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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02. 
 

 

FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?    
 

           Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! 
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. 
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa. 
            Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.   
            Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos 
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava 
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso! 
 
                                                                 (Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)  
 
 

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem  
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança 
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação 
mais próxima com aquilo que o título expressa é:  

 

A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 

com os atacantes chilenos.” 

B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.” 
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”  
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.” 

 
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:  
 

1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros 

anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil  X  Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não 

precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em 
negrito são  elementos coesivos que  indicam progressão seqüencial.    

2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)  

falta de gol.”, o  pronome possessivo entre  parênteses foi um recurso usado pelo autor para 
evitar ambigüidade.   

3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas 
ocorrências, é pronome relativo. 

4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem 
nesse contexto, funcionaria como  antônimo de  “mal”  em “Menos mal é que ...”. 

 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4, apenas.  
C) 3, apenas.    
D) 1, 2, 3 e 4.  
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 
 
 

NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ......    
 

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o 
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, 
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer 
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram  
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles. 

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que 
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer 
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram 
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos 
tempos? 

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era 
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do 
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso! 

 
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado ) 

 
 
 

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:  
 

A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra 
“tempos”.  

B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.”   e  “...  seria mais simples ...”  as duas ocorrências 
do advérbio  “mais” – intensificando “estimulou”  e “simples” – comprovam que advérbios 
podem modificar tanto verbos  como adjetivos.  

C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também 
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita 
culta do português.   

D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade 
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e 
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.  

 
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem: 
 

1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que 

viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”. 
2-  O emprego de  cada  em lugar  da palavra sublinhada em: “...todos  os homens destemidos  que 

viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, 
mas exigiria ajustes de concordância na oração.  

3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar 
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa. 

4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque 
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada 
como causa.  

 

O correto está em: 
 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05  
 
 

CAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISO 
 

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga 
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os 
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle 
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma 
doença cardíaca.  Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de 
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das 
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais 
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais 
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para  
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas. 

                                              
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado) 

 
 
 
 
05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes: 
 

1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg 
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da 
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as 
idéias de necessidade e perseverança.    

2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém 
com a principal do período um nexo de circunstância causal.      

3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma 

observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-
terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , 
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.  

4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se 
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por  Sugere-se.    

5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de 
pertencerem a classes gramaticais diferentes.  

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 2, apenas.   
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06. De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. Acerca da participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde (SUS) é 
correto afirmar: 

 
1- As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar. 
2- A participação do setor privado se dá mediante contrato de direito público ou convênio. 
3- As entidades filantrópicas e as entidades com fins lucrativos participam da rede conveniada do 

SUS de forma preferencial. 
4- A integração do setor privado à rede pública de saúde deve se dar na mesma lógica do SUS. 

 
Está correto o que se afirma somente em: 

 
A) 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 

 

07. A Política de Saúde no Brasil é definida pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990), como direito: 

 
A) de caráter contributivo, baseado no mérito. 
B) fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 
C) baseado na seleção socioeconômica, de acordo com os critérios de elegibilidade do SUS. 
D) não-contributivo, destinado à população excluída do acesso aos planos privados de saúde. 

 

08. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do  
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso: 

 
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS. 
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do 

SUS. 
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável 

legal pela criança ou adolescente. 
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09. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de 
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto 
afirmar: 

 
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população. 

2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município. 

3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais. 

4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de 
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

 
Apenas está correto o que se afirma em:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 

 
 
10. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse sentido, é correto afirmar:  

 
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover. 

C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.  

D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos. 
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11. Em relação ao “provimento” dos Cargos Públicos a Lei nº 5.810/94 estabelece que: 
 

I- Os cargos de “caráter efetivo” são providos por concurso público, obrigatoriamente de 
“provas” e de “títulos”. 

II- As “funções gratificadas” podem ser exercidas por “servidores efetivos” ou por “servidores 

temporários”. 

III- Havendo empate entre candidatos no concurso público para provimento de cargos efetivos terá 
preferência, na ordem de classificação, aquele já pertencente ao serviço público e, na 
persistência de empate, aquele que contar maior tempo de serviço público ao Estado. 

IV- Nos concursos públicos, as “provas de títulos” terão sempre caráter meramente classificatório. 
V-   É vedada a inscrição, em Concurso Público, de candidatos maiores de sessenta (60) anos. 

 

O correto está em: 
 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I, II e V, apenas. 
D) III e IV, apenas. 

 
12. Na forma como disposto na Lei nº 5.810/94, são espécies de “movimentação” de Servidores 

Públicos no âmbito da Administração: 
 

A) Promoção, Reintegração e Transferência. 
B) Reintegração, Transferência e Remoção. 
C) Transferência, Remoção e Redistribuição. 
D) Promoção, Remoção e Reintegração. 

 
13. A Lei 5.810/94 assegura aos Servidores Públicos o direito à percepção de “adicionais” e 

“gratificações” que compõem a remuneração pelo exercício do cargo efetivo. São considerados 
“adicionais” pelo (a): 

 

I-  prestação de serviço extraordinário, a título de representação e pela participação em órgão 
colegiado.  

II-  exercício de trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas. 
III- participação em comissão ou grupo especial de trabalho, pela escolaridade e pela docência em 

atividade de treinamento. 
IV- elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade pública para o serviço público, pelo 

regime especial de trabalho e pela produtividade. 
V- exercício de cargo em comissão ou função gratificada e por tempo de serviço. 

 
Estão corretos somente: 

 
A) I, II e III. 
B) II e V. 
C) I e IV. 
D) III, IV e V. 
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14. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o 
Servidor Público: 

 
I-   será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual. 
II-  para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função 

pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público. 
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo 

político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver 
compatibilidade de horário dos exercícios. 

IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso 
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração. 

V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou 
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 

 

15. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular: 
 

I-   dois cargos privativos de médico com um de magistério superior. 
II-  um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio. 
III- dois cargos de magistério de qualquer nível. 
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
V-  dois cargos privativos de médico. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) I, II e III. 
D) III, IV e V. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

16. A Teoria Síncrono-Ativa mostra que o funcionamento do bebê compreende vários níveis:  
 

A) Estados do sono e estados de consciência do bebê. 
B) Os subsistemas autonômicos, motor, de estados comportamentais, de atenção/interação e 

regulador. 
C) Habituação, Orientação, Motor, Organização de estados, Regulação de estados, Sistema 

nervoso e Reflexos. 
D) Nível de reflexos e dos estados de consciência. 
 

17. Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e escolha a opção que possui a 
seqüência correta, de cima para baixo:  

 
( 1 ) tônus ativo do bebê 
 

(  ) A avaliação é realizada através da postura e da medida 
dos ângulos de elasticidade, ou seja, de elasticidade dos 
grupos musculares anteriores e posteriores das 
extremidades do corpo. 

( 2 ) Subsistema Autonômico 
do bebê 

(  ) A avaliação é investigada, principalmente, no eixo do 
corpo, levando em consideração as relações tônicas do 
eixo com a irradiação das extremidades da cabeça e dos 
membros inferiores. 

( 3 ) Subsistema Motor do 
bebê 

 

(  ) compreende as funções neurovegetativas (funções vitais). 
Tais como: Respiração, Ritmo cardíaco, Coloração da 
pele, Aspecto da pele, Sinais viscerais (soluços, 
salivação, regurgitação e movimentos peristálticos). 

( 4 ) tônus passivo do bebê (  ) Compreende o tônus muscular, a postura, os movimentos 
voluntários e involuntários. 

A seqüência correta é: 
 

A) 4, 2, 1, 3 
B) 1, 2, 4, 3 
C) 4, 1, 2, 3 
D) 1, 4, 2, 3 
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18. Segundo a perspectiva do comportamento ocupacional, criada por Reilly, em relação aos distúrbios 
de aprendizagem, podemos afirmar que o Terapeuta Ocupacional durante a avaliação:  

 
I-   deve investigar como a criança brinca. 
II-  não deve considerar como a criança se comporta no processo de escolha ocupacional. 
III- deve considerar as atitudes da família, direcionadas às habilidades que dão suporte ao 

empreendimento acadêmico e ajustamento social na escola, para gerar na criança o desejo de 
sair-se bem na escola. 

IV- deve analisar os atos motores como os pré-requisitos únicos para aprendizagem. 
 

O correto está em: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente. 
D) IV, somente. 

 
19. Com relação aos pontos de controle de movimentos, conforme o conceito neuroevolutivo, 

correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e escolha a opção que possui a seqüência 
correta, de cima para baixo: 

 

 
Facilita a abdução e rotação externa, 
bem como a dorsoflexão dos pés. 

 Facilita a abertura dos dedos. 

 

Inibe a espasticidade flexora, 
especialmente do pescoço e peitorais, 
e facilita a abdução dos membros 
inferiores com Rotação externa e 
extensão 

 
Inibe a espasticidade extensora ou 
espasmo extensor. 

 

Inibe o espasmo extensor e aumenta a 
espasticidade flexora do pescoço, 
tronco, coxas e pernas. 
 

 
Inibe a flexão e aumenta a extensão do 
resto do corpo 
 

(1) Extensão da cabeça com retração da 
cintura escapular. 

 
(2) Flexão da cabeça com protração da 

cintura escapular. 
 
(3) Rotação interna no braço com pronação 

do antebraço. 
 
(4) Rotação externa com supinação e 

extensão do antebraço. 
 
(5) Abdução horizontal dos braços em 

rotação externa com supinação e extensão 
do antebraço. 

 
(6) Abdução do polegar com o antebraço em 

supinação. 
 
(7) Flexão das pernas.  Facilita a extensão do resto do corpo 

 
A seqüência correta é: 

 
A) 7, 6, 5, 2, 3, 4, 1 
B) 7, 6, 3, 4, 2, 1, 5 
C) 4, 1, 2, 3, 6, 5, 7 
D) 4, 6, 2, 3, 5, 7, 1 
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20. A Terapia de Integração Sensorial é definida como: 
 

A) a normalização do processo de integração sensorial e a integração de estímulos, a fim de 
produzir respostas adaptativas. 

B) o controle da direção e planejamento da sessão, para elicitar os ajustes posturais automáticos, e 
ter um impacto na função. 

C) a compreensão dos processos sensoriais para caracterizar a distribuição de estímulos sensoriais. 
D) a organização de informações sensoriais, provenientes de diferentes canais sensoriais e a 

habilidade de relacionar estímulos de um canal a outro, de forma a emitir uma resposta 
adaptativa. 

 
21. Ao se completar o desenvolvimento da motricidade, as atividades serão: 
 

A) constituídas de um pequeno número de movimentos mais ou menos estereotipados. 
B) escolhidas, executadas e controladas por nossa vontade, adquiridas por aprendizagem e 

resultado da combinação de movimentos seletivos e diversificados dos diferentes segmentos do 
nosso corpo.  

C) inatas e reflexas. 
D) não adaptadas a fim determinados e executadas sempre por movimentos em massa. 

  

22. Considerando as dificuldades de locomoção do paciente idoso, podemos sugerir as seguintes 
adaptações para modificações ambientais: 

 
I-   Usar rampas, observando o grau de inclinação da rampa. 
II-  Usar degraus com alturas elevadas para estimular a locomoção. 
III- Ajustar a iluminação, identificando as bordas dos degraus com faixa amarela. 
IV- Instalar, de preferência nos dois lados, um corrimão, observando a distância da parede e o 

diâmetro da pegada. 
 
O correto está em: 

 
A) I, III e IV, somente. 
B) II e III, somente. 
C) I e IV, somente. 
D) I, II, III e IV. 

 

23. Tecnologia Assistiva refere-se: 
 

A) ao tipo de tecnologia apenas para deficiente visual, utilizada para favorecer a acessibilidade. 
B) à tecnologia criada para ajudar pessoas deficientes a assistirem televisão, através de estratégias 

que favoreçam a compreensão e a inclusão. 
C) aos recursos de informática desenvolvidos para facilitar a independência apenas de deficientes 

físicos. 
D) a todos os recursos e serviços que contribuem para proporcionar, ou ampliar, habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência e, conseqüentemente, promover Vida Independente e 
Inclusão. 
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24. Cinesioatividade refere-se a:  
 

A)  um movimento enfático, que não se detém somente na realização do deslocamento corporal, 
mas na busca de sua reintegração, através de uma dinâmica com o meio, dando concreticidade 
à mobilização inferida na terapêutica.  

B)  disciplina que preconiza o uso do movimento como instrumento terapêutico, objetivando 
aplicar técnicas de estimulação ou controle da mobilidade, que resultem em um melhor 
aproveitamento da manifestação cinética. 

C)  atividade que é realizada apenas para estimular força muscular. 
D)  atividade que é utilizada na terapia ocupacional e realizada apenas para estimular o movimento. 

 

25. Considerando as abordagens em Terapia Ocupacional, relacione a coluna da esquerda com a da 
direita de acordo com a caracterização de cada abordagem, e escolha a opção correta: 

 
1. Abordagem humanista (    ) Manuseio para inibição e facilitação de movimentos normais
                                                                   normais. 
2. Abordagem biomecânica (    )  Relações objetais. 
3. Abordagem psicodinâmica (    )  Atividade Graduada. 
4. Abordagem neuroevolutiva (    )  Centrada na Pessoa. 

 
A opção correta é: 

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

 

26. A hanseníase, ainda hoje, representa um grave problema de Saúde Pública no Brasil. Além dos 
agravantes inerentes a qualquer doença de origem sócio-econômica, ressaltamos a repercussão 
psicológica gerada pelas incapacidades físicas, advindas da doença. Essas incapacidades 
constituem, na realidade, a grande causa do estigma e isolamento do paciente na sociedade. Em 
relação à hanseníase é correto afirmar:  

 
I- Os nervos envolvidos com maior freqüência são: nervo facial (VII par craniano), nervo trigêmeo 

(V par craniano), nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, nervo fibular comum e nervo tibial 
posterior. 

II-  A presença da sensibilidade é fundamental para a preservação e para a função da mão. 
III- Há um maior comprometimento do aparelho auditivo e menor do aparelho visual. 

  
O correto está somente em: 

 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) I e II. 
D) I. 
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27. O programa desenvolvido pela Terapia Ocupacional, com pacientes que apresentam Distúrbios 
Osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT / LER), se sustenta em três pilares: 

 
A)  1. Reconhecimento da dor, 2. Treinamento para dar suporte à sensação da dor e 3. Treinamento 

de atividades com e sem dor. 
B)  1. Treinamento osteomuscular, 2. Dessensibilização da dor e 3. Redimensionar atividades 

cotidianas para a independência laborativa. 
C)  1. Reconhecimento da dor, 2. Treinamento osteomuscular e 3. Treinamento de atividades para 

estimular a autonomia. 
D)  1. Reconhecimento do corpo com e sem dor, 2. Reeducação da utilização do corpo e 3. 

Redimensionar o cotidiano com a prática de atividades prazerosas, voltadas para reconstrução 
da auto-estima para a promoção da autonomia. 

 
28. Foi necessária uma condição decisiva no processo de evolução dos seres humanos, isto é, na 

transformação do macaco em Homem. Essa condição foi o (a): 
 

A)  ambiente físico. 
B)  trabalho. 
C)  condição climática. 
D)  espaço geográfico. 

 
29. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam a existência de, aproximadamente, 40 milhões 

de pessoas deficientes visuais no mundo, dos quais 75% são provenientes de regiões consideradas 
em desenvolvimento. Dentre as causas congênitas, destacam-se, no Brasil, como fatores mais 
freqüentes:  

 
A)  Má formação genética. 
B)  Síndromes neurológicas. 
C)  Infecções durante a gravidez (rubéola, sífilis, AIDS, toxoplasmose e citomegalovirus). 
D)  Acidentes durante o período gestacional. 

 
30. Á percepção apenas pelo tato, sem o auxílio da visão, denomina-se: 
 

A)  Propriocepção. 
B)  Estereognosia. 
C)  Cinestesia. 
D)  Barestesia. 

 
31. Para avaliação da amplitude articular, o instrumento mais utilizado pelo Terapeuta Ocupacional é: 
 

A)  Dinamômetro Jamar. 
B)  Monofilamentos de Semmes-Weinstein. 
C)  Dinamômetro Preston. 
D)  Goniômetro. 

 
32. Um paciente sofreu um acidente de carro e teve uma fratura a nível de L2. Este paciente terá como 

seqüela uma: 
 

A)  Paraplegia. 
B)  Hemiplegia. 
C)  Monoplegia. 
D)  Tetraplegia. 
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33. Indique cada tipo de preensão e assinale a alternativa que contém a seqüência correta:  
 

I- O polegar em oposição ao dedo indicador, com uma grande parte da região das falanges distais 
dos dois dedos em contato entre si (____________). 

II- Os quatro últimos dedos envolvem o objeto e o polegar, em oposição aos outros os dedos, 
anular e mínimo servem para imprimir maior estabilidade (____________). 

III- O polegar, em oposição ao dedo indicador e médio, com a ponta dos três dedos em contato 
entre si (____________). 

 
A)  I- Pinça tridigital,   II- Pinça fina,              III- Gancho 
B)  I- Pinça de força,    II- Garra de força,       III- Pinça tridigital 
C)  I- Pinça tridigital,   II- Gancho,                  III- Pinça fina 
D)  I- Garra de força,    II- Garra de precisão, III- Pinça tridigital 

 
34. Denomine os tipos de disfunções neurológicas e assinale a alternativa que contém a seqüência 

correta: 
 

I- Doença neuromuscular progressiva, que afeta o controle muscular voluntário, em decorrência de 
lesões no neurônio motor superior e/ou neurônio motor inferior, nas regiões bulbar e/ou espinhal 
(____________). 

II- Doença crônica com estabelecimento gradual, causada pela destruição da bainha de mielina do   
SNC. (___________). 

III- Desordem muscular degenerativa e progressiva, que afeta a junção neuromuscular na 
membrana pós sináptica. (__________). 

 
A) I- Miastenia Grave, II- Esclerose Múltipla, III- Esclerose Lateral Amiotrófica. 
B) I- Parkinson, II- Miastenia Grave, III- Esclerose Lateral Amiotrófica. 
C) I- Esclerose Lateral Amiotrófica, II- Parkinson, III- Esclerose Múltipla. 
D) I- Esclerose Lateral Amiotrófica, II- Esclerose Múltipla, III- Miastenia Grave. 

 
35. Na área da saúde ocupacional a sigla CIF corresponde à: 
 

A)  Caracterização Internacional das Funções. 
B)  Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 
C)  Classificação Internacional de Deficiência e Função. 
D)  Classificação de Incapacidade e Funcionalidade. 

 
36. As órteses drop-out são projetadas com o objetivo de:  
 

A)  flexibilizar a articulação em todas as direções. 
B)  bloquear as articulações em todas as direções. 
C)  bloquear o movimento de uma articulação em determinada direção e permiti-lo em outra 

direção. 
D)  flexibilizar o movimento em todas as direções, de modo dinâmico, com força de movimento 

ativo. 
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37. Complete com as palavras corretas e escolha a alternativa que corresponde à seqüência I, II e III:  
 

I.   ___________ são reações automáticas desencadeadas por estímulos. 
II.  ___________obtido com a estimulação tátil na palma da mão, desencadeando, assim, um forte 

e duradouro movimento de flexão dos dedos. 
III. ___________ é o primeiro teste aplicado ao recém-nato, e ele ocorre logo após o nascimento. 

 
A)  Reflexos, Reflexo de Preensão, APGAR. 
B)  Reações, Reflexo de Moro, Denver. 
C)  Reflexos, Reflexo de Preensão, Denver. 
D)  Reflexos, Reflexo de Preensão, Escala Bayley. 

 
38. O desenvolvimento da osteoartrite nas mãos conduz à (ao): 
 

A)  aumento de amplitude articular, causando deformidades e dor. 
B)  flexão das metacarpofalangeanas, com perda de sensibilidade. 
C)  dor, edema, limitação de movimentos, diminuição de força, deformidades e prejuízo à função. 
D)  extensão da metacarpofalangeanas e dor. 

 
39. Lesões decorrentes de isquemia tecidual local, provocada pela alteração da sensibilidade dolorosa 

são: 
 

A)  Úlceras de Pressão. 
B)  Dermatoses. 
C)  Artrodeses. 
D)  Disreflexias. 

 
40. O Terapeuta Ocupacional avaliou um aluno de uma escola de Belém que apresentou as seguintes 

características: 
 

� Dificuldade em distinguir a letra “b” da letra “d ”, a letra  “p” da letra  “q”, o número “21”  
do número “12”. 

� Não distingue bem o “acima” e o “abaixo”. 
  

Esse aluno pode estar apresentando dificuldades de: 
 

A)  Coordenação Motora Fina 
B)  Equilíbrio 
C)  Orientação Espacial 
D)  Força Muscular 

 
 
 
 
 


