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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A abordagem grupal muito utilizada em terapia 

ocupacional para o tratamento de paciente de saúde 

mental configura-se, entre outras possibilidades 

como, EXCETO:  

 

A) Espaço de elaboração, trocas e identificações. 

B) Espaço de questionamentos e indagações. 

C) Espaço para praticas para a internalização de ideias. 

D) Espaço potencializador de encontros e contato com o 

outro. 

 

22) A ADM é uma técnica básica usada para exames e 

início do tratamento em um programa 

cinesioterapêutico. Sobre este tema, assinale a 

afirmativa CORRETA. 

 

A) A falta de movimento é chamada de ADM. 

B) O movimento completo possível é chamado de ADM. 

C) O movimento incompleto possível é chamado de 

ADM. 

D) O movimento médio possível é chamado de ADM. 

 

23) A aprendizagem baseia-se nas experiências 

sensório-motoras e depende da capacidade da 

criança em receber informações sensoriais 

provenientes da interação do corpo com o meio 

ambiente, processando e integrando essas 

informações no  sistema nervoso central. Foi 

desenvolvido pela neurobióloga  Anna Jean Ayres 

(1920-1989). O texto acima se refere a um modelo de 

tratamento muito utilizado por terapeutas 

ocupacionais para o tratamento de crianças com 

TEA. Assinale a alternativa que apresenta o nome 

deste modelo. 

 

A) Modelo da ocupação humana. 

B) Modelo de integração sensorial. 

C) Modelo terapêutico infantil. 

D) Modelos de estratégias. 

 

24) A partir de 10 meses a criança é capaz de se 

levantar sozinha escolhendo um apoio. Ela se 

mantem em pé graças as suas mãos: é a sinergia 

dos membros inferiores e membros superiores que 

caracteriza esta fase do desenvolvimento. São 

consideradas anormalidades e sinais de alerta que o 

terapeuta ocupacional deve se atentar para o 

desenvolvimento de uma criança no 10º ao 12º mês 

de vida, EXCETO:  

 

A) Frequente inclinação da cabeça para frente. 

B) Incapacidade de mudar de posição. 

C) Membros superiores inativos e mãos desajeitadas. 

D) Postura em pé sem apoio. 

 

25) A Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com 

Deficiência foi instituída pelo Ministério da Saúde 

(Portaria 793, de 24 de abril de 2.012) na condição 

de estratégia para criar novos pontos de atenção, 

ampliar e qualificar os já existentes. Sobre esta rede 

é INCORRETO afirmar: 
 

A) A Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA) é considerada Pessoa com deficiência para 

todos os efeitos legais, sendo público alvo da rede de 

cuidados. 

B) A Rede de Cuidados está organizada a partir dos 

componentes: Atenção Básica; Atenção 

Especializada em Reabilitação física, auditiva, 

intelectual, visual, múltiplas deficiências e ostomia; e 

Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência. 

C) Os serviços da rede, componentes da atenção 

especializada, realizam ações de identificação 

precoce de deficiências; suporte às famílias; atenção 

domiciliar; prevenção de acidentes e quedas; e 

intersetoriais. 

D) Um dos objetivos da rede de cuidados é desenvolver 

ações de prevenção de deficiências na infância e 

vida adulta. 

 

26) A terapia ocupacional utiliza atividades como recurso 

terapêutico no tratamento de seus pacientes. Tais 

atividades promovem dentre outros, EXCETO: 

 

A) A diminuição de memórias. 

B) Auxiliam na reabilitação do paciente. 

C) O resgate de valores. 

D) Reinserção social. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) Ao córtex pré-central corresponde a um papel 

fundamental no controle dos movimentos isolados 

das mãos e dos dedos para pegar o alimento. Este 

papel está ligado a que tipo de movimento? 
 

A) Coordenação motora adquirida. 

B) Coordenação motora fina. 

C) Coordenação motora geral. 

D) Coordenação motora grossa. 

 

28) As atividades, enquanto instrumento, têm diversos 

objetivos, EXCETO: 
 

A) A análise e a educação. 

B) A observação e informação. 

C) Exclusão social e diferenciação. 

D) O tratamento e a composição de histórias. 

 

29) As equipes dos CAPS, em geral, fazem o seguimento 

domiciliar de pacientes portadores de transtornos 

mentais graves e persistentes, comumente de maior 

gravidade, o que acentua um caráter quase terciário 

a esse tipo de atendimento e um papel importante do 

psiquiatra. Visitas domiciliares de outros profissionais 

também acontecem, mas costumam ter um escopo 

mais delimitado. Nas visitas domiciliares das equipes 

do CAPS, qual a função do Terapeuta Ocupacional? 
 

A) Comunicar o usuário quanto à garantia de direitos. 

B) Diagnosticar disfunção familiar que interfira no 

tratamento. 

C) Discutir atividades da vida diária com o usuário e 

seus familiares. 

D) Monitorar o usuário durante o tratamento. 

 

30) As órteses têm duas propostas: imobilizar ou 

mobilizar. Definido o objetivo do uso da órtese 

considera-se qual o tipo será mais eficaz para se 

produzir a alteração biológica nos tecidos afetados. 

São benefícios das órteses de imobilização, 

EXCETO: 
 

A) Influenciar a formação de cicatrizes hipertrófica ou 

retrátil pode ser tratada pelo posicionamento 

prolongado em seu comprimento máximo associado 

a uma aplicação de pressão. 

B) Reduzir a inflamação após o trauma. 

C) Reduzir a inflamação na artrite. 

D) Substituir músculos ausentes, fracos ou em 

desequilíbrios. 

 

31) As órteses têm indicações quanto seu uso nos 

seguintes casos, EXCETO: 
 

A) Imobilização de um segmento. 

B) Melhorar o posicionamento da mão. 

C) Na correção de desequilíbrios musculares. 

D) No auxílio dos movimentos da mão, correção e 

prevenção nas deformidades, alívio da dor. 

32) Assinale a afirmativa INCORRETA sobre o modelo 

avaliação COPM (medida canadense de 

desempenho ocupacional). 

 

A) A folha de teste da COPM foi dividida em duas áreas 

de desempenho ocupacional: produtividade e lazer.  

B) A medida canadense de desemprenho ocupacional 

(Canadian Occupational Therapy Measure – COPM) 

é administrada na forma de uma entrevista semi 

estruturada, que pode levar de 20 a 30 minutos para 

um terapeuta que tenha experiência com o 

instrumento. 

C) É importante que os clientes identifiquem ocupações 

que gostariam, precisam ou esperam que realizem 

em suas vidas diárias.  

D) Pode ser utilizada como uma valiação inicial para 

entender os fatores subjacentes aos problemas de 

desempenho ocupacional, identificando áreas de 

preocupação no desempenho ocupacional e áreas 

que requerem avaliações adicionais. 

 

33) Assinale a afirmativa INCORRETA sobre os modelos 

de atuação da terapia ocupacional: 

 

A) No modelo humanista a saúde é concebida como um 

estágio de equilíbrio na relação do homem com o seu 

ambiente. A doença, portanto, decorre do 

desequilíbrio nessa relação. 

B) No modelo materialista histórico o trabalho não é 

centrado na doença, mas sim no paciente, o homem 

que se relaciona e vive num determinado contexto 

ético, político, social, cultural e econômico. 

C) No modelo positivista o processo de terapia proposto 

deve seguir uma estrutura rígida de procedimentos. 

D) No modelo reducionista o objetivo do trabalho é 

favorecer os processos de relacionamento 

interpessoal e autoaprendizagem, como condição 

para o crescimento pessoal. 

 

34) Assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna do trecho abaixo. 

 

 

Dentre todas as doenças, __________ são os que 

causam maior carga de incapacidade temporária ou 

permanente no funcionamento global do indivíduo, 

prejudicando o seu desempenho escolar, ocupacional, 

social e interpessoal, levando-o ao empobrecimento 

por perda de renda gerada pelo desemprego ou 

aposentadoria precoce. 

 

 

A) a falta de audição e visão 

B) os incômodos orgânicos 

C) os problemas cardíacos 

D) os transtornos mentais 
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35) Deformidades congênitas do membro superior são 

definidas como as diferenças do normal que se 

apresentam ao nascimento na mão ou membro 

superior do recém-nascido. Estas diferenças podem 

variar de leves a severas. São exemplos de 

deformação congênita de membro superior, 

EXCETO: 

 

A) Ausência congênita de rádio e da ulna. 

B) Ausência de sensibilidade. 

C) Dedos que não se movem. 

D) Sindactilia. 

 

36) Dentre as doenças do Sistema Nervoso Central 

(SNC) é a que mais causa limitações físicas e 

funcionais: 

 

A) Acidente Vascular Encefálico, que vem se 

destacando com alta prevalência, sendo atualmente 

o maior motivo de óbito mundial. 

B) Epilepsia, que é uma alteração na atividade elétrica 

no cérebro que produz manifestações motoras, 

sensitivas, psíquicas ou neurovegetativas. 

C) Esclerose múltipla, que é uma doença onde não há 

destruição da mielina por autoanticorpos. 

D) Paralisia cerebral, que é uma desordem da infância e 

ocorre do nascimento em muitos. Há uma fraqueza 

dos braços e dos pés. É causado pela falta do 

oxigênio durante o nascimento que áreas de motor 

dos danos do córtice cerebral. 

 

37) É descrita como a perda do controle muscular 

durante movimentos voluntários, como andar ou 

pegar objetos. Sintoma de uma condição subjacente, 

pode afetar a fala, movimentos dos olhos, de engolir 

e outros músculos do corpo, estamos falando da: 

 

A) Ataxia  

B) Atetose 

C) Displegia 

D) Hemiplegia 

 

38) É estimulado quando se golpeia levemente as 

bochechas. O bebê girará na direção em que foi 

golpeado e começará a fazer movimentos de sucção 

com a boca. Este reflexo está presente no 

nascimento e vai diminuindo a partir do quarto mês, 

quando a criança começa a levar a mão à boca e se 

inicia um processo de adequação da sensibilidade 

oral. O reflexo primitivo infantil que tem essas 

características é: 

 

A) Reflexo de Moro. 

B) Reflexo de preensão palmar e plantar. 

C) Reflexo de sucção. 

D) Reflexo perioral. 

 

39) Na Terapia Ocupacional Social entende-se que o 

território implica a ideia fundamental de 

reconhecimento do outro, onde se pode observar 

diferentes maneiras de existir, sonhar, viver, trabalhar 

e realizar trocas sociais. Essa ideia impacta nas 

ações de saúde, as quais passam a ser realizadas 

baseadas nos seguintes princípios, EXCETO: 

 

A) Descentramento da ação: do setting para os espaços 

de vida cotidiana. 

B) Descentramento das ações da pessoa (considerada 

corpo/mente doente ou desviante) para o coletivo, 

para a cultura da qual a pessoa não pode ser 

separada. 

C) Descentramento das ações voltadas para geração de 

renda para ações de construção de uma rede de 

apoio social. 

D) Descentramento do saber do técnico para a ideia de 

saberes plurais diante de problemas e de questões 

sociais. 

 

40) Na saúde mental a intervenção do terapeuta 

ocupacional é feita pela avaliação e tratamento onde 

a avaliação é feita através de instrumentos e técnicas 

próprias do Terapeuta Ocupacional, e assim é feita a 

identificação das áreas de desempenho e dos 

componentes de desempenho. Assinale a alternativa 

que apresenta os componentes de desempenho. 

 

A) Habilidades psicossociais / componente psicológicos; 

e neuromotor / funcional; apenas. 

B) Habilidades psicossociais / componente psicológicos; 

e percepção / cognitiva; apenas. 

C) Habilidades psicossociais / componente psicológicos; 

percepção / cognitiva; e sensorial / neuromuscular. 

D) Percepção / cognitiva; e sensorial / cognitiva; apenas. 

 

41) Cabe ressaltar que a principal forma de 

comprometimento cerebral do recém-nascido (RN) é 

ocasionada: 
 

A) Pela infecção materno por HIV, sendo a primeira 

causa de morbidade neurológica neonatal. 

B) Pela infecção materna por Sífilis, sendo a primeira 

causa de morbidade neurológica neonatal. 

C) Pela associação tabagismo/álcool perinatal, sendo a 

primeira causa de morbidade neurológica neonatal. 

D) Pela associação entre asfixia pré e perinatal, sendo a 

primeira causa de morbidade neurológica neonatal. 
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42) ―O tipo ________ é o menos comum de paralisia 

cerebral (PC) e está relacionado ao 

comprometimento do cerebelo e/ou de suas vias. 

Apenas 2% dos pacientes apresentam esse tipo 

clínico, que se caracteriza por alterações da 

coordenação e do equilíbrio. A incidência de déficit 

intelectual nesses casos é alta.‖ Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Espástico. 

B) Atáxico. 

C) Diparesia. 

D) Tetraparesia. 

 

43) De acordo com Prognóstico de marcha para crianças 

com PC de acordo com as etapas motoras, na 

avaliação do Terapeuta Ocupacional, considera-se 

prognóstico reservado para marcha funcional a 

presença de: 

 

A) Controle cervical até um ano de idade. 

B) Equilíbrio do tronco sentado até dois anos de idade. 

C) Controle cervical entre um e dois anos de idade. 

D) Equilíbrio do tronco sentado até três anos de idade. 

 

44) Analise as afirmativas sobre a Mielomeningocele e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. A mielomeningocele é uma malformação complexa 

do tubo neural em que ocorre uma falha na fusão dos 

elementos posteriores da coluna vertebral produzindo 

falta de fechamento do canal vertebral e displasia da 

medula espinal. O defeito congênito acontece entre a 

sexta e oitava semanas de vida intrauterina e nem 

sempre o diagnóstico é feito durante a gravidez.  

II. O bebê apresenta, logo ao nascimento, o 

comprometimento de vários órgãos e sistemas. A 

displasia medular promove uma paralisia sensitivo-

motora que acomete os membros inferiores, o 

sistema urinário e o intestino. Outras malformações 

associadas como a hidrocefalia podem comprometer 

ainda mais as funções dessa criança. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

45) A síndrome da medula presa ou Tethered Cord 

também é outra complicação neurológica importante 

e acontece quando, após o fechamento da bolsa, o 

filamento terminal permanece aderido distalmente na 

região do defeito congênito, não migrando 

proximalmente como o habitual. Com o crescimento 

da criança, a medula vai sendo progressivamente: 

 

A) Tracionada e estirada. 

B) Tracionada e comprimida. 

C) Retida e estirada. 

D) Retida e comprimida. 

 

46) Além das complicações urológicas, os problemas 

ortopédicos também são frequentes em crianças com 

mielomeningocele. Das deformidades do tronco mais 

comuns é incorreto afirmar: 

 

A) Cifose congênita. 

B) Escoliose. 

C) Hiperlordose lombar. 

D) Deformidades dos membros superiores. 

 

47) ―____________________ designa todo transporte no 

qual o peso da carga é suportado inteiramente por 

um só trabalhador, compreendendo o levantamento e 

a deposição da carga.‖ Completa corretamente a 

lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Transporte manual de carga. 

B) Transporte manual compartilhado. 

C) Transporte manual jovem. 

D) Transporte de cargas extremo. 

 

48) Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser 

feito em pé, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa correta: 

 

(__) Ter altura e características da superfície de trabalho 

compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 

requerida dos olhos ao campo de trabalho e diferente 

da altura do assento. 

(__) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização 

pelo trabalhador. 

(__) Ter características dimensionais que possibilitem 

posicionamento e movimentação adequados dos 

segmentos corporais. 

 

A) V – F – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – V. 

D) F – V – F. 
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49) Nas atividades que envolvam leitura de documentos 

para digitação, datilografia ou mecanografia deve: 

 

I. Ser fornecido suporte adequado para documentos 

que possa ser ajustado proporcionando boa postura, 

visualização e operação, facilitando movimentação 

frequente do pescoço. 

II. Ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre 

que possível, sendo vedada a utilização do papel 

brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque 

ofuscamento. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

50) Para um operário brasileiro, do sexo masculino, com 

15 anos, os limites de pesos que podem ser 

levantados sem causar problemas à sua saúde é de: 

 

A) 40Kg. 

B) 20Kg. 

C) 15Kg. 

D) São proibidos de levantar peso no trabalho. 

 

51) Qual o objetivo do tratamento correto do estágio I de 

tratamento das LER – DORT – AMERT? 

 

A) O objetivo é apenas enfocar reforço muscular. 

B) O objetivo é deixar o paciente em repouso. 

C) O objetivo é enfocar reforço muscular, recuperação 

das amplitudes articulares e o condicionamento para 

retorno ao trabalho. 

D) O objetivo é o controle da dor, a regressão do edema 

e a manutenção de movimentos ativos. 

 

52) Quando um paciente é embalado o suficiente para 

perturbar o equilíbrio, ocorrerão movimentos 

automáticos protetores e movimentos para manter 

equilíbrio e endireitar a cabeça e o corpo. O 

Terapeuta Ocupacional denominará este 

reflexo/reação como: 

 

A) Reação de equilíbrio. 

B) Reação de queda. 

C) Reflexo de Moro. 

D) Reflexo intuitivo. 

 

53) São agentes etológicos de paralisia cerebral no 

período pré-natal, EXCETO: 

 

A) Fatores maternos. 

B) Infecções e parasitoses. 

C) Intoxicação. 

D) Meningoencefalites. 

54) São exemplos de órteses as estáticas e dinâmicas, 
incluindo nesta relação os aparelhos da mão. Elas 
são usadas para:  

 
A) Auxiliar na amplitude de movimento (ADM) e 

regularizar a força muscular.  
B) Corrigir deformidades e proporcionar estiramento 

prolongado.  
C) Equilibrar os músculos fortes ou substituir a potência 

motora ausente. 
D) Provocar mecanismos do tipo catraca nos músculos 

fracos.  
 
55) São materiais adequados para a estimulação de 

integração sensorial, EXCETO: 
 
A) Blocos de montar. 
B) Bola Suíça. 
C) Rede. 
D) Trapézio. 
 
56) São percepções comprometidas nas síndromes de 

reações espaciais, EXCETO: 
 
A) Percepção de cores. 
B) Percepção de distância.  
C) Percepção de profundidade. 
D) Percepção para figura de fundo. 
 
57) São tipos de deficiência sensorial, EXCETO: 
 
A) Baixa visão com deficiência leve ou severa. 
B) Pouca visão com deficiência severa. 
C) Surdez com deficiência leve ou severa. 
D) Surdez com distúrbios neurológicos de origem 

emocionais. 
 
58) Segundo Bobath, ocorre a mudança de padrão de 

flexão – adução para flexão – abdução dos membros, 
por volta de quantos meses de idade: 

 
A) 1 a 2 meses. 
B) 3 a 4 meses. 
C) 5 a 6 meses. 
D) 7 a 8 meses. 
 
59) Segundo o Modelo da Ocupação Humana, a 

ocupação é representada num sistema aberto 
composto pela interação de 3 subsistemas que são: 

 
A) A atividade, a ocupação e a tarefa. 
B) A atividade, o desejo e o desempenho. 
C) A experiência, a ocupação e o hábito. 
D) A vontade, o desempenho e o hábito.  
 
60) Unidade motora é: 
 
A) Neurônio fusimotor. 
B) O conjunto de fibras musculares. 
C) O conjunto de um motoneurônio e suas fibras 

musculares. 
D) Órgão tendinoso de Golgi. 
 

 

 


