órtese é confeccionada, 
acomodando o tecido na nova posição de 
alongamento. 
IV) Órteses estáticas progressivas: a órtese estática 
progressiva pode ser idêntica a órtese dinâmica na 
construção da tala base e da forquilha. O que difere é 
que a aplicação de força não é dinâmica. A força é 
aplicada através de um componete inelástico 
ajustados em pequenos aumentos conforme a 
contratura é reduzida. No nosso meio o recurso  mais 
utilizado é o velcro; 
a)Apenas I, II e IV. 
b)Apenas II, III e IV 
c) I, II, III e IV.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Sobre a Terapia ocupacional como interdisciplinar, 
assinale a alternativa que melhor define esse 
processo.  
a) Esse processo, que podemos denominar como um 
diálogo, pode se dar de diferentes formas. Muitas vezes, é 
através da ação, das atividades. As diferentes 
possibilidades de intervenção da Terapia Ocupacional, tais 
como o uso de tecnologia assistiva, as possibilidades de 
ações na dinâmica de grupos, assim como a análise de 
atividades, a facilitação das atividades da vida diária e da 
vida prática, a introdução da comunicação alternativa, 
entre outras, são estratégias possíveis para esse diálogo. 
b) Esse processo de interdisciplinaridade pode-se dar 
apenas com o terapeuta ocupacional, direcionando as 
atividades que façam a divisão de grupos sociais de 
acordo com suas dificuldades, para o bom 
desenvolvimento de atividades.  
c)   Esse processo não é possível praticar diariamente 
dentro de grupos sociais, uma vez que as pessoas não 
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estão abertas e o terapeuta ocupacional não pode forçar e 
descaracterizar o meio.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Os primeiros princípios teóricos que direcionaram 
a terapia ocupacional foram organizados em torno da 
busca do significado da ocupação humana. Assinale a 
resposta correta acerca dessas considerações.  
I) Os humanos foram conhecidos como possuidores de 
uma natureza ocupacional.  
II)  A doença foi vista como possuindo um potencial para 
interromper ou romper a ocupação. 
III) A ocupação foi reconhecida como um organizador 
natural do comportamento humano, que poderia ser usada 
terapeuticamente para refazer ou reorganizar o 
comportamento cotidiano.  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas I e II.  
b) Apenas I, II e III.  
c) Apenas I e III.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


