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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
10

Noções Direito Const.
05

Legislação do SUS
05

Conhec. Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

A

A
A

B

C
A
A

B

D
D

C do
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
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, lápis, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com
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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.

Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4:
QUEM VÊ CARA ...
O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender
mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos
contos de fada, viviam casamentos arranjados que
raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da
princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido
verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso
não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo
aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de
O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã,
contando as novidades. Como estavam de viagem
marcada para apresentar a noiva à sua família na França,
resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não
te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela
nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica
que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente
sobrancelhas.”
(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84)
01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que
lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca:
A) resignação.
B) surpresa.
C) indignação.
D) desconcerto.
02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem
ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra
erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO:
A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos
contos de fada...” pode-se substituir a palavra
diferente por diferentemente.
B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome de batismo
do conde , escreveu...” as vírgulas podem ser
suprimidas.
C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...”
pode-se retirar a crase.
D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser
reescrito “Faltam-lhe completamente...”

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

03) Há incorreção quanto à identificação do elemento
coesivo em destaque em:
A) “Porém isso não evitou que tivessem seus
contratempos.” _ contraste.
B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,”
_ tempo.
C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar
a noiva à sua família na França,,,” _ comparação.
D) “Para que não te surpreendas ...” _ finalidade.
04) A palavra que tem a mesma função sintática e
morfológica em todos os itens, EXCETO em:
A) “...viviam casamentos arranjados que raramente
terminavam em finais felizes.”
B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu,
que
parecem
ter
sido
verdadeiramente
apaixonados...”
C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”
D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou
atenção...”
05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está
CORRETA:
A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido?
B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem.
C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.
D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você.
06) Tendo em vista as regras de concordância, complete
adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em
seguida, marque a opção CORRETA:
Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões
Fomos nós _____ derramamos o café
Prefiro passear ___ ver televisão
A) quem – que – a
B) quem – quem – a
C) que – quem – a
D) que – que – ao
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa
CORRETA de acordo com a norma culta:
A) Informei-lhe de que suas férias terminou.
B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.
C) O padre chegou atrasado na igreja.
D) Depois de amanhã responderei essa carta.
08) Em que construção a vírgula foi utilizada para
destacar o vocativo?
A) Conheço cidades, estados, países e continentes.
B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil.
C) No Brasil, há políticos e políticos.
D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir.
09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição?
A) Não veio nem mandou recado.
B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado.
C) É ainda criança, logo depende da família.
D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram.
10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza
um objeto direto?
A) Tudo parece calmo.
B) Chamam-no de cascavel.
C) Ele é considerado um gênio.
D) O aluno ficou entusiasmado.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988,
responda ás questão de 11 a 15.
11) Marque a alternativa INCORRETA:

QUESTÕES DE 11 A 15
14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal,
assinale a alternativa que completa a lacuna:
Ninguém será privado de direitos por motivo de

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou

C)

alternativa, fixada em lei;

profissão, atendidas as qualificações profissionais

A) crença religiosa

que a lei estabelecer.

B) finanças

As entidades associativas, quando expressamente

C) idade

autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, dependente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local.

D) raça
15) De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição
Federal, NÃO haverá penas de:
A) Caráter perpétuo
B) Trabalhos forçados

12) Marque a alternativa INCORRETA:
A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
B) É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.
C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
D)

C) Banimento
D) Todas as alternativas anteriores

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

13) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à, EXCETO:
A) família
B) igualdade
C) liberdade
D) segurança

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) A Atenção Básica é desenvolvida por meio do
exercício de práticas de cuidado e gestão,
democráticas e participativas, sob forma de trabalho
em equipe, dirigidas a populações de territórios
definidos, pelas quais assume a responsabilidade
sanitária. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que:
A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização
e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de
responsabilidade exclusiva do Município.
C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e
preferencial da rede de atenção, acolhendo os
usuários
e promovendo a vinculação e
corresponsabilização pela atenção às suas
necessidades de saúde.
D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a
Saúde, nas atuais concepções, não são considerados
termos equivalentes pela Política Nacional de
Atenção Básica.
17) A consolidação e o aprimoramento da Atenção
Básica como importante reorientadora do modelo de
atenção à saúde no Brasil requer um saber e um
fazer em educação permanente que sejam
encarnados na prática concreta dos serviços de
saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de
Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Um
pressuposto
importante
da
educação
permanente é o planejamento/programação
educativa descendente, estimulando experiências
inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de
saúde.
B) A educação permanente deve ser constitutiva da
qualificação das práticas de cuidado, gestão e
participação popular.
C) A vinculação dos processos de educação permanente
a estratégia de apoio institucional pode potencializar
enormemente o desenvolvimento de competências
de gestão e de cuidado na Atenção Básica.
D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de
educação permanente pré-formatadas (cursos, por
exemplo) com o momento e contexto das equipes,
para que façam mais sentido e tenham, por isso,
maior valor de uso e efetividade.
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QUESTÕES DE 16 A 20
18) Não compete ao Sistema Único de Saúde:
A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo animal.
C) Incrementar, em sua área de atuação, o
desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação.
D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
19) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:
A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do
Sistema Único de Saúde (SUS).
B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete, em
caráter
suplementar,
formular,
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos
e equipamentos para a saúde.
C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o
atendimento e a internação domiciliares só poderão
ser realizados por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.
D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o
reembolso de medicamento e produto, nacional ou
importado, sem registro na Anvisa.
20) A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de
outras estratégias de organização da atenção básica
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do
SUS configurando um processo progressivo e
singular que considera e inclui as especificidades
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que:
A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
deve ser suficiente para cobrir 100% da população
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.
B) Cada equipe de saúde da família deve ser
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a
média recomendada de 3.500 pessoas.
C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao
profissional médico que poderá atuar em até 03
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta)
horas semanais.
D) Para todos os profissionais de saúde membros da
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos
profissionais médicos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Durante a intervenção do terapeuta ocupacional com
pacientes vítimas de traumatismo crânio encefálico,
com

alterações

severas

de

consciência,

é

INCORRETO afirmar:
A) Na otimização das capacidades motoras, os pacientes
realizam atividades motoras que exijam atenção,
concentração e memória (capacidades cognitivas
normalmente preservadas).
B) Normalmente, ocorre severa rigidez do tronco com
ausência de dissociação do pescoço e cabeça, rigidez
do flexor e adutor do quadril e flexão e inversão
plantar.
C) O posicionamento ereto, correto e precoce na
cadeira de rodas estimula os sistemas visual e

23) Assinale a alternativa INCORRETA sobre as lesões
da medula espinhal.
A) Um indivíduo com tetraplegia C8 completa, segura
objetos com a articulação metacarpofalangeana em
extensão e as articulações interfalegeanas proximais
e distais em flexão.
B) A espasticidade desenvolve-se em espamos clônicos
ou tônicos, disparados por estímulos sensoriais.
C) O terapeuta deve ficar atento a assimetria de cor,
tamanho e/ou temperatura nos membros inferiores
devido ao risco de trombose de veias profundas.
D) O indivíduo com paraplegia alta (acima T10)
mantem o controle do tronco, o que permite que ele
se incline para baixo e de um lado para o outro.
24) Sobre a terapia ocupacional no tratamento de lesões
por queimaduras, é CORRETO afirmar:

vestibular.
D) A agitação é um subtipo de delírio para pacientes

A) Queimadura na região volar da mão tem tendência à

com TCE e pode incluir agressividade, acatasia,

contratura

de Deformidade

em Garra, sendo

desinibição e labilidade emocional.

necessário órtese de extensão palmar.
B) Apesar de não ser esteticamente atraente, a cicatriz

22) As abordagens neurodesenvolvimentais adotam os
métodos propostos por Rood, Brunnstrom e Bobath.
Essas abordagens têm premissas em comum quanto
à involução do Sistema Nervoso Central (SNC),
EXCETO que:

paciente.
C) A massagem da cicatriz auxilia na dessensibilização e
a manter a flexibilidade da pele.
D) O uso de bandagens ou luvas compressivas é iniciado

A) A repetição de movimentos elicitados por estímulos
sensoriais

hipertrófica não limita a competência funcional do

resulta

em

mudanças

positivas

24 horas por dia, sendo gradualmente diminuído.
25) Não é função das órteses estáticas:

permanentes no SNC.
B) As lesões no SNC resultam em alteração do tônus
muscular e na emergência de atividade reflexa
primitiva,

demonstrada

por

respostas

estereotipadas, controladas por centros mais baixos.
C) Estímulos sensoriais periféricos podem ser usados
pelo terapeuta para inibir reflexos inapropriados e
facilitar padrões de movimentos adequados.

A) Posicionar e manter o alinhamento correto das
articulações.
B) Imobilizar ou limitar a atividade de uma ou mais
articulações.
C) Manter o tecido em seu comprimento máximo.
D) Aplicar força em uma direção enquanto permitem
movimentos resistidos na direção oposta.

D) A recuperação da lesão no SNC tem a sequência
ulnar radial, proximal-distal, céfalo caldal.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
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26) Considerando a atuação do terapeuta ocupacional
nos casos de doenças reumáticas, é CORRETO
afirmar:

29) O terapeuta ocupacional utiliza recursos descritos
como Tecnologia Assistiva. A esse respeito, analise
os itens a seguir:

A) Os princípios de proteção articular incluem evitar
posições

deformantes,

equilibrar

atividade

e

repouso, permanecer em uma única posição por
longo período e respeitar a dor como sinal para
B) A degradação da articulação, a frouxidão ligamentar
e a lesão nervosa são processos que alteram
diretamente o carpo e produzem deformidades na
artrite reumatoide.
C) Na osteoartrite ocorre o desenvolvimento rápido de
somente

nas

articulações

metacarpofalegianas da mão.
D) A osteoartrite é provocada principalmente por
sobrecarga

biomecânica

a preensão da colher durante a atividade de
alimentação.
II - Indicar um software especial que, através de um

interromper a atividade.

esporões

I - Prescrever órtese de mão com adaptação para facilitar

e

anormalidade

nas

propriedades biomateriais da cartilagem articular ou

sintetizador de voz, é capaz de “ler” a tela do
computador, permitindo o acesso de uma pessoa
cega às atividades de informática.
III - Adaptar a cadeira de rodas com o objetivo de manter
a postura sentada de forma adequada.
IV - Prescrever um engrossador de lápis para facilitar a
atividade de escrita.
V - Indicar o uso de uma colméia de acrílico no teclado do
computador para facilitar a digitação.
Marque a alternativa CORRETA:

do osso.
A) Apenas as afirmativas I e IV são corretas.
27) Na abordagem psicodinâmica, a atividade em
terapia ocupacional é entendida como:
A) Auxílio-diagnóstico pela expressão dos sintomas.
B) Dinamizadora da instituição, especialmente das
enfermarias.
C) Possibilidade de promover a transformação de
conteúdos internos.
D) Forma de expressão de conhecimentos adquiridos.

B) Apenas as afirmativas II e V são corretas.
C) Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas.
D) Todas as afirmativas são corretas.
30) Assinale
a
alternativa
que
apresenta
CORRETAMENTE os três sinais cardinais da Doença
de Parkinson.
A) Tremor, instabilidade postural e apraxia.
B) Tremor, rigidez e bradicinesia.
C) Instabilidade postural, bradicinecia e demência

28) Abaixo

estão

relacionados

critérios

a

serem

D) Tremor, rigidez e demência.

considerados quando da escolha de aparelhos
auxiliares para pacientes com artrite reumatoide,
marque a alternativa INCORRETA:
A) Devem ser leves, duráveis e compactos.
B) Devem ter uso múltiplo para evitar a necessidade de
buscar por inúmeros aparelhos.
C)

Reduz o estresse em pelo menos uma das
articulações envolvidas no manuseio do dispositivo
para uma atividade.

D) Devem ser de simples operação.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

31) Na avaliação de um paciente adulto que sofreu um
traumatismo
crânio-encefálico,
o
terapeuta
ocupacional observou grande dificuldade em iniciar
as tarefas propostas de modo espontâneo. Esse
sintoma está relacionado a:
A) Memória prospectiva.
B) Atenção sustentada.
C) Dispraxia construtiva.
D) Síndrome da disfunção executiva.
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32) Sobre a indicação de órteses no tratamento de
problemas clínicos ou funcionais, é INCORRETO
afirmar:
A) A órtese curta de polegar providencia estabilidade
do primeiro metacarpiano e redução da dor, mas
diminui a função manual.
B) Na confecção da órtese não se deve forçar as
articulações numa posição ideal, mas sim posicionálas o mais próximo possível e efetuar reajustes com o
tempo.
C) O tratamento de epicondilites lateral e medial em
geral engloba o uso de órteses para aliviar a dor e
previnir estresse adicional aos tecidos afetados.
D) A órtese longa para oposição (órtese longa para
polegar) é utilizada para aliviar a dor da tendinite de
DeQuervain dos músculos abdutor longo do polegar
e extensor curto do polegar.
33) Ao segurar um segmento do corpo, movimentá-lo
passivamente

e

mantê-lo

imobilizado

numa

35) No caso de um paciente com humor muito
deprimido,

chorando

muito,

às

vezes

com

sentimento de culpa, e que não consegue realizar sua
ocupação de cada dia, deve-se:
A) Dirigir

as

ações

do

paciente,

permitindo

o

desenvolvimento da crise depressiva.
B) Envolver o paciente em um projeto, constituído de
tarefas pequenas.
C) Concordar com o paciente, evitando envolvê-lo em
tarefas simples.
D) Estimular o paciente a ser ativo e responsável pelas
atividades de seu dia a dia.
36) Abaixo estão relacionadas características da prótese
com gancho de abertura voluntária, marque a
alternativa INCORRETA:

determinada posição, solicitando ao paciente para
reproduzir a posição com a extremidade contra-

A) Alcance de objetos em locais pequenos.

lateral, testa-se a sensibilidade:

B) Boa visibilidade para realizar movimentos.
C) Pouca precisão na preensão de pequenos objetos.

A) Ao toque leve.
B) Barestésica.

D) Requer

menos

manutenção

do

que

a

mão

mioelétrica.

C) Cinestésica.
D) Proprioceptiva.
34) Com relação às órteses de membro superior, é
CORRETO afirmar:
A) A órtese estática progressiva emprega forças
dinâmicas para recuperar o movimento articular.
B) A órtese de repouso para um paciente com
espasticidade pode requerer um material com alto
grau de rigidez e baixo grau de caimento.
C) Deve-se interromper o uso da órtese caso seja
observado edema, dor, distúrbios sensoriais e/ou
qualquer limitação da amplitude de movimento.
D) A órtese de extensão de punho normalmente o

37) O terapeuta ocupacional, ao avaliar uma criança com
transtornos neurológicos do tipo atetoide, deve
observar:
A) Resistência maior do que o normal de um músculo
quando sujeito ao alongamento passivo.
B) Falta de equilíbrio, com marcha insegura, com
tendência a oscilar de um lado a outro, tremor
intencional e desartria.
C) Sistema

muscular

instável

e

flutuante,

com

movimentos involuntários de pequena amplitude,
controle cervical fraco.
D) Inabilidade para realizar movimentos dirigidos,
controle cervical em desenvolvimento.

posiciona em extensão de 30º a 45º, considerada a
melhor posição para a função manual.
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38) Sobre as doenças neurodegenerativas é CORRETO
afirmar:
A) A acinesia é a lentidão ou pobreza dos movimentos,
provocando falta de expressão facial nos indivíduos
com Doença de Parkinson.
B) Na esclerose lateral amiotrófica, o comprometimento
dos neurônios motores inferiores resulta em
fraqueza ou atrofia muscular dos membros,
fasciculação e perda de reflexos.
C) Os programas de exercícios de alongamento para
indivíduos com esclerose múltipla enfatizam muitas
repetições sem sustentação de peso.
D) Os sintomas da Síndrome de Guillain-Barré incluem
paralisia assimétrica descendente que se inicia pela
face, dor nas pernas e discreta perda sensorial.
39) A evolução da preensão dentro do desenvolvimento
motor global se dá nesta sequência de etapas:
A) Pinça, radiopalmar e palmar.
B) Palmar, cubitopalmar e pinça.
C) Cubitopalmar, palmar e pinça.
D) Palmar, radiopalmar e pinça.
40) Marque V para verdadeiro e F para falso:
( )
( )
( )
( )

Preensão ponta com ponta dos dedos: Exercida pela ação predominante dos músculos extrínsecos, permitindo
segurar pequenos objetos, como um alfinete ou um clipe.
Pinça lateral: constitui-se pela superfície volar da falange distal do polegar, com o lado externo do dedo
indicador no nível da articulação interfalangeana distal ou falange média.
Preensão trípode: É um movimento em que a palma serve como uma plataforma de oposição e os dedos
fecham sobre si ou em um objeto suportado por eles.
Palmar cilíndrica: Exercida predominantemente pelos músculos intrínsecos, como para segurar uma caneta ou
pinça anatômica.

Marque a sequência CORRETA:
A) V – F – V – V.
B) F – V – V – F.
C) F – V – V – V.
D) V – V – F – F.
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