
TERAPEUTA OCUPACIONAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 

retornar, será eliminado. 
3 -	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	deverão	permanecer	na	sala	

até	que	todos	tenham	finalizado	suas	provas	e	somente	poderão	sair	juntos	
do	recinto,	após	aposição	em	ata	de	suas	respectivas	assinaturas.	

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) 
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu 
Cartão de Respostas	 será	 disponibilizada	 na	 página	 do	 concurso	 em	
http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira	 atentamente	 se	 este	 Caderno	 de	 Questões	 (Provas),	 que	 contém	

60 (sessenta) questões objetivas, está completo.
2 -	 Cada	 questão	 da	 Prova	 Objetiva	 conterá	 5 (cinco) opções e somente uma 

correta.
3 -	 Confira	 se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 

de respostas,	 estão	 corretos.	 Se	 notar	 qualquer	 divergência,	 notifique	
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 -	 Confira	atentamente	se	o	cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de	 questões	 é	 o	mesmo	 do	 que	 consta	 em	 seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar.	Se	notar	qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	ao	Fiscal	de	
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 -	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 - No	decorrer	da	prova	objetiva	o	fiscal	de	sala	irá	colher	a	sua	digital	no	selo	
que está no seu cartão de respostas.

AGENDA 

l 28/03 e 29/03/2015,	 Provas	
Objetivas.	

l 30/03/2015, Divulgação dos 
Exemplares dos Cadernos de 
Questões	 (Provas)	 das	 Provas	
Objetivas.

l 30/03/2015, Divulgação dos 
Gabaritos	 Preliminares	 das	 Provas	
Objetivas.

l 01/04/2015,	 Disponibilização	 das	
Imagens	dos	Cartões	Respostas	das	
Provas	Objetivas.

l 02/04 e 06/04/2015, Interposição 
de	Recursos	contra	as	questões	das	
Provas	Objetivas.

l 14/04/2015, Divulgação dos 
Gabaritos	 Definitivos	 das	 Provas	
Objetivas.

l 15/04/2015, Relação Final de Notas 
das	Provas	Objetivas.

l 15/04/2015, Resultado Final do 
Concurso.

CADERNO: 2 

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: sjbarra2014@biorio.org.br

CÓDIGO: TOC53

Prefeitura Municipal de 
São João da Barra
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO
Ciclovia

 As ciclovias exercem um grande fascínio sobre 
a população em geral, em especial nos ciclistas leigos. A 
crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito 
proporciona	 segurança	 no	 pedalar	 é	 muito	 enraizada.	 A	
realidade apresentada por pesquisas mostra que não é bem 
assim. Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas 
não existe milagre e elas também apresentam seus pontos 
fracos.	Talvez	o	ponto	mais	forte	do	conceito	ciclovia	esteja	no	
imaginário das pessoas. 
	 Ciclovia	 é	 uma	 dentre	 várias	 opções	 técnicas	 de	
segurança de trânsito para melhoria da vida do ciclista. Ela 
pode ou não ser a opção mais segura ou apropriada. Em várias 
situações	é	mais	apropriado	ter	faixas	para	ciclistas,	sinalização,	
trânsito	partilhado	ou	mesmo	não	fazer	absolutamente	nada.	
Em cidades de pequeno porte ou no interior de bairros 
onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias 
provavelmente são totalmente desnecessárias. 
	 A	 matemática	 é	 simples:	 a	 quase	 totalidade	 dos	
acidentes	 envolvendo	 ciclistas	 acontece	 em	 cruzamentos,	
portanto resolvendo estes pontos, o índice de acidentes 
envolvendo	ciclistas	praticamente	zera.	E	aí	vem	o	detalhe:	não	
existe	ciclovia	sem	algum	tipo	de	cruzamento.	
 Mas há outros fatores a ponderar antes de optar pela 
ciclovia.	Para	criar	uma	via	apropriada	é	necessário	tirar	espaço	
de	alguém,	seja	dos	veículos	motorizados	ou	até	mesmo	dos	
pedestres,	o	que	faz	com	que	processo	de	implementação	seja	
realizado	no	mínimo	com	alguma	espécie	de	atrito.	
 Ciclovia é sempre a opção mais complicada de 
ser implementada e a mais cara. Os altos custos de sua 
manutenção também devem ser levados em consideração ou 
então	o	dinheiro	investido	será	jogado	no	lixo.

QUESTÃO 1
“As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em 
geral, em especial nos ciclistas leigos”; essa observação inicial 
do	texto:

(A) é explicada na progressão do texto.
(B) é contrariada pelo conteúdo do texto.
(C)	 é	discutida	em	seus	vários	aspectos.
(D)	 é	confirmada	por	estudos	especializados.
(E) é vista como uma opinião equivocada.

QUESTÃO 2
A frase do primeiro parágrafo que mostra um erro de norma 
culta	é:

(A) “As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população 
em geral, em especial nos ciclistas leigos”.

(B) “A crença que só a segregação do ciclista em relação 
ao trânsito proporciona segurança no pedalar é muito 
enraizada”.

(C) “A realidade apresentada por pesquisas mostra que não é 
bem assim”.

(D) “Não resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não 
existe milagre e elas também apresentam seus pontos 
fracos”.

(E)	 “Talvez	o	ponto	mais	forte	do	conceito	ciclovia	esteja	no	
imaginário das pessoas”.

QUESTÃO 3
“A crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito 
proporciona segurança no pedalar é muito enraizada”.

Essa	afirmação	do	texto	traz	como	pressuposição	que:

(A) há muitos acidentes com ciclistas.
(B) as autoridades não cuidam das ciclovias.
(C) os ciclistas são descuidados.
(D) as ciclovias são mal construídas.
(E)	 o	tema	das	ciclovias	ainda	é	pouco	discutido.

QUESTÃO 4
Entre	os	chamados	“pontos	fracos”	das	ciclovias	encontramos:

(A) o pequeno custo de sua construção.
(B)	 o	pequeno	número	de	cruzamentos.
(C) os atritos criados com outros cidadãos.
(D) a necessidade de deslocamento de policiais.
(E) a falta de manutenção cuidada.

QUESTÃO 5
“A matemática é simples: a quase totalidade dos acidentes 
envolvendo ciclistas acontece em cruzamentos, portanto 
resolvendo estes pontos, o índice de acidentes envolvendo 
ciclistas praticamente zera. E aí vem o detalhe: não existe 
ciclovia sem algum tipo de cruzamento”. O argumento 
apresentado	nesse	parágrafo	defende	a	ideia	de	que:

(A) não se devem construir ciclovias.
(B) a construção de ciclovias deve ser bem pensada.
(C) as ciclovias aumentam o risco dos ciclistas.
(D)	 devem-se	planejar	ciclovias	sem	cruzamentos.
(E) os riscos dos ciclistas podem ser completamente 

eliminados.

QUESTÃO 6
A	frase	do	texto	que	NÃO	se	apresenta	na	voz	passiva	é:

(A)	 “Para	criar	uma	via	apropriada	é	necessário	tirar	espaço	de	
alguém,	seja	dos	veículos	motorizados	ou	até	mesmo	dos	
pedestres...”

(B)	 “...o	 que	 faz	 com	 que	 processo	 de	 implementação	 seja	
realizado	no	mínimo	com	alguma	espécie	de	atrito”.

(C) “Ciclovia é sempre a opção mais complicada de ser 
implementada e a mais cara”.

(D) “Os custos de sua manutenção também devem ser levados 
em consideração...”

(E)	 “...ou	então	o	dinheiro	investido	será	jogado	no	lixo”.
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QUESTÃO 7
“As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população 
em geral, em especial nos ciclistas leigos. A crença que só a 
segregação do ciclista em relação ao trânsito proporciona 
segurança no pedalar é muito enraizada. A realidade 
apresentada por pesquisas mostra que não é bem assim. Não 
resta dúvidas que ciclovias têm qualidades, mas não existe 
milagre e elas também apresentam seus pontos fracos. Talvez 
o ponto mais forte do conceito ciclovia esteja no imaginário 
das pessoas”.

Nesse	primeiro	parágrafo	do	texto,	a	afirmação	correta	sobre	
as	três	ocorrências	da	palavra	sublinhada	é:

(A)	 as	 três	 ocorrências	 pertencem	 a	 classes	 gramaticais	
diferentes.

(B)	 a	primeira	ocorrência	é	de	classe	gramatical	diferente	das	
demais.

(C)	 as	três	ocorrências	pertencem	à	mesma	classe	gramatical.
(D) só as duas primeiras ocorrências pertencem à mesma 

classe.
(E)	 só	as	duas	últimas	ocorrências	pertencem	à	mesma	classe	

gramatical.

QUESTÃO 8
“Ciclovia é uma dentre várias opções técnicas de segurança 
de trânsito para melhoria da vida do ciclista. Ela pode ou não 
ser a opção mais segura ou apropriada. Em várias situações 
é mais apropriado ter faixas para ciclistas, sinalização, 
trânsito partilhado ou mesmo não fazer absolutamente 
nada. Em cidades de pequeno porte ou no interior de bairros 
onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias 
provavelmente são totalmente desnecessárias”

Nesse	parágrafo	do	texto,	o	valor	do	conectivo	sublinhado	que	
está	corretamente	indicado	é:

(A) dentre = comparação.
(B) para = direção.
(C)	ou	=	retificação.
(D) em = tempo.
(E)	onde	=	localização.

QUESTÃO 9
O par de palavras abaixo que apresenta uma estrutura de 
classes	gramaticais	diferente	das	demais	é:

(A) altos custos.
(B)	trânsito	partilhado.
(C) pequeno porte.
(D) grande fascínio.
(E) baixa velocidade.

QUESTÃO 10
Observe a charge abaixo

Sobre	a	charge,	a	afirmação	INCORRETA	é	a	de	que:

(A)	 Há	muitos	interesses	políticos	na	criação	de	ciclovias.
(B)	 Os	ciclistas	têm	preocupações	com	as	ciclovias.
(C) Os pedestres se veem prejudicados com as ciclovias.
(D) As ciclovias mostram interesses em choque.
(E) A dúvida do ciclista é com a segurança nas ciclovias.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Daqui a um ano, Marcelo terá o dobro da idade que Bernardo 
terá.	Daqui	a	dezessete	anos,	Bernardo	terá	a	idade	que	Marcelo	
tinha	há	um	ano.	Se	dividirmos	a	idade	atual	de	Marcelo	pela	
idade	atual	de	Bernardo,	obtemos	aproximadamente:

(A) 1,64
(B) 1,78
(C) 1,82
(D) 1,92
(E) 2,06

QUESTÃO 12
Os	quatro	primeiros	termos	de	uma	sequência	são:	 	103,	99,	
94,	88,	...	O	sétimo	termo	é:

(A) 62
(B) 63
(C) 64
(D) 65
(E) 66
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QUESTÃO 13
Num planeta distante todo Mex é Nex e todo Nex é Ox, mas 
nem	todo	Ox	é	Pox.	Então:	

(A)	 Algum	Nex	não	é	Pox.
(B)	 Todo	Nex	é	Pox.
(C) Algum Mex não é Nex.
(D) Todo Mex é Ox.
(E)	 Algum	Pox	é	Mex.

QUESTÃO 14
Num	período	de	racionamento	de	energia,	a	casa	de	Luiz	está	
às	 escuras	 e	 Luiz	 tem	de	pegar	um	par	de	meias	 de	mesma	
cor em uma gaveta de seu quarto, mas não consegue enxergar 
nada.	 Ele	 resolve	pegar	uma	quantidade	mínima	de	meias	e	
levar	para	a	sala,	onde	há	um	pouco	de	luz	devido	à	iluminação	
da rua, para formar o par que deseja. Ele sabe que na gaveta há 
quatro	pares	de	meias	pretas,	três	pares	de	meias	azuis,	dois	
pares de mais brancas e quatro pares de meias marrons e sabe 
também	que	todas	as	meias	estão	soltas.	A	quantidade	mínima	
de	meias	que	Luiz	tem	de	levar	para	a	sala	para	ter	certeza	de	
que	tem	um	par	de	meias	de	mesma	cor	é	igual	a:

(A) 5
(B) 12
(C) 16
(D) 20
(E) 24

QUESTÃO 15
Numa	sala	da	Prefeitura	de	São	João	da	Barra	estão	reunidos	
quatro técnicos de enfermagem, quatro técnicos de farmácia 
e quatro técnicos de radiologia. Um grupo de trabalho será 
constituído	 com	 dois	 técnicos	 de	 enfermagem,	 dois	 de	
radiologia e dois de farmácia. O número de grupos de trabalho 
diferentes	que	podem	ser	formados	é	igual	a:

(A) 24
(B) 76
(C) 124
(D) 216
(E) 300

QUESTÃO 16
Num	 campeonato	 de	 futebol,	 em	 cada	 partida	 a	 equipe	
vencedora ganha 3 pontos e a perdedora, nenhum; em caso 
de empate, cada equipe ganha um ponto.  Um campeonato 
foi disputado por 10 equipes em sistema de ida e volta, ou 
seja,	cada	equipe	jogou	duas	vezes	com	cada	uma	das	outras.	
Terminado	 o	 campeonato,	 verificou-se	 que,	 no	 total,	 foram	
conquistados 234 pontos pelas equipes. Assim, a diferença 
entre o número x de jogos que terminaram com um vencedor 
e	o	número	y	de	jogos	que	terminaram	empatados	foi	igual	a:

(A) 18
(B) 20
(C) 22
(D) 23
(E) 25

QUESTÃO 17
As	filhas	de	Artur,	Bernardo	e	Carlos	chamam-se	Débora,	Eliza	
e Fabiana, não necessariamente nessa ordem, mas cada uma é 
filha	de	um	dos	três.	Você	é	informado	de	que:

	 Débora	não	é	filha	de	Carlos.
	 Fabiana	não	é	filha	de	Artur.
	 Eliza	é	filha	de	Carlos.

Mais	tarde	você	descobre	que	apenas	uma	dessas	afirmativas	é	
verdadeira	e,	sendo	assim,	conclui	que	Débora,	Eliza	e	Fabiana	
são	filhas,	respectivamente,	de:

(A) Artur, Bernardo, Carlos.
(B) Carlos, Artur, Bernardo.
(C) Artur, Carlos, Bernardo.
(D) Bernardo, Artur, Carlos.
(E) Carlos, Bernardo, Artur.

QUESTÃO 18
No	quadro	abaixo,	em	cada	linha	o	terceiro	número	foi	obtido	
a	partir	dos	dois	primeiros	usando-se	certa	regra.	

2 4 20
1 5 26
3 6 45
3 ? 58

Se a mesma regra for usada na quarta linha, a interrogação 
deve	ser	substituída	pelo	seguinte	número:

(A) 11
(B) 10
(C) 9
(D) 8
(E) 7

QUESTÃO 19
Se	não	é	verdade	que	João	gosta	de	marmelada	ou	de	goiabada,	
avalie	se	as	afirmativas	a	seguir	são	falsas	 (F)	ou	verdadeiras	
(V):

	 João	 não	 gosta	 de	 marmelada	 mas	 pode	 gostar	 de	
goiabada.

	 João	 não	 gosta	 de	 goiabada	 mas	 pode	 gostar	 de	
marmelada.

	 João	não	gosta	nem	de	goiabada	nem	de	marmelada.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A) F, F e F.
(B)	 F,	V	e	F.
(C)	 V,	F	e	F.
(D)	 F,	F	e	V.
(E)	 V,	V	e	V.
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QUESTÃO 20
Numa urna há três bolas brancas e quatro bolas pretas. O 
número	mínimo	de	bolas	que	precisam	ser	retiradas	da	urna,	
sem	 olhar,	 para	 se	 tenha	 certeza	 de	 que	 duas	 delas	 são	 de	
cores	diferentes	é	igual	a:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

ESTATUTO DO SERVIDOR

ATENÇÃO: responda as questões a seguir com base no 
Estatuto dos Servidores Civis do Município de São João da 
Barra – RJ.

QUESTÃO 21
“Art.	172.	A	ação	disciplinar	prescreverá:

I	–	 em	___	anos,	quanto	às	infrações	puníveis	com	demissão,	
cassação	de	aposentadoria	ou	disponibilidade	e	destituição	
de cargo em comissão;

II – em ___ anos, quanto à suspensão;
III – em ___ dias, quanto à advertência.”

As	 lacunas	ficam	corretamente	preenchidas	 respectivamente	
por:

(A) 5 / 2 / 180.
(B) 3 / 2 / 120.
(C) 3 / 1 / 90.
(D) 4 / 2 / 150.
(E) 5 / 3 / 120.

QUESTÃO 22
Avalie se são formas de provimento de cargo público, dentre 
outras:

I – nomeação.
II – readaptação.
III – reversão.
IV	–	aproveitamento.

Estão	corretas:

(A) I e III, apenas.
(B)	 II	e	IV,	apenas.
(C)	 I,	II	e	IV,	apenas.
(D)	 II,	III	e	IV,	apenas.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 23
Em	relação	à	posse,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A)	 A	 posse	 dar-se-á	 pela	 assinatura	 do	 respectivo	 termo,	
no	 qual	 deverão	 constar	 as	 atribuições,	 os	 deveres,	
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente 
por	 qualquer	 das	 partes,	 ressalvados	 os	 atos	 de	 ofício	
previstos em lei.

(B)	 A	posse	ocorrerá	no	prazo	de	5	(cinco)	dias	úteis,	contados	
do recebimento da convocação, podendo ser prorrogada 
por	 igual	 período	 por	 decisão	 administrativa,	 mediante	
justo	motivo.

(C) A posse não poderá ocorrer mediante procuração pública 
específica.

(D) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por 
nomeação.

(E) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de 
bens	 e	 valores	 que	 constituem	 seu	 patrimônio	 e	 decla-
ração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego 
ou função pública.

QUESTÃO 24
“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo	de	provimento	efetivo	ficará	sujeito	a	estágio	probató-
rio por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a 
sua	aptidão	e	capacidade	para	o	desempenho	do	cargo	serão	
objeto	de	avaliação,	observados	os	seguintes	fatores:	[...]”

Avalie	se	tais	fatores	incluem:

I – assiduidade.
II – disciplina.
III	–	capacidade	de	iniciativa.
IV	–	produtividade.
V	–	 responsabilidade.

Estão	corretos:

(A) I e III, apenas.
(B)	 II,	IV	e	V,	apenas.
(C)	 I,	II,	III	e	IV,	apenas.
(D)	 II,	III,	IV	e	V,	apenas.
(E)	 I,	II,	III,	IV	e	V.

QUESTÃO 25
“Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado 
em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 
serviço público ao completar ___ anos de efetivo exercício.”

A	lacuna	fica	corretamente	preenchida	por:

(A) um ano.
(B) dois anos.
(C) três anos.
(D) quatro anos.
(E) cinco anos.
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QUESTÃO 26
Em relação ao vencimento e à remuneração, avalie se as 
afirmativas	a	seguir	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

	 Vencimento	é	a	retribuição	pecuniária	pelo	exercício	de	
cargo	público,	sem	valor	fixado	em	lei.

	 Nenhum	 servidor	 receberá,	 a	 título	 de	 vencimento,	
importância inferior a dois salários mínimos regionais.

	 Remuneração	 é	 o	 vencimento	 do	 cargo	 efetivo,	
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei.

	 O	vencimento	do	cargo	efetivo,	acrescido	das	vantagens	
de	caráter	permanente,	é	irredutível.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A)	 F,	F,	V	e	V.
(B)	 V,	F,	V	e	V.
(C)	 V,	V,	F	e	F.
(D)	 F,	V,	V	e	F.
(E)	 V,	F,	F	e	V.

QUESTÃO 27
Em	relação	ao	Salário-Família,	avalie	se	as	afirmativas	a	seguir	
são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V):

 O Salário-Família é o auxílio pecuniário especial de 
caráter	indenizatório	concedido	ao	servidor	que	receber	
como salário base o equivalente ao menor vencimento 
do Município, como contribuição ao custeio das despe-
sas de manutenção de sua família.

	 É	concedido	ao	servidor	por	filho	menor	de	18	anos	de	
idade.

	 É	concedido	por	filho	ou	dependente	incapaz.

As	afirmativas	são	respectivamente:

(A)	 F,	V	e	V.
(B)	 V,	F	e	V.
(C)	 V,	V	e	V.
(D)	 F,	F	e	V.
(E) F, F e F.

QUESTÃO 28
Avalie	se	são	deveres	do	servidor,	dentre	outros:	

I	-	 Exercer	com	zelo	e	dedicação	as	atribuições	do	cargo.
II - Cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente	discutíveis.
III	-	 Atender	com	presteza	ao	público	em	geral,	prestando	as	

informações	requeridas,	sigilosas	ou	não,	de	acordo	com	
seu julgamento, com base no princípio da transparência 
pública.  

IV	-	 Levar	 ao	 conhecimento	 da	 autoridade	 superior	 as	
irregularidades	de	que	tiver	ciência	em	razão	do	cargo.

Estão	corretos:

(A)	 I	e	IV,	apenas.
(B) II e III, apenas.
(C)	 I,	II	e	IV,	apenas.
(D)	 II,	III	e	IV,	apenas.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 29
Ao	servidor	NÃO	é	proibido:

(A) recusar fé a documentos públicos.
(B)	 	opor	resistência	justificada	ao	andamento	de	documento	

e processo ou execução de serviço.
(C) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 

da	repartição.
(D) aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 

estrangeiro.
(E)	 praticar	usura	sob	qualquer	de	suas	formas.

QUESTÃO 30
A demissão será aplicada, dentre outros, nos seguintes casos, 
EXCETO:

(A)	 ofensa	física,	em	serviço,	a	servidor	ou	a	particular,	mesmo	
em	legítima	defesa.

(B)	 improbidade	administrativa.
(C)	 incontinência	 pública	 e	 conduta	 escandalosa,	 na	

repartição.
(D) insubordinação grave em serviço.
(E) aplicação irregular de dinheiros públicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
O	código	de	Ética	e	Deontologia	da	Terapia	Ocupacional	é:

(A)	 organizado	 e	 aprovado	 pelo	 Conselho	 Federal	 de	
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO)

(B) avaliado e julgado as irregularidades pelos escritórios 
regionais da Federação Mundial (WFOT) 

(C)	 estruturada	 pelas	 Associações	 Regionais	 de	 Terapia	
Ocupacional, com supervisão da ABRATO

(D) de jurisprudência do Sindicato dos Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais (SINFITO) 

(E)	 produzido	 pelas	 entidades	 de	 especialidades	 da	 Terapia	
Ocupacional,	 seguindo	 as	 orientações	 dos	 conselhos	
regionais.
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QUESTÃO 32
O	 terapeuta	ocupacional	 observa	a	dificuldade	de	 realização	
das	AVD	de	um	paciente	que	apresenta	mão	em	garra	ulnar.	
Essa	mão	se	caracteriza	por	apresentar:

(A)	 a	 hiperextensão	 dos	metacarpofalanginas	 e	 a	 flexão	 das	
interfalagianas do 1º, 2º e 3º dedo.

(B)	 a	 flexão	 dos	metacarpofalanginas	 e	 a	 hiperextensão	 das	
interfalagianas do 1º, 2º e 3º dedo.

(C)	 a	 flexão	 dos	 metacarpofalanginas	 e	 a	 extensão	 das	
interfalagianas do 1º e 2º dedo.

(D)	 a	 hiperextensão	 dos	metacarpofalanginas	 e	 a	 flexão	 das	
interfalagianas do 4º e 5º dedo.

(E)	 a	 flexão	 dos	metacarpofalanginas	 e	 a	 hiperextensão	 das	
interfalagianas do 4º e 5º dedo.

QUESTÃO 33
Com	relação	às	próteses	podemos	afirmar	que:

(A)	 os	 dispositivos	 terminais	 das	 próteses	 podem	 ser	
classificados	como	o	gancho	e	a	mão	ativa	ou	mão	passiva.

(B) as próteses mioelétricas são acionadas pela tração de um 
tirante	que	conduz	corrente	elétrica.

(C) a funcionalidade de próteses tem relação direta com a 
amplitude do movimento e força muscular do coto.

(D)	 as	próteses	estéticas	passivas	podem	auxiliar	na	realização	
de	atividades	simples	bimanuais.

(E) as próteses híbridas empregam tanto o acionamento pela 
tração mecânica como sistema miolétrico.

QUESTÃO 34
Analisando personagens e fatos históricos da terapia 
ocupacional	é	correto	afirmar,	EXCETO:

(A) Nise da Silveira, nos anos de 1940, fundou, no Centro 
Psiquiátrico	 Pedro	 II,	 no	 Engenho	 de	 Dentro,	 a	 primeira	
Seção	de	Terapêutica	Ocupacional.

(B)	 Pinel	foi	o	primeiro	a	visualizar	nas	atividades	do	trabalho	
uma forma de tratamento para os alienados.

(C)	 Susan	 Cox	 Johnson,	 uma	 das	 fundadoras	 da	 Terapia	
Ocupacional nos Estados Unidos, havia sido professora de 
arte e artesanato. 

(D) George Barton, arquiteto e um dos fundadores da AOTA, 
contribuiu com a criação da Terapia Ocupacional nos 
Estados Unidos.

(E) O Tratamento Moral no Brasil foi iniciado por Luis 
Cerqueira	ao	 inaugurar	a	Colônia	Agrícola	para	mulheres	
em	Jacarepaguá	no	Rio	de	Janeiro.

QUESTÃO 35
O	terapeuta	ocupacional,	ao	tratar	um	paciente	hemiparético	
acometido	de	TCE,	deve	seguir	a	seguinte	orientação:

(A) trabalhar a força muscular perdida logo após o acidente.
(B)	 aumentar	o	tônus	diminuído	na	primeira	fase	da	lesão.
(C)	 posicionar	o	paciente	em	posturas	antiespáticas.
(D)	 normalizar	a	sensibilidade	somente	após	o	retorno	motor.
(E)	 evitar	as	sinergias	provenientes	da	flexão	e	extensão.	

QUESTÃO 36
No	modelo	do	desempenho	ocupacional,	o	contexto:

(A)	 físico	se	refere	à	avaliação	física	que	realizamos	sobre	as	
dificuldade	corporais	do	cliente.

(B)	 espiritual	 é	 religioso	 e	 fala	 sobre	 as	 crenças	 dogmáticas	
que cada paciente tem sobre a vida.

(C)	 é	 representado	 pelas	 atividades	 realizadas	 nas	 AVD,	 no	
Trabalho	e	como	forma	de	Lazer.

(D)	 ambiental	e	temporal	compõem	o	grupo	de	elementos	do	
desempenho ocupacional.

(E)	 o	cultural	é	indicado	pelo	nível	de	escolarização	e	cognição	
que cada indivíduo tem.

QUESTÃO 37
Avalie as sentenças a seguir a respeito do Movimento de Artes 
e	Ofícios	(Arts	and	Crafts):

I	–	 John	Ruskin,	 importante	pensador	do	 século	XIX,	 foi	 um	
dos mais importantes fundadores do Movimento de Artes 
e	Ofícios.

II	–	 Nas	 Colônias	 do	 Movimento	 de	 Artes	 e	 Ofícios,	 eram	
valorizadas	 as	 atividades	 feitas	 a	 mão,	 com	 materiais	
não	 industrializados	 e	 como	 forma	 de	 resistência	 à	
industrialização	que	privava	o	trabalhador	de	experiências	
cotidianas	criativas,	coletivas	e	solidárias.

III	–	O	artesanato,	No	Movimento	de	Artes	e	Ofícios,	diferente	
da grande voltada para as classes dominantes, tem um 
papel relevante porque devolve às massas a experiência 
estética.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	a	afirmativa	I	está	correta.
(B)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(D)	 apenas	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(E)	 todas	as	afirmativas	estão	corretas.

QUESTÃO 38
A	cinestesia	é	defina	como:

(A)	 a	 capacidade	 de	 perceber	 os	 sentidos	 do	 movimento	
músculo-esquelético.

(B)	 a	sensibilidade	interoceptiva	de	interpretar	os	movimentos	
vegetativos	viscerais.

(C) a avaliação cinesiológica feita através da medição de 
deslocamento	cinético.	

(D)	 a	impossibilidade	de	sentir	os	movimentos	corporais	pelos	
receptores	articulares.

(E)	 a	 sensação	 que	 produz	 a	 interligação	 por	 associação	 de	
planos sensoriais diferentes.
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QUESTÃO 39
Considerando	 a	 COPM	 (Medida	 Canadense	 do	 Desempenho	
Ocupacional) como protocolo de avaliação, NÃO é correto 
afirmar	que:	

(A)	 é	 realizado	 de	 forma	 individualizada	 por	 meio	 de	 uma	
entrevista semiestruturada, diretamente ao cliente ou a 
outras pessoas a ele vinculadas. 

(B)	 o	 terapeuta	 pontua	 os	 dez	 principais	 problemas	
de desempenho ocupacional baseado no grau de 
complexidade	 da	 atividade,	 conforme	 o	 grau	 de	
importância estabelecido.

(C)	 analisa	 os	 componentes	 espiritual,	 físico,	 sociocultural	 e	
mental do desempenho ocupacional.

(D) o cliente avalia e mensura sua própria percepção em sua 
performance	 ocupacional,	 identificando	 as	 dificuldades	
em	quaisquer	atividade.

(E)	 procura	identificar	questões	no	desempenho	ocupacional,	
como por exemplo, nas áreas do autocuidado, da 
produtividade	e	do	lazer.

QUESTÃO 40
O	monofilamento	de	Semmes-Weinstein	avalia:

(A) a força de preensão e a precisão nas pinças.
(B) a sensibilidade ao toque leve e pressão profunda.
(C)	 a	percepção	simultânea	de	estímulos	em	áreas	cutâneas	

distintas.
(D)	 a	capacidade	de	identificar	a	forma,	cores	e	o	tamanho	dos	

objetos.
(E)	 o	nível	de	hidratação,	lubrificação	e	flexibilidade	da	pele	da	

mão.

QUESTÃO 41
Em	relação	à	análise	de	atividades,	avalie	se	são	verdadeiras	
(V)	ou	falsas	(F)	as	afirmativas	a	seguir:

I – O grande problema e necessidade da Terapia Ocupacional 
atual	 é	 o	 desafio	 e	 desejo	 de	 produzir	 uma	 análise	
universal	das	atividades,	contendo	a	avaliação	das	etapas	
e	dos	componentes	de	uma	atividade,	 independente	das	
variações	e	singularidades	do	cotidiano	dos	indivíduos	que	
as	realizam.

II	–	A	análise	de	atividade	tem	entre	suas	bases	históricas	as	
perspectivas	de	Taylor	que	procura	estudar	cada	etapa	das	
atividades	de	forma	fragmentada.

III – A aproximação da Terapia Ocupacional com o modelo 
médico-biológico	 fez	 com	 que	 a	 profissão	 buscasse	
na	 análise	 da	 atividade	 um	 instrumento	 mensurável	 e	
confiável	para	legitimação	científica.

As	afirmativas	I,	II	e	III	são	respectivamente:

(A)	 V,	F	e	F.
(B)	 F,	V	e	F.
(C)	 V,	V	e	F.
(D)	 F,	V	e	V.
(E)	 V,	V	e	V.

QUESTÃO 42
Um	dos	fundamentos	da	Terapia	Ocupacional	Psicodinâmica	é:

(A)	 entender	 que	 cada	 material	 da	 atividade	 possui	 uma	
psicodinâmica própria, evocando as fases oral, anal e 
genital do desenvolvimento. 

(B) enfocar o funcionamento mental e formas de lidar com o 
sofrimento psíquico baseados nos pensamentos da psicanálise. 

(C)	 avaliar	as	dinâmicas	necessárias	aos	movimentos	realizados	
nas	atividades	e	seus	possíveis	desdobramentos	psíquicos.

(D) compreender que os movimentos são compostos por 
dinâmicas	diversas	a	partir	dos	estudos	psíquicos	de	Laban.	

(E)	 identificar	 o	 comportamento	 psíquico	 do	 homem	 nas	
atividades	 com	 base	 nas	 teorias	 behavioristas	 de	 Lacan,	
Winnicott	e	Skinner.

 
QUESTÃO 43
João	é	uma	criança	de	4	anos	diagnosticada	com	encefalopatia	
crônica	 da	 infância;	 ele	 apresenta	 deformidades	 em	 seus	
membros superiores e inferiores, atraso no desenvolvimento 
cognitivo	e	muita	dificuldade	nas	realização	de	suas	atividades	
cotidianas.	 Considerando	 o	 desenvolvimento	 psicomotor	
da criança, o terapeuta ocupacional deverá privilegiar, como 
primeiras	 atividades	 a	 serem	 desenvolvidas	 no	 plano	 de	
tratamento	dessa	criança,	as	atividades:

(A)	 desportivas.
(B) indutórias.
(C) do brincar.
(D) de fortalecimento muscular dos membros superiores e 

inferiores.
(E) de contração e relaxamento muscular de mãos.

QUESTÃO 44
Silvia,	 55	 anos,	 secretária,	 com	 diagnóstico	 de	 fratura	 de	
Colles, busca o serviço de Terapia Ocupacional para iniciar 
seu tratamento e reabilitar suas habilidades para melhor 
desempenho	 nas	 suas	 áreas	 de	 atividade	 de	 vida	 diária	 e	
trabalho. Ao avaliar Silvia para traçar um plano de tratamento, 
o	terapeuta	ocupacional	deverá	considerar:

(A) a limitação dos movimentos do punho, falanges, as 
dificuldades	 em	 realizar	 prono-supinação	 do	 antebraço	
devido ao edema, e o quadro álgico.

(B)	 a	 rigidez	 articular	 de	 ombro,	 a	 diminuição	 do	 arco	 de	
movimento	da	articulação	escápulo	umeral,	as	alterações	
decorrentes da lesão do nervo umeral e a deformidade 
residual	da	articulação	do	ombro.

(C)	 a	limitação	dos	movimentos	de	tronco,	as	dificuldades	em	
realizar	flexão	e	a	extensão	de	vértebras	torácicas	devido	
ao quadro álgico.

(D)	 a	 rigidez	 articular	 de	 cotovelo,	 a	 diminuição	 do	 arco	 de	
movimento	da	articulação	glenoumeral	 e	 a	deformidade	
residual	da	articulação	do	ombro.

(E)	 a	limitação	dos	movimentos	de	tronco,	a	rigidez	articular	
de cotovelo e o quadro álgico.
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QUESTÃO 45
Na	 terapia	 ocupacional,	 diversas	 sensações	 e	 percepções	
devem ser levadas em conta no processo de avaliação e na 
clínica.		Em	relação	às	percepções,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A) grafestesia é capacidade de perceber com os olhos 
fechado, o desenho de números ou palavras escritos sobre 
a pele. 

(B)	 propriocepção	é	a	capacidade	de	sentir	o	movimento	e	o	
funcionamento involuntário viscerais do próprio corpo.

(C) alucinação é uma alteração da percepção na qual se 
percebe de forma real um objeto inexistente, sem um 
estímulo	externo.

(D) esterognosia é a possibilidade de reconhecer objetos 
associando	diversas	sensações	como	táteis,	cinestésicas	e	
movimentação	ativa.

(E) prosopagnosia é a incapacidade de reconhecer as faces, 
também	denominada	de	cegueira	para	feições.

QUESTÃO 46
Maria	 de	 Fátima	 é	 uma	 paciente	 que	 se	 encontra	 na	
enfermaria	de	crise	em	saúde	mental	e	está	participando	do	
grupo de Terapia Ocupacional. Nareunião do grupo, a usuária 
se	 aproxima	 do	 profissional	 e	 relata	 que	 ouve	 vozes	 que	 a	
ordenam	a	fazer	coisas	de	que	ela	tem	medo,	mas	que	se	sente	
obrigada	a	obedecer	o	comando	das	vozes.	A	paciente,	nessa	
condição,	apresenta:

(A) delírios e agnosia.
(B) desorientação do eu e alucinação.
(C) ilusão e agnosia.
(D)	 alucinações	e	delírios.
(E) desorientação do eu e ilusão.

QUESTÃO 47
O	goniômetro	é	um	instrumento	usado	para	avaliar:

(A)	 o	arco	de	movimento	das	articulações.
(B)	 a	força	de	resistência	ativa	de	um	músculo.	
(C)	 a	sensibilidade	cutânea	tátil	e	dolorosa.
(D) o perímetro de um segmento corporal. 
(E) o grau de edema de um parte do corpo.

QUESTÃO 48
Na	 prática	 hospitalar	 da	 Terapia	 Ocupacional	 há	 ações	 e	
estratégias que procuram melhorar a qualidade de vida e dar 
alívio ao sofrimento vivido pelos pacientes terminais e seus 
familiares.	Nesse	processo	terapêutico	ocorre	a	integração	de	
diversos aspectos da clínica, destacando-se os psicológicos e 
espirituais.	Esta	filosofia	de	intervenção	é	denominada	de:		

(A)	 escuta	vibrátil.
(B)	 cuidados	holísticos.
(C)	 cuidados	tanáticos.
(D)	 escuta	humanizada.
(E)	 cuidados	paliativos.

QUESTÃO 49
São	objetivos	das	órteses	,	EXCETO:

(A) limitar movimentos.
(B)	 substituir	uma	parte	do	corpo.
(C) alinhar segmento corporal.
(D) corrigir deformidade.
(E) melhorar uma função.

QUESTÃO 50
Analisando	 as	 características	 dos	 recursos	 em	 Terapia	
Ocupacional,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A)	 as	órteses	são	dispositivos	que	podem	auxiliar	a	função	de	
um órgão ou membro.

(B)	 as	 pranchas	 de	 comunicação	 alternativa	 podem	 ser	
usadas para pessoas com incapacidade permanente ou 
temporária da comunicação.

(C) a arte é o recurso expressivo mais importante devido 
aos	 materiais	 plásticos	 permitirem	 uma	 psicodinâmica	
reveladora do dom criador.

(D)	 as	próteses	são	dispositivos	que	tem	como	principal	função	
substituir	um	órgão	ou	membro.

(E)	 o	 artesanato	 permite	 que	 ritmos,	 estéticas	 e	 modos	 de	
fazer	singulares	de	cada	sujeito	possam	ser	valorizados	nas	
oficinas	terapêuticas.

QUESTÃO 51
Sobre os fundamentos e conceitos da Terapia Ocupacional 
NÃO	é	correto	assegurar	que:

(A)	 as	 atividades	 humanas	 apresentam	 diversos	 sentidos	
e modos de ocorrerem, se relacionado ao indivíduo, à 
cultura,	ao	momento	histórico	e	ao	espaço	geográfico	em	
que	acontecem.	Elas	também	podem	tanto	produzir	saúde	
como	 adoecimento,	 dependendo	 dos	 efeitos	 produzidos	
durante	sua	realização	.

(B) ao se aproximar de outros modelos e de conceitos 
diferentes	dos	biomédicos,	a	Terapia	Ocupacional	visualiza	
as	atividades	como	um	elemento	complexo	e	importante	
nos	processo	de	subjetivação	deixando	de	ver	as	atividades	
apenas	em	sua	área	de	exercício	terapêutico.

(C)	 as	 atividades	 e	 o	 cotidiano	 são	 elementos	 da	 cultura	
humana e os objetos centrais no campo da Terapia 
Ocupacional;	 logo,	 a	 profissão	 transita	 nos	 conceitos	 da	
área da saúde e das ciências humanas. 

(D)	 o	sujeito	é	entendido	como	singular	nos	sentidos	e	modo	
de	agir	em	seu	cotidiano	e	ao	mesmo	tempo	vinculado	às	
referências da cultura e das formas de produção social do 
qual está inserido no tempo e espaço.

(E) o termo ocupação, embora não seja único no campo da 
profissão	é	o	único	capaz	de	produzir	um	caminho	conceitual	
relevante,	pois	os	termos	cotidiano,	fazer	e	atividades	são	
imprecisos	e	não	configuram	uma	boa	base	epistemológica.
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QUESTÃO 52
Durante a avaliação do terapeuta ocupacional, uma criança, 
ao	virar	a	cabeça,	flexiona	o	braço	e	a	perna	do	lado	que	está	
voltado para a face e, ao mesmo tempo, estende os membros do 
lado	da	região	occipital.	A	criança	está	manifestando	o	reflexo:

(A) de Moro.
(B)	 tônico	cervical	assimétrico.
(C) de endireitamento axial.
(D) protetor para queda.
(E)	 tônico	cervical	simétrico.

QUESTÃO 53
Analisando a relação entre sexualidade humana e Terapia 
Ocupacional,	NÃO	é	correto	afirmar	que:

(A) o terapeuta ocupacional deve orientar e facilitar a 
autonomia	das	práticas	sexuais,	incluindo	a	descoberta	do	
corpo,	práticas	masturbatórias,	posições	sexuais.

(B)	 no	 documento	 da	 AOTA	 “Estrutura	 da	 prática	 da	 Terapia	
Ocupacional:	domínio	e	processo”,	de	2008,	a	atividade	sexual	
é	caracterizada	como	uma	Atividade	da	Vida	Diária	(AVD).

(C) a sexualidade humana é um direito e uma necessidade 
básica	tão	importante	como	outras	atividades	como	comer	
e beber.

(D) na Terapia Ocupacional brasileira, a sexualidade é 
prioritariamente	 considerada	 na	 reabilitação	 física	 e	 não	
entendida	em	sua	constituição	subjetiva,	social	e	ideológica.

(E) na orientação da sexualidade do idoso, as técnicas de 
gasto	intenso	de	energia	devem	ser	estimuladas	para	que	
a	expressão	sexual	aconteça	de	forma	satisfatória.

QUESTÃO 54
O terapeuta ocupacional do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
tem	as	seguintes	ações	de	apoio	às	equipes	da	Estratégia	de	
Saúde	da	Família,	EXCETO:

(A) matriciamento. 
(B)	 construção	do	Projeto	Terapêutico	Singular.
(C) condução e gerenciamento do caso no território.
(D)	 articulação	com	unidades	de	saúde	e	de	referência/outros	

setores.
(E) criação do serviço de reabilitação na unidade básica de 

saúde.

QUESTÃO 55
O terapeuta ocupacional em saúde mental, em sua atuação 
orientada	pelos	referenciais	da	Reforma	Psiquiátrica	Brasileira,	
deve:

(A)	 atuar	de	forma	 interdisciplinar	em	as	ações	coletivas,	no	
território	 e	 que	 estimulem	 a	 formação	 redes	 sociais	 na	
comunidade e a reabilitação psicossocial.

(B)	 priorizar	 atividades	 e	 oficinas	 profissionalizantes	 para	 o	
retorno	 do	 usuário	 a	 obtenção	 de	 recursos	 financeiros,	
facilitando a compra e uso de seus medicamentos. 

(C)	 realizar	o	diagnóstico	terapêutico	ocupacional,	orientado	
às demais especialidade da equipe a como trabalhar de 
forma	diretiva	nas	oficinas	terapêuticas.

(D)	 aplicar	atividades	e	estratégias	ocupacionais	que	facilitem	
e	estimulem	o	processo	de	internação	prolongada,	quando	
necessário. 

(E)	 avaliar	o	desempenho	ocupacional	do	paciente,	verificando	
o	grau	de	autonomia	nas	ocupações	que	indicará	ou	não	a	
necessidade de internação compulsória.

QUESTÃO 56
Com relação aos modelos da Terapia Ocupacional é correto 
afirmar	que:	

(A) o Modelo Materialista Histórico tem como base o 
pensamento	 da	 filosofia	 existencial	 do	 arquiteto	George	
Barton.

(B)	 o	 Modelo	 Positivista	 trabalha	 com	 reforço	 positivo	
das potencialidades humanas apresentadas durante a 
realização	das	atividades	cotidianas.

(C)	 o	Modelo	Canadense	está	centrado	nas	atividades,	visando	
entender os aspectos biodinâmicos e neurológicos de cada 
etapa	da	fazer.	

(D) o Modelo da Ocupação Humana, criado por Kielhofner, 
entende o homem com um sistema aberto e a ocupação 
como	essencial	a	sua	organização.

(E)	 O	 Modelo	 Humanista,	 desenvolvido	 por	 Jean	 Ayres,	
integra	o	homem	político,	cultural,	social	e	espiritual	como	
estratégia	de	análise	das	ocupações	cotidianas.	

QUESTÃO 57
Pedro,	 33	 anos,	mecânico,	 nascido	 no	 interior	 da	 Bahia,	 em	
região	 rural,	morador	do	Rio	de	 Janeiro	há	apenas	2	meses.	
Chega numa unidade de emergência hospitalar com mão direita 
queimada,	alegando	não	ter	sentido	a	queimadura	da	peça	do	
motor do carro que consertava. Após os procedimentos na 
unidade hospitalar e sua alta, é encaminhado para o serviço de 
Dermatologia de referência de uma unidade básica de saúde 
da região. Após a avaliação e aos procedimentos médicos, 
Pedro	é	encaminhado	ao	serviço	de	Terapia	Ocupacional	dessa	
unidade.	O	diagnóstico	dado	pelo	médico,	conforme	os	quadros	
clínicos apresentados pelo paciente e um dos procedimentos 
terapêuticos	ocupacionais	utilizados	nesse	caso	são:

(A)	 síndrome	compartimental;	diminuição	da	forças	muscular	
dos	 lumbricais;	 utilização	 de	 bandagens	 elásticas	 nas	
atividades	do	trabalho.

(B) síndrome de Guillain-Barre; diminuição da sensibilidade; 
utilização	de	volumetro,	orientação	das	atividades	de	vida	
diária e do trabalho.

(C)	 Hanseníase;	 alteração	 da	 sensibilidade;	 utilização	 do	
estesiometro,	 orientação	 de	 hidratação	 e	 lubrificação	
diariamente	 nas	 mãos	 e	 atividade	 de	 modelagem	 com	
argila.

(D)	 síndrome	 compartimental;	 alteração	 da	 sensibilidade;	
orientação	 de	 hidratação	 e	 lubrificação	 diariamente	 nas	
mãos	 e	 orientação	 das	 atividades	 de	 vida	 diária	 e	 do	
trabalho.

(E) Hanseníase; diminuição da sensibilidade do nervo Safeno; 
utilização	do	goniômetro,	confecção	de	órteses	dinâmicas	
para	utilizar	durante	a	atividade	do	trabalho.
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QUESTÃO 58
Um terapeuta ocupacional, em seu consultório, está atendendo 
uma	jovem	psicótica	que	está	realizando	a	atividade	de	pintura	
com aquarela. O terapeuta ocupacional acredita que pode 
conhecer	 mais	 a	 paciente	 por	 intermédio	 desta	 atividade	
porque	ela	permitirá	a	expressão	de	arquétipos	do	inconsciente	
coletivo.	 Pode-se	 afirmar	 que	 a	 orientação	 conceitual	 deste	
profissional	está	baseada	na	teoria	de:

(A)	 Donald	Winnicott.
(B)	 Otto	Gross.
(C)	 Gustav	Jung.
(D)	 Jacques	Lacan.
(E) Doma Delacato.

QUESTÃO 59
Observe	 criticamente	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 áreas	 de	
atuação	da	Terapia	Ocupacional:

I	 –	 A	 profissão	 da	 Terapia	 Ocupacional,	 embora	 com	 forte	
relações	 com	 a	 saúde,	 na	 área	 social	 segue	 outros	
paradigmas	e	conceitos	que	não	vinculam	a	prática	deste	
profissional	aos	procedimentos	e	ações	típicas	da	saúde.		

II	–	Na	reabilitação	física	todo	 investimento	e	procedimentos	
terapêuticos,	com	ou	sem	o	uso	de	adaptações,	como	as	
órteses,	devem	perspectivar	o	fortalecimento	dos	arcos	de	
movimentos	articulares.

III	 –	 No	 campo	 da	 saúde	 mental,	 as	 atividades	 devem	 ser	
utilizadas	como	possibilidade	de	criação	e	expressão,	bem	
como	de	ressocialização	e	inclusão	social.

Assinale	a	alternativa	correta:

(A)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II	estão	corretas.
(B)	 apenas	as	afirmativas	II	e	III	estão	corretas.
(C)	 apenas	as	afirmativas	I	e	III	estão	corretas.
(D)	 apenas	a	afirmativa	II	está	correta.
(E)	 apenas	a	afirmativa	III	está	correta.

QUESTÃO 60
O	 terapeuta	 ocupacional	 referenciado	 pela	 Política	 Nacional	
de	 Saúde	 Mental,	 pela	 Reforma	 Psiquiátrica	 Brasileira,	 ao	
trabalhar em hospitais gerais, nas equipes de saúde mental, 
ou mesmo em hospitais psiquiátricos voltados ao atendimento 
a	crise,	dever	ter	como	princípios	orientadores	de	sua	prática:	

(A)	 a	 estruturação	 de	 oficinas	 e	 grupo	 terapêuticos	 que	
organizem	comportamentos	inadequados	dos	usuários	de	
modo	a	favorecer	à	organização	institucional	e	às	regras	e	
normas sociais. 

(B)	 a	criação	de	práticas	e	posturas	de	acolhimento	dos	delírios	
e	 alucinações,	 visando	 ofertar	 atividades	 com	 matérias	
que favorecem o contato com realidade concreta.

(C)	 a	realização	de	interpretação	semiótica,	a	fim	de	elucidar	
o	diagnóstico	médico	através	dos	símbolos	plasmados	nas	
atividades	de	desenho	e	pintura.	

(D)	 a	solicitação	de	informações	ao	médico	sobre	o	tratamento	
farmacológico	 dos	 usuários	 para	 avaliar	 as	 condições	 de	
participação	ou	não	dos	usuários	nas	oficinas	terapêuticas.

(E)	 o	 combate	 às	 práticas	 segregativas	 promovendo	
acolhimento,	 escuta	 por	 meio	 de	 oficinas	 ou	 outros	
dispositivos	 que	 favoreçam	 a	 reconstrução	 da	 vida	
cotidiana	do	sujeito	em	comunidade.	






