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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

328 – Terapeuta Ocupacional  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

O paradoxo da bondade 
 

Hélio Schwartsman 
 

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade 
o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o 
paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos. 

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, 
mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o 
mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até 
matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, 
não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos. 

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de 
cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita. 

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda 
apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a 
autodomesticação. 

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da 
tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou 
mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os 
próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml) 
 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – à – às – à – a. 
b) a – a – às – à – à. 
►c) a – à – às – a – a. 
d) à – à – as – à – à. 
e) à – a – às – à – a. 

 
 

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral. 
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada. 
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é: 
 

a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham. 
b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas. 
►c) Resenhar a obra The Goodness Paradox, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos. 
d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência. 
e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem. 

 
 

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes 
antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de: 

 

a) alternância. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) compensação. 
►e) adição. 

 
 

**Questão com resposta alterada. 
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 

O termo “erode” tem o sentido no texto de: 
 

a) elevar. 
b) omitir. 
c) resgatar. 
►d) desgastar. 
e) referenciar. 

 
06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): 

 

Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos 
 

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio 
neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, 
pretende se tornar a cura para a doença. 

(   ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de 
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir. 

(   ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero. 
(   ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas 

para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos. 
(   ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

 
07 - Considere o seguinte trecho: 
 

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido 
que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas 
rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html) 
 

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
 

a) causalidade. 
b) comparação. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) consequência. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada 
brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que __________ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. 
Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos __________ de tamanho horror. 

Com o passar das horas, __________ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na 
realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não __________ ser mensuradas. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml) 
 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) reviveremos – afastam – foram – podiam. 
►b) reviveríamos – afastariam – foram – podem. 
c) revivemos – afastarão – foi – pode. 
d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam. 
e) reviveremos – afastem – foram – poderão. 
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09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), 
organização social sediada em Nova Iorque, à Revista IstoÉ. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com 
as respectivas perguntas. 

 

1. Comparado a outros povos, o 
brasileiro é mesmo solidário? 

2. E quanto aos incentivos fiscais ao 
doador, eles ainda são poucos no 
Brasil? 

3. Temos de lutar mais pela 
eficiência dos serviços públicos, 
para não sermos tão dependentes 
de doações? 

4. O brasileiro ainda tem muito a 
cultura de doar em festas 
beneficentes. Isso é bom ou ruim? 

(   ) Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o 
orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que 
contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem 
dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação. 

(   ) Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto 
mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo. 

(   ) É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma 
comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a 
diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação 
que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país. 

(   ) Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o 
brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros 
países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do 
“jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 
10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já 
havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

O exercicio fisico é considerado pela medicina um remedio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e cancer. 
Mais recentemente, surgiram evidencias dos beneficios para o cerebro, especialmente para conter a perda de memoria e o declinio 
cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da 
pratica e foram alem, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento 
da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista cientifica Nature Medicine, a equipe da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro responsavel pelo estudo mostrou que a explicação esta na irisina, hormonio liberado durante a execução das 
atividades. 

(Adaptado de: https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/) 
 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
►d) 15. 
e) 16. 

 
12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 

 

As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam 
como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a __________ de quem posta e 
têm um impacto direto na de quem vê. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) auto retrato – auto estima. 
►b) autorretrato – autoestima. 
c) auto-retrato – autoestima. 
d) auto-retrato – auto-estima. 
e) autorretrato – auto-estima. 
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13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades __________ disseminação de doenças pode __________ prevenção e 
o controle de epidemias. 

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas 
de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que 
___________ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da 
Universidade de Oregon. 

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) impactam na – corroborar a – implicam em. 
b) impactam a – corroborar com a – implicam nas. 
►c) impactam a – corroborar a – implicam. 
d) impactam na – corroborar com a – implicam em. 
e) impactam na – corroborar na – implicam. 

 
 

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15. 
 

Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos 
consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. 
Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer 
e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo. 

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, 
então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso 
planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios 
pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. […] 

(Adaptado de: http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/, acesso em 28, fev. 2019.) 
 
14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto. 
(   ) De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de 

ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência. 
(   ) O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”. 
(   ) Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – V. 

 
15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a: 
 

a) fato científico consolidado. 
b) método científico. 
c) conteúdo pseudocientífico. 
►d) mundo. 
e) conselho. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16 - Para Albuquerque (2003), vários são os conhecimentos necessários para avaliar e tratar um paciente pós-acidente 

vascular encefálico. A autora sugere um trabalho em 4 etapas. NÃO corresponde ao processo de trabalho sugerido: 
 

a) identificar o quadro clínico do paciente por meio de técnicas de exames físico e funcional, propostas nos modelos de avaliação 
sensoriomotora. 

b) prescrever programa terapêutico ocupacional evidenciando objetivos, recursos e técnicas a serem utilizadas. 
c) aplicar técnicas e métodos de reeducação motora mais adequados à melhor funcionalidade do paciente. 
d) analisar e empregar os recursos terapêuticos para obtenção dos maiores benefícios, bem como vivenciar aspectos do fazer, 

no contexto da reeducação motora, para a recuperação da práxis. 
►e) orientar o paciente para olhar o membro afetado e posicioná-lo em seu campo visual. 
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17 - Desenvolver o Perfil Ocupacional proporciona ao profissional da Terapia Ocupacional uma compreensão do ponto de 
vista do cliente e de seu passado. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

►a) O terapeuta identifica as ocupações que dão sentido à vida do cliente e seleciona metas e prioridades. 
b) O perfil ocupacional é um resumo da história ocupacional e experiência dos padrões de vida diária, interesses, valores e 

necessidades de cada cliente. 
c) A obtenção de informações para o perfil através de técnicas formais de entrevistas e conversas informais é uma maneira de 

estabelecer relação terapêutica com os clientes e com a rede de apoio. 
d) As informações obtidas através do perfil ocupacional levam a uma abordagem individualizada nas fases de avaliação. 
e) As informações reunidas no perfil podem ser concluídas em uma sessão ou durante um período mais longo. 

 
 
18 - O resultado é o objetivo final esperado do processo de terapia ocupacional. Ele descreve o que os clientes podem obter 

através da intervenção da terapia ocupacional. Segundo AOTA (2013), os resultados podem ser classificados em 10 
categorias. Assinale a alternativa que se refere à categoria Melhora. 

 

a) Aumento de confiança e competência de mães adolescentes na criação de seus filhos. 
b) Participação de uma pessoa com alteração psiquiátrica em um grupo de advocacia e capacitação para melhoria dos serviços 

em uma comunidade. 
►c) Uma criança com autismo joga de forma interativa com um colega. 
d) Uma criança com alterações ortopédicas recebe assento e área de recreação apropriada. 
e) Diminuição da incidência de obesidade infantil em uma escola. 

 
 

19 - Sobre Análise de Atividades, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A aquisição de conhecimentos dos terapeutas ocupacionais inclui o conhecimento das atividades e da experiência 
clínica ao analisar as atividades. 

2. A análise da atividade ocorre em 3 níveis: ênfase na tarefa, ênfase na teoria e ênfase individual. 
3. A análise voltada para a tarefa pretende estabelecer como graduar ou adaptar uma determinada atividade. 
4. O objetivo da análise voltada para a tarefa é compreender o máximo possível uma atividade, incluindo as habilidades 

necessárias para realizá-la e sua realização com a participação no mundo em geral. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

20 - Considere os seguintes sentimentos em crianças e adolescentes hospitalizados: 
 

1. Compreensão da situação e consequente colaboração e  eventual adesão ao tratamento. 
2. Medo do abandono, dos procedimentos e do desconhecido. 
3. Punição por algo que tenham feito e considerem errado. 
4. Culpa pelo sofrimento dos familiares e pela alteração da dinâmica familiar. 

 

Para crianças e adolescentes, a hospitalização está relacionada a: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
►e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
 

21 - Considere os seguintes cuidados: 
 

1. Promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida e melhora do desempenho funcional e ocupacional. 
2. Reorganização da vida ocupacional e minimização dos agravos. 
3. Enfrentamento dos processos de adoecimento e hospitalização. 
4. Foco no cuidado integral à clientela, visando a evolução e adaptação do indivíduo hospitalizado. 

 

São objetivos da Terapia Ocupacional com relação aos cuidados paliativos oncológicos: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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22 - Considerando o hospital e a assistência em Terapia Ocupacional com a população infantil, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) A hospitalização rompe com as atividades cotidianas da criança e de sua família, as quais são fundamentais para seu 
desenvolvimento físico e mental. 

►b) Mesmo num ambiente confiável, a criança não será capaz de enfrentar situações adversas, como a hospitalização, pois não 
tem capacidade para extrair coisas positivas de experiências como a hospitalização e cirurgias. 

c) Atento às variações de estado, disponibilidade e participação da criança, o terapeuta é um dos responsáveis pela inclusão de 
elementos como alívio, criação e amadurecimento. 

d) Por meio do brincar e do fazer coisas, apesar da dor ou de qualquer desconforto, o terapeuta ocupacional abre espaço para 
a expressão da dor, da tristeza e de outros medos que acompanham a internação. 

e) É tarefa do terapeuta ocupacional facilitar o vínculo e instrumentalizar a mãe nos cuidados com seu filho. 
 
 
23 - Os seguintes modelos de Terapia Ocupacional consideram a importância fundamental das ocupações na vida das pessoas 

e seu consequente valor terapêutico. Sobre o tema, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O Modelo da Ocupação Humana, proposto por Mosey, se relaciona basicamente com a prática psiquiátrica e 
considera que o desempenho ocupacional se situa no contexto ambiental. 

(   ) Um dos fundamentos do Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional é que o cliente deve ser tratado de maneira 
holística. 

(   ) “As ocupações são centrais na experiência, sobrevivência e satisfação humanas” é um dos pressupostos do Modelo 
da Adaptação Através da Ocupação. 

(   ) No Modelo da Ocupação Humana, os problemas do cliente são descritos como uma disfunção na volição, na 
habituação ou no desempenho mente-corpo-cérebro. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 

 
 
24 - Sobre a avaliação da terapia ocupacional na reabilitação de pacientes com artrite reumatoide, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. As capacidades funcionais do paciente com artrite devem ser a primeira consideração na avaliação. Mensurações da 
ADM lesada e a presença de deformidades articulares significam déficit de desempenho independente. 

2. O terapeuta deve observar a aparência das articulações, em busca de calor, vermelhidão, edema, deformidade, 
tendências de deformidades ao movimento, qualidade da pele e alargamento da articulação. 

3. O teste muscular manual pode ser contraindicado, devido à instabilidade articular e às alterações da linha de esforço 
muscular. 

4. A avaliação sensorial é indicada somente se houver lesão potencial a nervos ou compressão causada por edema. As 
modalidades que devem ser testadas são sensibilidade a toque, dor, temperatura e propriocepção. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
25 - Em casos de queimaduras, a conduta antideformidades segue orientações específicas, conforme a área do corpo, 

posicionamento e amplitude. É uma conduta antideformidade: 
 

a) para axila, abdução de ombro a menos de 90 graus. 
b) para tornozelo e pé, dorsiflexão a mais de 10 graus. 
►c) para o pescoço, posição neutra e leve extensão. 
d) para o punho, extensão a 20 graus. 
e) para quadril, extensão neutra e abdução maior que 20 graus. 

 
 
26 - Considerando os princípios dos cuidados paliativos, assinale a alternativa correta. 
 

a) São cuidados aplicados no momento em que a morte é iminente. 
b) São realizados com uma equipe mínima composta de médico e enfermeira. 
c) Seus objetivos e prioridades são considerados pela equipe. 
►d) Oferecem um sistema de apoio para ajudar o paciente a viver tão ativamente quanto possível. 
e) Estar em cuidados paliativos é receber o melhor cuidado médico disponível até o momento da morte. 
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27 - Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. Sobre a supervisão de estagiários, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador 
da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 
inciso IV do caput do art. 7o da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, e por menção de aprovação final. 

(   ) A realização de estágios, nos termos da Lei nº 11.788, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente 
matriculados em cursos superiores no país. 

(   ) Cabe à instituição que receberá o estagiário indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar 
até dez estagiários simultaneamente. 

(   ) De acordo com o estabelecido nos Padrões Mínimos de Qualidade para o curso de Terapia Ocupacional e segundo 
as resoluções 139/92 e 153/93 do COFFITO, o aluno deverá necessariamente ser supervisionado por terapeutas 
ocupacionais docentes na proporção de seis alunos para cada supervisor para serviços próprios e três alunos por 
supervisor em serviços conveniados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
►b) V – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 

 
 
*28 - A comunicação é um fator essencial para a integração do sujeito à sociedade. Para o percentual da população que é 

totalmente incapaz de falar ou cuja fala não preenche as funções comunicativas, é necessária a potencialização dos outros 
sistemas de comunicação para que haja interação social. Sobre Comunicação Alternativa e Suplementar, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. As pranchas de comunicação, cujo design é universal, são dispositivos simples que consistem em superfícies sobre 
as quais estão dispostos símbolos gráficos para o usuário olhar e apontar. 

2. Eye-Gaze são pranchas de comunicação de apontar os símbolos com os olhos ou utilizar uma lanterna com foco 
convergente para apontar os símbolos. São feitas de material transparente e possuem um orifício no meio para que 
o parceiro de comunicação tenha maior contato visual com o usuário. 

3. No comunicador com voz sintetizada, o texto é transformado eletronicamente em voz. 
4. Comunicadores em forma de relógio são comunicadores eletrônicos de baixa tecnologia que possibilitam ao usuário 

dar sua resposta com autonomia, mesmo quando apresenta uma dificuldade motora severa. O usuário comanda o 
movimento do ponteiro apertando um acionador e indicando sua intenção. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
29 - Sobre a participação do terapeuta ocupacional em equipe multiprofissional ou interprofissional, identifique como 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O terapeuta ocupacional tem ampliado sua participação como membro integrante de equipes e frequentemente vem 
compondo o quadro de profissionais na área da saúde, da educação, de unidades de tratamento, de trabalho 
comunitário, de tecnologia assistiva ou de pesquisa. 

(   ) Trabalhar em equipe pode ser uma tarefa difícil quando em determinado serviço um profissional que compõe a equipe 
desconhece o campo de atuação da prática da terapia ocupacional. 

(   ) O terapeuta ocupacional deve se posicionar diante dos membros da equipe esclarecendo suas atribuições, 
competências e habilidades e estabelecendo comunicação e colaboração. 

(   ) Conhecimento teórico, formação, habilidades e características para estar em equipe devem estar fundamentados no 
terapeuta ocupacional que pretende fazer parte de uma dessas equipes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
►b) V – V – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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30 - A Medida de Independência Funcional (MIF) foi elaborada para o desenvolvimento de um sistema de dados uniformizado 
para reabilitação. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de uma medida de incapacidade (não de deficiência) cujos objetivos são medir o que o indivíduo numa determinada 
condição faz, independentemente do diagnóstico ou da deficiência. 

b) O objetivo é reunir um número mínimo de dados que permitam aos profissionais de saúde determinar a gravidade da 
incapacidade de maneira uniforme. 

c) Faz uso de uma escala de sete níveis representativos de independência e dependência, de modo a refletir a carga de cuidado 
requerida pela incapacidade que o sujeito representa. 

d) O protocolo reagrupa a avaliação de independência para as AVDs, o controle de esfíncteres, a mobilidade, as transferências, 
a comunicação e as atividades cognitivas de caráter social. 

►e) Além da pontuação total, é possível obter três subpontuações: a MIF motora, a MIF cognitiva e a MIF social. 
 

 
31 - Sobre Reabilitação Baseada na Comunidade, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O reconhecimento das necessidades de pessoas com deficiências e seus familiares e/ou comunidade é a essência 
dos programas de reabilitação baseada na comunidade. 

2. A elaboração de estratégias ou de desenhos assistenciais que combinam criativamente com estratégias já 
conhecidas é definida sempre a partir do conhecimento e da análise de problemas vividos pelas pessoas com 
deficiência em seu próprio contexto de vida. 

3. A recomendação é que as modalidades de assistência, o programa e a natureza das ações práticas sejam definidos 
a partir de modelos e pressupostos técnicos dos modelos que vigoram nas grandes instituições. 

4. Há necessidade de criação de equipes específicas, com quadros de profissionais estáveis, que, em permanente 
interação com a comunidade, proporão diferentes maneiras e estratégias de ação segundo a disponibilidade de 
recursos e a condição de pessoas com deficiência em seus contextos socioculturais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

32 - Um grupo de terapia ocupacional pode ser definido como aquele em que os participantes se reúnem na presença do 
terapeuta ocupacional, num mesmo local e horário, com o objetivo de realizar uma atividade. Sobre o tema assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

a) Um dos princípios que norteiam a prática do terapeuta ocupacional é o pressuposto de que o fazer tem efeito terapêutico. 
b) No contexto grupal, os participantes têm possibilidade de experimentar outras formas de se relacionar e de vivenciar situações 

inéditas relativas ao fazer, possibilitando que a ação ganhe um significado. 
c) A dinâmica de funcionamento do grupo é determinada pelos seus participantes e inclui as relações que eles estabelecem 

entre si, com o coordenador, com as atividades e com as intervenções do coordenador. 
d) Para iniciar um trabalho de grupo, o coordenador deve considerar aspectos como o critério de seleção dos participantes, o 

setting, o contrato grupal, os objetivos e o contexto em que o grupo está inserido. 
►e) Os grupos de terapia ocupacional mantêm um formato padrão mesmo no interior de diferentes instituições e/ou contextos. 

 
 

*33 - Sobre a participação do terapeuta ocupacional em equipe de atendimento domiciliar ou home care, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O objetivo primário do atendimento terapêutico ocupacional no home care é garantir que o cliente com incapacidade 
física realize suas tarefas da forma mais independente possível, com segurança e eficiência. 

(   ) O terapeuta ocupacional tem a vantagem de atuar no ambiente natural onde são realizadas as atividades cotidianas 
e rotineiras dos pacientes. 

(   ) O atendimento domiciliar facilita a observação da relação entre as áreas de ocupação, determinando o grau de 
envolvimento e o reconhecimento das tarefas significativas e identificando o nível das habilidades motoras e de 
processo e de comunicação, assim como padrões de desempenho na execução das diversas ocupações. 

(   ) O terapeuta ocupacional deve focar seus atendimentos nas tarefas domiciliares que envolvem as atividades de vida 
diária, o gerenciamento da casa, o cuidado com os outros, o lazer ou brincar, assim como atividades escolares, se 
for o caso. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) V – V – F – V.  
c) V – V – F – F. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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34 - Sobre os Programas de Reabilitação Orientados para o Trabalho, assinale a alternativa correta. 
 

►a) São programas que possibilitam que pessoas que sofreram lesões retornem à força de trabalho, para o emprego ocupado 
antes da lesão. 

b) Os objetivos da terapia ocupacional relacionam-se especificamente com o trabalho de cada cliente. 
c) Os serviços de terapia ocupacional dedicam-se à simulação graduada do trabalho e às adaptações, quando necessárias. 
d) A análise do processo de trabalho tem como finalidade relatar recomendações do terapeuta ocupacional para o supervisor ou 

chefe do cliente. 
e) A equipe nos programas de trabalho consiste em médico, enfermeiro e terapeuta ocupacional. 

 
 

35 - Sobre a atuação e papel do terapeuta ocupacional na área cardiovascular, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Independentemente do diagnóstico, ao atuar na área cardiovascular, seja em ambientes de internação hospitalar, seja 
ambulatorial ou domiciliar, o terapeuta ocupacional precisa levar em consideração os parâmetros clínicos que 
interferem na morbidade e na mortalidade ao planejar sua intervenção. 

(   ) O terapeuta ocupacional só poderá definir seu papel específico e formas de intervenção após considerar os 
parâmetros clínicos e acompanhamento contínuo dos aspectos orgânicos, psicológicos e sociofamiliares do 
paciente, juntamente com a equipe de saúde, uma vez que se trata de doença evolutiva, sobre a qual ele não possui 
domínio de todos os parâmetros envolvidos. 

(   ) Os fatores a considerar quando do planejamento da intervenção são as sequelas já instaladas e o prognóstico. 
(   ) O terapeuta ocupacional terá como objetivo primário atingir melhoras das funções corporais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – V. 
c) F – V – V – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) V – V – F – F. 

 
 

36 - A escolha dos recursos terapêuticos ocupacionais na abordagem com a clientela com cardiopatia depende do foco da 
atuação, seja ele voltado aos aspectos educativos, psicossociais e/ou relacionados com os déficits cognitivos, de 
movimentação de membros superiores, de energia para realização de atividades ou para reorganização de rotina. NÃO é 
considerado um recurso terapêutico: 

 

a) atividades de cozinha juntamente com a nutricionista, visando modificação de hábitos alimentares. 
►b) treinamento em técnicas de relaxamento, visando a redução do gasto energético durante as atividades de vida diária. 
c) organização da rotina ocupacional e da participação social, com o objetivo de inserir o indivíduo num contexto adequado à 

sua história. 
d) atividades livres e criativas como facilitadoras de expressão e ressignificação de conteúdos internos que possam interferir 

negativamente na adaptação do indivíduo à sua condição. 
e) indicação de adaptações e adequações ambientais especialmente nos casos graves de restrição no consumo energético para 

realização da atividades funcionais. 
 

 
37 - A falta de adesão ao tratamento depende de fatores do paciente, do tratamento, da doença, da instituição e do profissional. 

Sobre o tema considere os seguintes fatores: 
 

1. Profissional distante, pouco cordial e desinteressado. 
2. Paciente sem capacidade ou recursos necessários para seguir o tratamento. 
3. Doença assintomática ou que não incomoda muito. 
4. Emprego de esquemas, ilustrações, analogias e outros auxílios mnemônicos. 

 

É/São fator(es) relacionado(s) à falta de adesão ao tratamento: 
 

a) 4 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
►d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 

38 - Uma casa pode ser organizada de acordo com as necessidades de um paciente com dor lombar. Nesse sentido, NÃO se 
deve: 

 

a) colocar todos os itens usados com frequência em prateleiras na altura da cintura para o ombro. 
b) manter um carrinho para colocar objetos e assim evitar carregar peso desnecessariamente, promovendo conservação de 

energia. 
c) manter uma almofada na cozinha para ajoelhar-se quando for utilizar o forno, prateleiras mais baixas dos armários ou geladeira 

e máquina de lavar louças. 
►d) utilizar o porta malas do carro para colocar as compras do mercado. 
e) pedir ajuda para levar compras; se houver, solicitar serviço de entregas  
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39 - Um cliente foi encaminhado para a terapia ocupacional com a seguinte queixa: “dificuldades para fazer as refeições”. 
Durante avaliação, por observação, o terapeuta ocupacional constata as seguintes dificuldades para realizar a tarefa: 1- o 
cliente não sabe o que está no prato; 2- o cliente esbarra e derrama os itens ao tentar alcançá-los, causando mal-estar nas 
outras pessoas que estão à mesa. A respeito do assunto, considere as seguintes condutas: 

 

1. Organizar constantemente os grupos de alimentos no mesmo local do prato; usar conduta sistemática para o arranjo 
dos utensílios à mesa. 

2. Realizar treinamento sensorial; desenvolver auxílios de memória e comportamento. 
3. Usar pequenos pratos separados para os itens alimentares; pôr a mesa de maneira cuidadosa, com copos, xícaras e 

outros itens que possam derramar sempre na mesma posição. 
4. Estabelecer horários diferentes para as refeições do cliente e da família; manter o cuidador sempre próximo para 

auxiliar. 
 

Nesse caso, são consideradas condutas adequadas: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
►c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
40 - De acordo com os diferentes tipos de raciocínio, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a 

coluna da esquerda. 
 

1. Raciocínio diagnóstico. 
2. Raciocínio preditivo. 
3. Raciocínio processual. 
4. Raciocínio pragmático. 
5. Raciocínio ético. 
6. Raciocínio interativo. 
7. Raciocínio narrativo. 

(   ) Refere-se aos aspectos práticos da terapia, se uma ação é factível, se os recursos 
de uma dada situação facilitam uma intervenção ou a tornam desaconselhável. 

(   ) Identifica os problemas funcionais para os quais o terapeuta vai se voltar; 
determina problemas de desempenho ocupacional, define os resultados 
desejados, estabelece objetivos e desenvolve soluções. 

(   ) Avalia as intervenções propostas quanto à base moral e ética da prática. 
Especialmente importante em situações em que o paciente está vulnerável e 
incapaz de exprimir seus desejos. 

(   ) Implica o uso do relato da história clínica como auxiliar à compreensão do 
paciente e do planejamento da terapia. 

(   ) Pesa as possibilidades e probabilidades e tenta predizer os efeitos das opções da 
intervenção, obter um quadro dos prováveis resultados. 

(   ) Seleciona soluções, procedimentos e ações que o terapeuta e/ou paciente podem 
utilizar para atingir o resultado esperado. 

(   ) Promove a confiança e facilita o rapport. O terapeuta utiliza esse raciocínio para 
motivar o paciente e alcançar uma compreensão empática do paciente enquanto 
pessoa. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 7 – 2 – 5 – 3 – 6 – 1 – 4. 
►b) 4 – 1 – 5 – 7 – 2 – 3 – 6. 
c) 5 – 4 – 1 – 2 – 6 – 7 – 3. 
d) 5 – 1 – 6 – 7 – 2 – 3 – 4. 
e) 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 6. 

 


