
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 



 

PARTE I – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
01 - A temática central que une os modelos da Pessoa- 
Ambiente –Desempenho Ocupacional da Terapia 
Ocupacional (HAGEDORN, 2007) é:  

A) A preocupação, exclusivamente, na hierarquia dos 
níveis de ocupação, no ambiente física e cultural. 

B) A intervenção é um processo compartilhado, no 
qual metas, papéis e ações são pré-determinadas 
pelo terapeuta ocupacional.  

C) A preocupação da terapia ocupacional com que as 
pessoas desempenhem suas ocupações competentes 
e adaptadas em seu ambiente físico.  

D) A preocupação da terapia ocupacional com que as 
pessoas desempenhem suas ocupações competentes 
e adaptadas em seu ambiente físico e social. 

E) A preocupação concentra-se na adaptação do 
ambiente físico e social das pessoas.  

 
02 - A perspectiva histórica da Terapia Ocupacional vem 
alicerçada por reflexões, discussão e construção de 
constructos teórico –práticos, a partir das modificações 
advindas do crescimento das sociedades e as inquietações 
dos terapeutas ocupacional sobre o seu fazer, isto favoreceu 
para a fundamentação da profissão, enquanto ciência.  
Diante, desta afirmativa, assinale as alternativas verdadeira 
(V) ou Falsa (F), para os itens que tragam elementos do 
percurso histórico da Terapia Ocupacional.  
(    ) Esse percurso principia nos Estados Unidos da América 
-EUA com os estudos do treinamento de hábito de Slagle.  
(  ) Na década de 60 e 70, Mary Reilly estudava o 
comportamento ocupacional, tendo com pressupostos da 
ocupação como centro e método de área.  
(  ) Neste percurso histórico, alguns autores alicerçam e 
alicerçam a práxis da Terapia Ocupacional, como: 
Benetton, Vaz, Chamone, Bobath, Barros, Soares, dentre 
outros. 
(  ) No Brasil, as primeiras fundamentações da Terapia 
Ocupacional foram construídos por terapeutas ocupacionais 
brasileiros.  
(  ) Nessa construção a Terapia Ocupacional, somente, 
exerce sua práxis na área física e social.  

A) F, F, F, V, V 
B) V, V, V, F, F 
C) V, V, V, V, V 
D) V, V, F, F, V 
E) F, F, F, F, F 

 
03 - Segundo Caniglia (2005), os modelos são utilizados 
para fundamentar a prática profissional. A autora propôs 
uma classificação para modelos teóricos para Terapia 
Ocupacional. Relacione os modelos teóricos e assinale a 
alternativa correta.  
1. Modelo Profissional  ( ) Caracterizados pela 

concepção acerca do homem, 
mundo e sociedade.  

2. Modelo Sanitaristas (     ) Caracterizado pela época 
de surgimento no contexto 
histórico da profissão. 
Apresentam, também, 
elementos metodológicos e 
filosóficos.  

3. Modelos Históricos  (  ) Caracterizam por terem 
como base e utilizarem teorias, 
métodos e técnicas específicas.  

4. Modelos Filosóficos  (    ) Caracteriza por apresentar 
um referencial de saúde 
próprio da profissão. 
Relaciona ao paradigma e ao 
objeto de trabalho da 
profissão.  

5. Modelos 
Metodológicos  

(     ) Caracterizados pela 
forma de abordagem com 
que se relacionam ao nível 
de atenção à saúde – 
preventivo, curativo e 
reabilitador.  

 

A) 1, 3, 5, 2, 4 
B) 4, 3, 2, 1, 5 
C) 4, 3, 5, 2, 1 
D) 5, 4, 3, 2, 1 
E) 4, 3, 5, 1, 2 

 
04 - O conceito de atividade tem uma pluralidade de 
definição, apesar de reunir elementos relativos ao cotidiano, 
ao lazer e às atividades expressivas, criativas e produtivas. 
No artigo de Lima, Okuma, Pastore (2013) – Atividade, 
ação, fazer e ocupação:  discussão dos termos na Terapia 
Ocupacional brasileira. Nos apresenta a compreensão dos 
terapeutas ocupacionais sobre os termos – atividade, ação, 
fazer e ocupação. A afirmativa – “expressa a potência de 
alguém de realizar uma ação no mundo, acentuando o 
aspecto fabril e realizativo dessa ação”, refere-se a: 

A) Ação 
B) Ocupação  
C) Atividade 
D) Fazer 
E) Cotidiano  

 
05 - A análise de atividade consiste de uma ferramenta de 
trabalho do terapeuta ocupacional, que auxilia na 
identificação da metas e objetivos do processo terapêutico 
ocupacional. Silva (2007) no Livro Terapia Ocupacional – 
fundamentação e prática, aponta algumas perspectivas da 
análise de atividade, a partir de autores que abordam a 
temática. Complemente as lacunas em branco, de acordo, 
com o entendimento dos autores.  

Para ____________, esse processo objetiva favorecer o 
conhecimento da atividade, na observação das 
características especificas, que são as exigências físicas e 
mentais da atividade. Para ___________, a analise 
acontece em três níveis: análise focada na tarefa, análise 
focada no cliente, análise focada na teoria. Para 
___________, descreve três tipos de análise da ocupação 
– básico, funcional e aplicado.  

A) Francisco, Crepeau, Hagedorn. 
B) Francisco, Hagedorn, Crepeau 
C) AOTA, Francisco, Hagedorn 
D) Francisco, AOTA, Trombly 
E) Hagedorn, Francisco, Crepeau 

 
 
 
 



 

06 - Dispõe sobre o uso da Tecnologia Assistiva e dá outras 
outras providências. Art. 1º O terapeuta ocupacional, no 
âmbito de sua atuação profissional, é competente para 
avaliar as potencialidades, dificuldades e necessidades do 
indivíduo para a utilização de produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços de Tecnologia 
Assistiva. Aponte a alternativa correta do número da 
Resolução, acima.  

A) Resolução Nº 459, de 20 de novembro de 2015 
B) Resolução Nº 462, de 21 de novembro de 2015 
C) Resolução Nº 458, de 20 de novembro de 2015 
D) Resolução Nº 445, de 26 de abril de 2014 
E) Resolução Nº 446, de 26 de abril de 2015 

 
07 - Artigo 1º - O Código de Ética e Deontologia da Terapia 
Ocupacional, trata dos deveres do terapeuta ocupacional, no 
que tange ao controle ético do exercício de sua profissão, 
sem prejuízo a todos os direitos e prerrogativas assegurados 
pelo ordenamento jurídico. Este artigo refere a qual 
resolução da Terapia Ocupacional. 

A) Resolução Nº 424, de 08 de julho de 2013 
B) Resolução Nº 938, de 13 de outubro de 1969 
C) Resolução Nº 418, de 04 de junho de 2012 
D) Resolução Nº 425, de 08 de julho de 2013 
E) Resolução Nº 463, de 20 de maio de 2016 

 
08 - Na Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de 
São Paulo (2015), o documento aborda a Estrutura da 
prática da Terapia Ocupacional. O referido documento está 
dividido em duas seções: 

A) Domínio e Processo 
B) Atividade de vida diária e Atividade Instrumentais 

da vida diária 
C) Processo e Resultados 
D) Ocupações e Contextos 
E) Domínio e Intervenção 

 
09 - Relacione elementos constituintes da Estrutura da 
Prática da Terapia Ocupacional: domínio e processo 
(AOTA, 2015). 
1. Domínio (  ) Resultado Alvo 

(  ) Perfil Ocupacional  
(  ) Brincar 
(  ) Rotinas 

2. Processo  (  ) Habilidades Motoras  
 

A) 1, 1, 2, 1, 1 
B) 2, 1, 1, 1, 2 
C) 1, 2, 2, 1, 2 
D) 2, 2, 1, 2, 2 
E) 2, 2, 1, 1, 1 

 
10 - Uma das etapas do processo de trabalho do terapeuta 
ocupacional, consiste na avaliação, objetivando o 
conhecimento do desempenho ocupacional, da história de 
vida e ocupacional, a rotina, seu cotidiano, dentre outros 
aspectos. Neste sentido, indique a alternativa que compõem 
avaliações relacionada ao desempenho das atividades de 
vida diária (MELLO; MANCINI, 2007).  

A) Medida de Independência Funcional (MIF), 
Questionário de Avaliação as Saúde (HAQ), 
Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade 
(PEDI) 

B) Medida Canadense de Desempenho Ocupacional 
(COPM), Prova Manual de Função Muscular, 
Exame do Estado Mental 

C) Medida de Independência Funcional (MIF), 
Avaliação de Força Muscular, Inventário de 
Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI) 

D) Avaliação Cognitiva de Terapia Ocupacional de 
Lowenstein (LOTCA), Teste Comportamental de 
Memória, Inventário de Avaliação Pediátrica de 
Incapacidade (PEDI) 

E) MiniExame do Estado Mental, Avaliação da 
Função Escolar (SFA), Avaliação Ergonômica 

 
11 - A avaliação dos componentes de desempenho está 
inserida no processo terapêutico ocupacional, pois, neste 
aspecto a função é um dos focos. Neste sentido, assinale a 
alternativa que aponte elementos avaliativos dos 
componentes sensorial e neuromuscular. 

A) Histórico Ocupacional, Avaliação de Babel, Teste 
de Força, Avaliação da Prensão 

B) Avaliação da Amplitude de Movimento, Medida 
Volumétrica, MiniExame do Estado Mental, 
Histórico Lúdico 

C) Teste da função muscular, Teste de 
Monofilamentos, Medida Canadense de 
Desempenho Ocupacional, Ecological Assessment 

D) Avaliação da Amplitude de Movimento, Medida 
Volumétrica, Teste da função muscular, Teste de 
Monofilamentos 

E) Avaliação da Amplitude de Movimento, Medida 
Volumétrica, Questionário Ocupacional, Teste de 
Monofilamentos 

 
12 - Descreve padrões de movimento de massa. A ênfase da 
abordagem está no sequenciamento evolutivo do 
movimento e na interação equilibrada entre agonista e 
antagonista na produção de movimento volitivo. Na Terapia 
Ocupacional utilizado na elaboração das atividades 
funcionais, no posicionamento do objeto durante atividades 
(PEDRETTI, 2004). Esta afirmação é relativa a que 
abordagem sensoriomotora. 

A) Rood 
B) Neuroevolutiva 
C) Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 
D) Brunnstrom 
E) Integração Sensorial 

 
13 - ____________ é a organização e o _____________ de 
informações sensoriais provenientes de diferentes canais 
sensoriais e a _____________ de relacionar esses estímulos 
de forma a emitir uma resposta ______________ 
(CANIGLIA, 2005:136). 

A) Lúdico, processamento, habilidade, adaptativa 
B) Bobath, habilidade, processamento, adaptativa 
C) Integração Sensorial, processamento, adaptativa, 

habilidade 
D) Ocupação humana, processo, capacidade, hábil 
E) Integração Sensorial, processamento, habilidade, 

adaptativa 
 
 
 



 

14 - Assinale os itens relativos a adaptações em Terapia 
Ocupacional (TEIXEIRA, ARIGA, YASSUKO, 2003): 
I – Ramo da tecnologia assitiva que tem por definição – a 
modificação da tarefa, método e meio ambiente. 
II – Promove independência, função, ajuste, acomodação e 
adequação a nova situação da pessoa.  
III – O processo envolve alguns aspectos, exclusivamente, 
a análise da tarefa, e o reconhecimento dos princípios de 
compensação.  
IV – Algumas adaptações para atividade de vida diária – 
transfer Hand, almofada giratória, talher com fixação no 
prato, talheres engrossados, dentre outros.  

A) I, III 
B) II, IV 
C) I, III, IV 
D) I, II, IV 
E) I, II, III, IV 

 
15 - A órtese constitui um recurso terapêutico ocupacional, 
que pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, tendo 
como objetivo de imobilizar ou ___________, corrigir ou 
prevenir deformidades, proteger contra lesões, auxiliar na 
cura ou _________ a função. Classificada quanto à 
confecção em pré- fabricadas e _______________ e quanto 
à função em _______________ e _______________ 
(SAURON apud TEIXEIRA et al., 2003). 

A) Maximizar, estabilizar, fabricadas, dobradiça, 
dinâmicas 

B) Estabilizar, maximizar, modeladas, estáticas, 
dinâmicas 

C) Estabilizar, maximizar, estática, dinâmica, 
modeladas 

D) Mobilizar, minimizar, modeladas, alta temperatura, 
estática 

E) Movimento, funcionalidade, adequadas, 
preventiva, curativa 

 
16 - Como membro da equipe de protetização, o terapeuta 
ocupacional deve estar atento, a alguns aspectos do 
processo e do treinamento da prótese (RODRIGUES, 
CAVALCANTI, GALVÃO apud CAVALCANTI; 
GALVÃO, 2007). 
I – Saber operar os cabos de controle para o ensino dos 
movimentos corporais de comando. 
II – Restrições de atividade, com a utilização de areia, água 
e vibração excessiva, com pacientes com a prótese ativa. 
III – Restrições de atividade, com a utilização de areia, água, 
vibração excessiva, em pacientes com a prótese mioelétrica.  
IV – Não pode iniciar o treinamento protético, nas primeiras 
provas.  
V – A adaptação ao uso da prótese é observada através da 
verificação da condição da pele, graduação do uso da 
prótese, dentre outros aspectos.  

A) II, IV, V 
B) II, IV 
C) I, V 
D) I, III, V 
E) I, II, III, IV, V 

 
 
 
 
 

17 - Cadeira de rodas compõe aos equipamentos de Tecnologia 
Assitiva, que possibilita a mobilidade, a independência e 
qualidade de vida do usuário. Neste sentido, cada indivíduo 
apresenta uma demanda especifica e uma tipologia de cadeira de 
rodas, para a individualização de um equipamento, faz 
necessário seguir algumas etapas, como: 

A) Avaliação, projeto, corte e modelagem, prova, entrega. 
B) Projeto, corte e modelagem, entrega e revisão. 
C) Avaliação, projeto, corte e modelagem, prova, 

acabamento, entrega, revisão. 
D) Adequação postural, estabilidade, alinhamento, 

conforto, função. 
E) Avaliação, corte e modelagem, conforto, função, 

revisão. 
 
18 - O processo reabilitatório ao paciente reumático, apresenta 
característica de prevenção e adaptação. Com isso, alguns 
aspectos no processo terapêutico ocupacional devem ser 
seguidos. Diante, desta afirmativa, assinale as alternativas 
verdadeira (V) ou Falsa (F), para os itens que tragam elementos 
processo de intervenção terapêutica ocupacional. 
(  ) A avaliação caracteriza-se pelo perfil ocupacional, 
habilidades de desempenho, informações subjetivas, como 
registro de dor, presença de rigidez matinal e fadiga. 
(    ) Instrumento  avaliativos  –  HAQ,  DASH,  SF-36,  por 
exemplo. 
(  ) Na intervenção terapêutica ocupacional, são elementos 
importantes, a proteção articular e a conservação de energia. 
(     ) Como equipamento da assistência, a utilização de órtese. 
(    ) Aumento da carga horário e da complexidade do trabalho 
da pessoa com enfermidade reumática.  

A) F, F, V, V, V 
B) V, F, V, F, F 
C) V, V, V, V, V 
D) F, F, V, V, F 
E) V, V, V, V, F 

 
19 - A intervenção da Terapia Ocupacional na área do 
envelhecimento, tem como uma de suas finalidades promover a 
participação ativa do mesmo na comunidade, e que o mesmo 
tenha máximo de autonomia e independência no desempenho de 
atividades no seu cotidiano. Relacione locais de atendimento e 
os objetivos da Terapia Ocupacional.  
1. ILPs (    ) Restauração e potencialização das 

habilidades funcionais  
2. Centro de 

Convivência  
( ) Planejamento e adequação 
ambiental segundo a dinâmica 
funcional dos residentes 
( ) Trabalhos comunitários de 
promoção da cidadania  

3. Centro de 
Reabilitação  

( ) Estabelecimento de grupos 
terapêuticos e/ou oficinas segunda a 
demanda dos residentes 
(  ) Implantação de programa de 
educação para saúde 

  
A) 3, 2, 1, 1, 2 
B) 1, 1, 2, 2, 3 
C) 1, 2, 3, 1,2 
D) 2, 2, 2, 3, 1 
E) 3, 1, 2, 1, 2 

 
 



 

20 - O processo de intervenção da Terapia Ocupacional ao 
paciente queimada inicia quando o mesmo adentra ao 
hospital. Arruda apud CAVALCANTI; GALVÃO, 2007) 
sinaliza quatro fases da reabilitação.  

A) Deambulação, arco de movimentos, 
posicionamento, intervenção ortótica 

B) Fase aguda, fase intermediária, fase de recuperação, 
fase de sensibilização 

C) Controle da cicatrização, prevenção de 
deformidades, controle de infecção, humanização 

D) Fase aguda, relaxamento, recuperação, fase de 
ressocialização. 

E) Fase aguda, fase intermediária, fase de recuperação, 
fase de ressocialização 

 
21 - O trabalho para Terapia Ocupacional faz parte do 
domínio e processo da profissão, como área de ocupação 
(RODRIGUES; SOMONELLI; LIMA,2013). Diante desta 
afirmativa, assinale as alternativas corretas.  
I – O trabalho tem função estruturante no que se refere à 
centralidade na constituição do indivíduo e de sua 
identidade. 
II – A atividade de trabalho apresenta-se como demanda da 
intervenção, o meio de tratamento. 
III – A Terapia Ocupacional sempre buscou a inclusão dos 
indivíduos ao trabalho como objetivo último na ação 
reabilitadora. 
IV – Os modelos de análise de atividades desenvolvidos 
procuram adaptar e adequar os indivíduos ao trabalho ou 
vice-versa. 

A) I, III, IV 
B) I, II, III, IV 
C) III, IV 
D) II, IV 
E) I, III, IV 

 
22 - As alterações físicas de correntes de enfermidades 
trauma-ortopédicas afetam o cotidiano das pessoas. O 
processo de intervenção terapêutico ocupacional busca 
identificar e intervir nos aspectos físicos, e nos demais 
aspectos, que estão comprometendo o desempenho 
ocupacional dessas pessoas no seu cotidiano (LUZO; 
LOURENÇÃO; ELUI apud DE CARLOS; LUZO, 2004). 
Relacione os itens abaixo. 
1. Processo 

Cicatricial  
( ) Podem ser temporárias, 
permanentes ou progressivas. O 
terapeuta ocupacional dentre 
inúmeros objetivos, pode 
trabalhar com a prevenção de 
rigidez e da retração dos tecidos, 
utilizando tecnologia assistiva, 
adaptação ao leito, mobiliário, 
que auxilio o posicionamento do 
paciente, previna posturas 
viciosas, dentre outros.  

2. Controle do 
Edema 

( ) O terapeuta ocupacional 
intervém na evolução cicatricial e 
evita aderências e retrações. Na 
remodelagem cicatricial inicia-se 
nos primeiros dias e realizada com 
o posicionamento com órteses 
estáticas ou talas gessadas. 

3. Prevenção de 
Deformidades 

(  ) A ocupação, o exercício ou 
ambos podem ser utilizados para 
obtenção de força e mobilidade. 
No programa utilizado pelo 
terapeuta ocupacional são 
passivo, isométrico sem 
resistência, isométrico resistido, 
isotônico ativo assistivo, isotônico 
ativo e resistido e endurece. 

4. Exercícios 
terapêuticos 
ocupacionais   

(    ) Representa um desafio para o 
terapeuta ocupacional. Uma das 
técnicas utilizada é o 
posicionamento do membro com 
órtese passiva e orientações 
posturais de elevação.  

 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 3, 1, 4, 2 
C) 4, 3, 2, 1 
D) 2, 1, 3, 4 
E) 3, 4, 2, 1 

 
23 - A amputação pode ser definida como perda de um 
membro ocasionado por cirurgia, traumatismo ou 
enfermidade. Complemente os espaços em branco da 
afirmativa, abaixo.  
No pós-operatório imediato o terapeuta ocupacional pode 
intervir com ____________ de manutenção da 
independência nas AVD que deverá ser iniciada, 
___________ de cuidado com a pele e exercício de 
_____________________ para demais articulações do 
membro superior, como também, ajudar a lidar com as 
perdas ______________ e _______________. 
 

A) Orientações, técnicas, amplitude de movimento, 
físicas e emocionais. 

B) Treinamento, amplitude de movimento, técnicas, 
físicas e emocionais. 

C) Orientações, tecnologia assistiva, força, física e 
emocionais. 

D) Auxilio, técnicas, remodelagem, motora e sensitiva. 
E) Orientações, tratar, sensibilidade, física e sensitiva. 

 
24 - Intervenções a pessoas adultas com enfermidade 
neurológica estão escolhendo adentrar em um universo 
desafiador e complexo, porém, o fazer da Terapia 
Ocupacional tem muito a contribuir para qualidade de vida 
ocupacional dessas pessoas (GODOY CARVALHO apud 
DE CARLOS; LUZO, 2004). Neste sentido, assinale as 
alternativas em verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) As intervenções devem iniciar logo que o paciente 
estiver clinicamente estável.  
(    ) Indicar adaptações de utensílios domésticos, de objetos 
pessoais ou profissional. 
(    ) Avaliar continuamente as condições emocionais, assim 
como não intervir e encaminhar durante o processo 
terapêutico. 
(   ) Reintegrar às atividades sociais, de lazer, trabalho, e 
uteis e significativas para pessoa.  

A) F, V, F, V 
B) F, F, V, V 
C) V, V, F, V 
D) V, V, V, V 
E) F, F, V, F 



 

25 - Na área de intervenção das desordens neuromotoras das 
crianças, alguns aspectos necessitam ser observados e 
dominados pelo terapeuta ocupacional, como conhecimento da 
atividade-ocupação realizadas pelas crianças (ARAÚJO; 
GALVÃO apud CAVALCANTI; GALVÃO, 2007). Assinale 
a alternativa correta.   
I – No processo avaliativo o terapeuta ocupacional considera – 
tipo clinico, características topológicas quanto à (s) sequelas, 
como a família percebe a enfermidade, realidade social das 
crianças, dentre outros aspectos.  
II – Orientação aos pais e familiares quanto a colocação e 
retirada do berço, para a manutenção da simetria e aconchego 
durante a transferência de colo entre pais ou outras pessoas.  
III – Na realização das atividades de vida diária, qualquer 
criança poderá apresentar variações em seu potencial de 
independência e, dessa maneira, necessitar de assistência de 
terceiros, de um treino especifico ou de algum tipo de 
tecnologia assistiva.   
IV – Ao brincar, a criança amplia sua capacidade de adaptação, 
autonomia e interação com os outros.  

A) I, IV 
B) I, II, III 
C) III, IV 
D) II, III, IV 
E) I, II, III, IV 

 
26 - No fazer da Terapia Ocupacional no campo da saúde 
mental, a profissão agregou concepções da Reabilitação 
Psicossocial. Neste sentido, complete a afirmativa, abaixo. 
“A introdução do estudo da ________________ incorporou 
uma leitura subjetiva na relação do indivíduo com a 
__________________, sobretudo a partir da construção de 
uma ___________________ entre os três elementos imersos 
no campo transferencial: paciente, ________________, 
terapeuta” (BENETTON, 1991; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2005 
apud COSTA; ALMEIDA; ASSIS, 2015:192). 

 

A) Psicodinâmica, atividade, associativa, atividade. 
B) Subjetividade, trilha associativa, atividade, atividade. 
C) Psicologia, atividade, trilha associativa, grupo. 
D) Psicodinâmica, atividade, trilha associativa, atividade. 
E) Fenomenologia, grupo, psicodinâmica, atividade. 

 
27 - A Terapia Ocupacional na clínica da dependência 
químicas (KARAGUILLA, 2013), assinale a alternativa 
correta. 
I – O terapeuta ocupacional facilita a(s) experiências do 
paciente de se reconhecer como real e em sua relação com o 
mundo compartilhado. 
II -  Favorece para (re)organização do seu cotidiano, 
construção de projetos de vida e inserção social. 
III -  Tem como foco, somente, em acessar o criativo como 
espaço potencial. 
IV – Proporciona um ambiente que priorize a experiência 
criativa e que essas experiências possam ser uma via de 
comunicação e de trocas como o mundo.  

A) I, IV 
B) II, III 
C) I, II, IV 
D) I, III, IV 
E) III, IV 

 

28 - A Política Pública de Saúde Mental preconiza a 
estruturação de equipamentos de cuidados que promovam a 
inclusão social. Inserido nessas instituições está o terapeuta 
ocupacional, na atualidade, o profissional tem promovido 
novas práticas na saúde mental, com visto o campo do 
trabalho e da inclusão. Assinale a alternativa correta. 

A) Grupo Operativo 
B) Grupos de geração de trabalho e renda 
C) Atividade Auto-expressiva 
D) Grupo de Educação em Saúde 
E) Grupo de Auto-cuidado 

  
PARTE II - PORTUGUÊS 
  
A questão 29 refere-se a tira abaixo de Laerte. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A tira retrata uma situação de comunicação que é 

prejudicada pela intolerância de um dos interlocutores 
II- A personagem de óculos considera errada a fala do seu 

interlocutor no 1º e no 2º quadrinho porque, de acordo 
com as regras de colocação pronominal da norma 
padrão, pronomes pessoais oblíquos átonos não podem 
iniciar frases. 

III- Além de humor, a tira contém também uma crítica à 
rigidez de certas regras gramaticais, distantes da 
realidade linguística do país, ou a rigidez de algumas 
pessoas, que, apoiando-se nessas regras, prejudicam a 
comunicação verbal. 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
E) Apenas o item I está correto. 

  
A questão 30 está relacionada a tira seguinte: 

 
30 - A palavra “engavetamento”, empregada no texto, 
nasceu da forma verbal ENGAVETAR. Como devemos 
denominar o processo de formação da palavra 
“ENGAVETAR”? 

A) Derivação prefixal e sufixal 
B) Composição por aglutinação  
C) Composição por justaposição 
D) Derivação parassintética  
E) Derivação imprópria 



 

As questões de 31 a 33 referem-se ao poema seguinte de 
Carlos Drummond de Andrade. 

Passagem da noite 
É noite. Sinto que é noite 
não porque a sombra descesse 
(bem me importa a face negra) 
mas porque dentro de mim, 
no fundo de mim, o grito 
se calou, fez-se desânimo. 
Sinto que nós somos noite, 
que palpitamos no escuro 
e em noite dissolvemos. 
Sinto que é noite no vento, 
noite nas águas, na pedra. 
 
E que adianta uma lâmpada? 
E que adianta uma voz? 
É noite no meu amigo. 
É noite no submarino. 
É noite na roça grande. 
É noite, não é morte, é noite 
de sono espesso e sem praia. 
Não é dor, nem paz, é noite, 
é perfeitamente a noite. 
Mas, salve, olhar de alegria! 
E salve, dia que surge! 
Os corpos saltam do sono, 
o mundo se recompõe. 
Que gozo na bicicleta! 
Existir: seja como for. 
A fraterna entrega do pão. 
Amar: mesmo nas canções. 
De novo andar: as distâncias, 
as cores, posse das ruas. 
 
Tudo que à noite perdemos 
se nos confia outra vez. 
Obrigado, coisas fiéis! 
Saber que ainda há florestas, 
sinos, palavras; que a terra 
prossegue seu giro, e o tempo 
não murchou; não nos diluímos! 
Chupar o gosto do dia! 
Clara manhã, obrigado, 
o essencial é viver! 

(Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympia, 1980. P.88)  

 
31 - Que relação há entre a 3ª estrofe e as anteriores? 

A) Contradição 
B) Oposição 
C) Confirmação 
D) Aproximação 
E) Alternância  

 
32 - O poema foi publicado no livro “A rosa do povo”, de 
1945, que reúne textos escritos por Drummond durante a 
Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Estado Novo, 
instaurada por Getúlio Vargas no Brasil. Considerando esse 
fato, indique a afirmativa falsa. 

A) No poema, a contradição entre dia e noite expressa 
o descontentamento do eu lírico com a passagem do 
tempo. 

B) A noite, representa para o eu lírico um momento de 
tristeza e de desesperança, possivelmente 
relacionado com a guerra e a ditadura. 

C) Apesar do descontentamento com o momento 
político, o poema manifesta a esperança de um 
futuro melhor. 

D) As palavras noite e dia, empregadas de forma 
conotativa, representam respectivamente um tempo 
de dificuldades e um tempo de redenção 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
33 - Das afirmações seguintes com relação ao poema: 
I- Na 3ª estrofe, a palavra DIA foi empregada em sentido 

conotativo e tem os seguintes significados no 
contexto: alegria, prazer, esperança, vida. 

II- A palavra “noite”, utilizada nas duas primeiras 
estrofes, está empregada em sentido denotativo. 

III- Nos trechos “É noite no meu amigo” e “Sinto que nós 
somos noite” do poema, percebemos o uso de NOITE 
em sentido denotativo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
34 - Em qual dos períodos seguintes há uma oração 
subordinada adverbial que expressa ideia de concessão? 

A) Embora estivesse chovendo, as crianças foram à 
praia. 

B) “Todas as teorias físicas […] deveriam se prestar a 
uma descrição tão simples que até uma criança 
pudesse entender”. 

C) Conforme determina a lei, todos os direitos são 
meus. 

D) Se você baixar um pouco esse som, talvez consiga 
responder à pergunta. 

E) Como os recursos de expressão eram minguados, 
tentavam remediar a deficiência falando alto. 

 
35 - Assinale a alternativa cujo acento indicativo de crase 
foi empregado de forma incorreta: 

A) Despedimo-nos às quatro da manhã. 
B) Fiquei à distância de dez metros do local do 

acidente. 
C) Assistimos àquela cena deprimente e não pudemos 

fazer nada para evitar. 
D) Iremos à China em nossas férias. 
E) Corri à casa para buscar o celular que havia 

esquecido. 
 
36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Aqueles que desobedeceram os regulamentos 
devem ser punidos severamente. 

B) Visou o animal e atirou sem piedade. 
C) Roberval assiste em São Joaquim da Barra. 
D) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
E) Aspirava às melhores notas. 
 

 
 
 



 

As questões de 37 a 39 referem-se ao texto seguinte: 
 

DF tem a maior expectativa de vida, com média de 75, 
79 anos 

 

Pesquisa de IBGE coloca o Distrito Federal na frente entre 
as unidades da Federação onde as pessoas vivem mais: 
média de 75, 79 anos. Segundo especialista, se o estudo 
fosse dividido por cidade, haveria discrepância na capital 

Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma visita 
ao Parque da Cidade no fim do dia para se dar conta do 
crescimento da população idosa no Distrito Federal. Prova 
do envelhecimento dos moradores da capital é a mais 
recente pesquisa sobre expectativa de vida realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 
divulgada na quarta-feira. De acordo com o estudo, no Plano 
Piloto e nas regiões administrativas, as pessoas chegaram, 
em 2009, em média, aos 75, 79 anos. Com o resultado, o DF 
se mantém pelo 10º ano consecutivo na liderança do ranking 
das unidades da federação onde as pessoas vivem mais. A 
média nacional é de 73,17 anos. 

O pesquisador do IBGE Gabriel Borges acredita que o 
bom desempenho do DF está diretamente ligado à situação 
econômica dos trabalhadores. “Os fatores socioeconômicos 
estão envolvidos com a esperança de vida da população. 
Assim como as baixas taxas de mortalidade infantil, que são 
indicadores de que a expectativa de vida será maior. De uma 
maneira geral, nos estados onde há uma incidência maior de 
mortes entre crianças, há também menor esperança de 
longevidade”, analisou Gabriel. 

Ele ainda ressalta outros aspectos que influenciam na 
longevidade da população de um determinado lugar. Para 
ele, quando o poder público investe em educação, 
saneamento básico e trabalho, a tendência é de longevidade. 
Talvez essa seja a explicação para que os idosos de locais 
como Brasília, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estejam 
num patamar bem à frente do que aqueles que residem nas 
regiões do Norte e do Nordeste. 

EM ASCENSÃO 
Evolução da expectativa de vida no DF nos últimos 

18 anos 
 

1991 – 68,64 
1992 – 69,25 
1993 – 69,84 
1994 – 70,43 
1995 – 71,00 
1996 – 71,56 
1997 – 72,10 
1998 – 72,63 
1999 – 73,15 
2000 – 73,64 
2001 – 73,90 
2002 – 74,15 
2003 – 74,40 
2004 – 74,64 
2005 – 74,87 
2006 – 75,11 
2007 – 75,34 
2008 – 75,57 
2009 – 75,79 

 (Saulo Araújo. http:// 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/

2010/12/03/interna_cidadesdf,225940/df-tem-a-maior-
expectativa-de-vida-com-media-de-75-79-anos.shtml) 

37 - A frase que inicia o primeiro parágrafo do texto pode, 
opcionalmente, ser pontuada de outra maneira. Qual é a 
alternativa em que essa outra pontuação aparece? 

A) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta: do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

B) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro, ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

C) Basta um passeio, pelas praças do Cruzeiro ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

D) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade, no fim do dia, para de 
dar conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

E) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população, idosa, no 
Distrito Federal. 
 

38 - De acordo com o texto, uma das causas para o 
crescimento da expectativa de vida no Distrito Federal é: 

A) A taxa de mortalidade infantil é crescente. 
B) Houve aumento do número de casas com água 

tratada e encanada. 
C) A situação econômica dos trabalhadores melhorou. 
D) O Brasil tornou-se a 4ª economia mundial, no início 

do século XXI. 
E) A produção agrícola aumentou, fazendo cair o 

preço dos alimentos. 
 
39 - A sequência dos números relativos aos últimos nove 
anos do século XX e dos primeiros nove anos do século XXI 
indica que o crescimento da expectativa de vida nesses 
períodos: 

A) Foi igual nos dois períodos. 
B) Foi maior no período do século XXI. 
C) Foi de 48 décimos entre o último ano do século XX 

e o primeiro do ano do XXI. 
D) Foi de 73,90 no ano da primeira eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva. 
E) Foi maior no século XX do que no XXI. 

 
40 - Assinale a alternativa cujo termo destacado não se 
classifica sintaticamente como “complemento nominal”. 

A) Ele é perito em cirurgia. 
B) A resposta do patrão não os convenceu. 
C) Ele tem amor à mãe. 
D) Tenho necessidade de sua ajuda. 
E) A oposição votou favoravelmente ao governo. 

 
 

 


