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              PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE – CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2019 

TERAPEUTA  OCUPACIONAL 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG: ______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA: _____________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 

(sessenta). 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção. Ao 

recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de 

inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se 

houver discrepância. 

5. A folha de respostas não pode ser dobrada, 

amassada, rasurada ou manchada. Exceto escrever 

uma frase com 5 (cinco) palavras no local pré-

determinado, nada deve ser escrito ou registrado 

fora dos locais destinados às respostas. Tenha 

muita atenção ao marcar sua folha de respostas, 

pois não haverá substituição por erro do candidato. 

Marque sua resposta pintando completamente o 

espaço correspondente à alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do candidato. 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro 

meio de comunicação, durante o período de 

realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar 

será sumariamente eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com a folha de respostas. 

Não se esqueça de assinar a folha de frequência. 

13. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com 

início às 08h e término às 12h. O candidato só 

poderá ausentar-se da sala depois de decorridas 

duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto para responder às questões 1 a 10. 

Soneto 

Aquela triste e leda madrugada, 
cheia toda de mágoa e piedade, 
enquanto houver no mundo saudade, 
quero que seja sempre celebrada. 

Ela só, quando amena e marchetada 
saía, dando ao mundo claridade, 
viu apartar-se duma outra vontade, 
que nunca poderá ser apartada. 

Ela só viu as lágrimas em fio, 
que duns e doutros olhos derivadas, 
se acrescentaram em grande largo rio. 

Ela viu as palavras magoadas 
que puderam tornar o fogo frio, 
e dar descanso às almas condenadas. 

Luís Vaz de Camões. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às 
questões a seguir. 

1. O soneto trata de uma dor. É a dor de um(a) 

a) ausência de viagem. 
b) desencontro fortuito.  
c) prejuízo financeiro.  
d) separação amorosa.  
e) conversa interrompida.  
 
2. A dor de que fala o soneto está descrita nos versos 

a) 1/2.  
b) 3/4.  
c) 5/6.  
d) 7/8.  
e) 12/13. 
 
3. O sentido de fogo no texto é o de um(a)  

a) fogueira muito grande.  
b) brasa fumegante.  
c) simples elemento da natureza.  
d) grande paixão amorosa.  
e) imensa dor  
 
4. No primeiro verso, a figura nele existente é chamada  

a) catacrese.  
b) eufemismo.  
c) antítese.  
d) hipérbole.  
e) metonímia.  
 
5. Quando o autor fala da madrugada, percebe-se aí que há 
uma  

a) ironia.  
b) alusão.  
c) simpatia.  
d) personificação.  
e) revolta.  
 
6. A repetição do pronome ela no início das três últimas 
estrofes constitui uma  

a) anáfora.  
b) onomatopéia.  
c) metonímia.  
d) elipse.  
e) hipérbato.  
 
7. A expressão [...] às almas condenadas exerce a função 
sintática de  

a) adjunto adnominal.  
b) adjunto adverbial.  
c) complemento nominal.  

d) objeto direto.  
e) objeto indireto.  
 
8. Ela, nas três últimas estrofes, é sujeito e refere-se à  

a) claridade.  
b) vontade.  
c) madrugada.  
d) saudade.  
e) piedade.  
 
9. No primeiro quarteto, é CORRETO afirmar que existe(m)  

a) dois períodos simples.  
b) um objeto direto oracional.  
c) um pronome relativo.  
d) uma oração coordenada adversativa.  
e) objeto indireto.  
 
10. Está CORRETA a análise sintática de um dos trechos 
extraídos do soneto 

a) ... enquanto houver no mundo saudade, – oração 
coordenada adversativa.  

b) ... quero que seja sempre lembrada. – oração principal.  
c) ... que puderam tornar o fogo frio – oração subordinada 

adjetiva.  
d) ... as palavras magoadas – sujeito simples.  
e) .. que nunca poderá ser apartada – oração subordinada 

substantiva  
 
11. Há vocábulos da Língua Portuguesa que podem ser 
escritos com ou sem acento gráfico sem mudança de 
sentido. Assinale a alternativa em que não pode ocorrer esta 
duplicidade.  

a) Boêmia / boemia.  
b) Ômega / omega.  
c) Rúbrica / rubrica.  
d) Hieróglifo / hieroglifo.  
e) Ortoépia / ortoepia.  
 
12. Só em uma alternativa, todos os vocábulos estão 
acentuados corretamente. Assinale-a.  

a) Feiúra / epopéia / saúde. 
b) Projétil / ínterim / vôo.  
c) Tórax / álcool / mártir.  
d) Cárie / júnior / gratuíto.  
e) Nóbel / íbero / fortuíto.  
 
13. Não há antonímia em  

a) Declive / aclive.  
b) Medroso / intemerato.  
c) Inópia / abundância.  
d) Soberba / humildade.  
e) Ratificar / vetar. 
 
14. Está CORRETA a classificação morfológica dos 
vocábulos retirados do texto. 

a) ... enquanto (v. 3) – adverbio de dúvida. 
b) ... que (v. 4) – pronome relativo. 
c) ... quando (v. 5) – conjunção temporal. 
d) ... que (v. 8) – conjunção integrante. 
e) ... só (v. 9) – pronome demonstrativo. 
 
15. Está INCORRETA a afirmação sobre verbo.  

a) Haver e ir são verbos regulares; reaver e precaver-se, 
anômalos.  

b) Os tempos compostos são formados com os verbos ter e 
haver.  

c) Existem dois tipos de voz passiva: a analítica e a sintética.  
d) Voz passiva e passividade não devem ser confundidas.  
e) As vozes verbais são: ativa, passiva e reflexiva.  
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16. Está INCORRETA a conjugação verbal em  

a) Certos motoristas só freiam em cima do obstáculo.  
b) O juiz medeia as discussões.  
c) Os manifestantes incendiam os ônibus.  
d) Nós receamos viajar de avião.  
e) Minha irmã nunca se maquia.  
 
17. Fiz um teste com meu carro para saber se o marcador 
de combustível estava informando uma leitura correta. 
Quando o marcador indicava 1/4 (um quarto), eu fui ao posto 
de combustível e completei o tanque inserindo 40 litros de 
gasolina. O manual do veículo dizia que o tanque é de 50 
litros, então pude concluir que 

a) o marcador mostra o volume correto. 
b) está indicando menos combustível do que deveria mostrar. 
c) está indicando o dobro de combustível do que deveria 

mostrar. 
d) está indicando a metade de combustível do que deveria 

mostrar. 
e) está indicando mais combustível do que deveria mostrar. 
 
18. Na figura a seguir, o quadrado tem lado igual a 4cm.  

 

Qual é o valor da área destacada em cinza? 

a) 2π cm². 
b) 4 cm². 
c) 4π cm². 
d) 8π cm². 
e) 8 cm². 
 
19. O valor de uma bola que eu quero comprar é 
representado pelo produto das raízes da equação 

x² – 9x + 20 = 0 

Logo o valor da bola é 

a) 10. 
b) 20. 
c) 30. 
d) 40. 
e) 50. 
 
20. Esse é o gráfico representa alguns pontos e um 
segmento traçado da função f(x) = 2.x + 1. Julgue as 
afirmações a seguir. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A: f(x) é uma função crescente. 
B: f(x) é uma função par. 
C: f(0) = 0. 

a) A – verdadeira / B – falsa / C – verdadeira. 
b) A – verdadeira / B – falsa / C – falsa. 
c) A – falsa / B – falsa / C – falsa. 
d) A – verdadeira / B – verdadeira / C – falsa. 
e) A – verdadeira / B – verdadeira   C – verdadeira. 
 

21. Seja 𝑨 = (𝟏 +  
𝒓

𝒏
)

𝒏

𝒓
. Se o valor de r = 2 e n = 4, essa 

expressão vale 

a) 4. 
b) 4,5. 
c) 2,25. 
d) 9. 
e) 1,5. 
 
22. Uma indústria farmacêutica desenvolveu um novo 
remédio líquido o qual irá vender em frascos com capacidade 
de 16 mililitros cada. Para embalar 800 litros desse novo 

remédio, o número mínimo de frascos necessários é 

a) 50.000. 
b) 15.000. 
c) 500.000. 
d) 5.000. 
e) 100.000. 
 
23. Sabendo que a área de cada quadrado formado pelas 
linhas finas é igual a 2m², qual é a área do polígono ABCDE 
destacado pelas linhas grossas? 

 

a) 60m². 
b) 32m². 
c) 56m². 
d) 51m². 
e) 61m². 
 
24. Um clube com 180 sócios está elegendo o novo 
presidente por meio de votação. São apenas dois 
candidatos: candidato A e Candidato B. No momento, o 
candidato A possui 1/4 dos votos e o candidato B 2/5. Se 
todos os votos restantes forem para o candidato A, e se 
nenhum sócio deixar de votar, então ele será eleito com uma 
quantidade de votos a mais que o candidato B igual a 

a) 36. 
b) 12. 
c) 50. 
d) 77. 
e) 72. 
 
25. Sabe-se que 1.000 litros = 1 m³. Então qual é o volume 
de água de uma caixa d’água de base retangular de 0,5m por 
1,2m e altura de 2m? 

a) 1500 litros. 
b) 1200 litros. 
c) 2400 litros. 
d) 1000 litros. 
e) 1400 litros. 
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26. Três plantações de cana-de-açúcar são pulverizadas 
por 3 aviões diferentes em horários, também, diferentes. O 
primeiro avião pulveriza de 4 em 4 horas, o segundo, de 5 em 
5 horas e o terceiro de 7 em 7 horas. Todos decolaram no 
mesmo horário. Quantas horas depois eles decolarão juntos 
pela 3ª vez? 

a) 280 horas. 
b) 140 horas. 
c) 420 horas. 
d) 70 horas. 
e) 200 horas. 
 
27. Quatro funcionários de uma empresa são capazes de 
atender, em média, 35 pessoas por hora. Diante disso, 
espera-se que sete funcionários, com a mesma capacidade 
operacional dos primeiros, sejam capazes de atender, por 
hora, uma média de  

a) 18. 
b) 36. 
c) 12. 
d) 20. 
e) 42. 
 
28. Em uma eleição, à qual concorriam três candidatos, 
votaram 1.500 eleitores. O candidato A obteve 376 votos, o B, 
645 votos e o C 299 votos. A porcentagem de votos brancos 
ou nulos foi de 

a) 12%. 
b) 10%. 
c) 15%. 
d) 18%. 
e) 22%. 
 
29. Qual expressão representa a área do círculo, destacado 
em cinza, da figura a seguir? Obs: O círculo destacado 
tangencia os eixos e a circunferência maior. 

 

a) π (2(√2))
2
. 

b) π (4(√2 − 1))
2
. 

c) π (2(√2 − 1))
1/2

. 

d) π (2(√2 − 2))
2
. 

e) π (2(√2 − 1))
2
. 

 

30. Reduzindo a expressão numérica 
𝟐𝟓

√𝟑
−

𝟓

𝟐√𝟑
+

𝟏𝟎

𝟒√𝟑
, 

obtemos o valor. 

a) 
5

√3
. 

b) 
25

3
. 

c) 
100

√3
. 

d) 
20

√3
. 

e) 
90

√3
. 

 
 

31. Saíram, de Fortaleza para Juazeiro do Norte, três 
ônibus, simultaneamente transportando 138 passageiros. 
Sabe-se que no primeiro ônibus viajaram 9 passageiros a 
mais do que no segundo e, neste, 3 passageiros a menos que 
no terceiro. Nessas condições, é correto afirmar que o 
número de passageiros transportados em um dos ônibus é 

a) 45. 
b) 40. 
c) 38. 
d) 30. 
e) 35. 
 
32. Para o gráfico de uma equação de segundo grau a 
seguir, assinale a afirmação verdadeira relativo ao seu valor 
de delta 𝚫 . 

 
a) Δ = indeterminado.  

b) Δ = 1. 

c) Δ < 0. 

d) Δ = 0. 

e) Δ > 0. 
 
33. A produção, conservação e transmissão da cultura 
popular é o objetivo principal dos Mestres da Cultura no 
Ceará. Em Juazeiro do Norte encontram-se entre alguns de 
seus representantes e suas respectivas atividades: 

I. Mestre Pedro Bandeira representou Juazeiro em 2017 com 
as atividades de cantoria, repente e atividade de cordel. 

II. Mestre Tico no ano de 2015 tornou-se Mestre da Cultura com 
reisado.  

III. Mestre Geraldo Ramos foi considerado Mestre da Cultura 
com a atividade artesanato de relojoaria de torre, coluna e 
sinos de igreja. 

IV. Mestre Maurício Flandeiro destacou-se em 2010 na arte de 
trabalhar com flandres. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III - IV. 
b) II – III – IV. 
c) I – II. 
d) I – III – IV. 
e) I – II – IV. 
 
34. A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) 
Com o Edital do Tesouros Vivos da Cultura 2018, contemplou 
11 (onze) novos Mestres e Mestras da Cultura. Entre eles são 
de Juazeiro do Norte  

a) Francisco Gildamir de Sousa Chagas, Edite Dias de Oliveira 
Silva e José Maria Pereira dos Santos. 

b) Adrião Sisnando de Araújo, Antônio Ferreira Evangelista e 
Expedito Antonio do Nascimento. 

c) Maria Josefa da Conceição, Raimunda Rodrigues Teixeira e 
João Pedro de Carvalho Neto.  

d) Francisco Alves de Freitas, Aécio Rodrigues de Oliveira e 
Antônio Ferreira Evangelista. 

e) Edite Dias de Oliveira Silva, Adrião Sisnando de Araújo e 
João Pedro de Carvalho Neto. 
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35. Sobre a emancipação política de Juazeiro do Norte, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. Uma das causas que contribuiu para a emancipação de 
Juazeiro do Norte da condição de distrito do Crato foi a 
popularidade de Padre Cícero e o grande contingente de 
viajantes que o religioso atraía. Tal fato se intensificou após 
o chamado “Milagre” de Juazeiro que acirrou ainda mais a 
rivalidade com o Crato que temia perder sua hegemonia no 
vale do Cariri. 

II. Apesar da forte influência religiosa, Padre Cícero Romão 
Batista não teve uma forte atuação nos movimentos de 
emancipação de Juazeiro, temendo criar rusgas com os 
oligarcas do Crato com os quais tinha uma boa relação. 

III. Após a emancipação de Juazeiro em 1911, Padre Cícero 
tornou-se intendente de Juazeiro, manobra que buscava 
apaziguar os conflitos entre coronéis do Crato e de Juazeiro. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I. 
b) II. 
c) I – II – III. 
d) I – II. 
e) I – III. 
 
36. As Cidades de Quixadá e Juazeiro do Norte estão 
respectivamente localizadas a que posição cartográfica da 
cidade de Fortaleza? 

a) Sul / sul. 
b) Leste / norte. 
c) Sudeste / sul. 
d) Norte / sudeste. 
e) Sul / sudeste. 
 
37. Leia o texto a seguir. 

“Penso que, se formos realistas, somos capazes de chegar a um 
acordo sobre a primeira etapa dessas negociações, o tratado 
sobre o Brexit, dentro de seis a oito semanas”, disse Barnier numa 
conferência na Eslovênia. “O Reino Unido decidiu sair em março 
do próximo ano”, 29 de março, referiu. “Tendo em conta o 
processo de ratificação da Câmara dos Comuns por um lado, do 
Parlamento Europeu e do Conselho por outro, devemos chegar a 
um acordo antes do princípio de novembro. Penso que é 
possível”, acrescentou. O objetivo inicial das negociações era 
chegar a um acordo antes da Cimeira europeia de 18 de outubro 
em Bruxelas, ou seja, dentro de menos de seis semanas. A 
principal questão por resolver nas negociações é a da fronteira 
entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da 
Irlanda, membro da UE. Observadores admitem que, na Cimeira 
prevista para 20 de setembro em Salzburgo, na Áustria, os líderes 
europeus anunciem uma Cimeira extraordinária sobre o Brexit 
para novembro. 

(Extraído de https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/uniao-europeia-considera-
realista-acordo-para-o-brexit-dentro-de-seis-a-oito-semanas)  

Segundo o texto, podemos depreender que os(a) 

a) blocos econômicos não possuem nenhum tipo de conflito 
político.  

b) União Europeia apenas se preocupa com ideais da Inglaterra 
e Alemanha.  

c) conflitos espaciais e econômicos continuam, mesmo na 
implantação de blocos econômicos.  

d) saída do Reino Unido exclusivamente deve-se à xenofobia, 
característica de países mais desenvolvidos.  

e) pressão dos EUA fez com que o Reino Unido saísse da União 
Europeia pela falta de competitividade econômica. 

 
38. Sobre a estimativa da população em 2018 que foi 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Fortaleza destacou-se como a 6ª Região 
Metropolitana mais populosa do Brasil, com 4.074.730 
milhões de habitantes. A líder da lista é São Paulo com 
21.571.281 milhões. Fortaleza tem a maior Região 
Metropolitana do Nordeste à frente de Recife (PE) e Salvador 
(BA). 

Segundo o texto, a Cidade de Fortaleza é uma das maiores 
cidades, em população, do Brasil. Neste quesito, quais 
fatores demográficos podem ser associados?  

a) Proximidade do litoral, favorecendo o maior aproveitamento 
da cidade devido aos ventos e à pluviometria.  

b) A forte migração do século XX, resultante principalmente da 
rápida urbanização e do êxodo rural.  

c) Pela industrialização e a urbanização rápidas que favorecera 
maior numero de empregos na RMF para populações que 
possuíam exclusivamente ensinos mais avançados.  

d) Pela RMF ser uma das metrópoles mais avançadas do 
Planeta, sendo, assim, atrator de vários migrantes de vários 
países.  

e) Pelas políticas públicas que obrigavam vários interioranos a 
morarem em Fortaleza. 

 
39. Leia as afirmativas a seguir.  

I. A Ética constitui o momento objetivo da vivência e da 
experiência dos valores. Consiste, assim, no conjunto de 
valores que são criados por determinada sociedade. 

NESSE SENTIDO: 

II. A moral expressaria o momento subjetivo de um 
comportamento ético; moral seria a capacidade do indivíduo 
de formular suas próprias opiniões e pautas de 
comportamento (com base nos valores éticos estabelecidos) 
e optar por aquele que considerar mais correto e justo.  

Marque a opção que apresenta a afirmativa CORRETA. 

a) A afirmativa I é correta e a afirmativa II é incorreta. 
b) A afirmativa I é incorreta e a afirmativa II é correta. 
c) Ambas as afirmativas I e II estão incorretas. 
d) As afirmativas I e II estão corretas e entre elas há uma 

relação de complementariedade.  
e) As afirmativas I e II estão corretas, mas a II afirmativa não 

estabelece nenhuma relação com a I afirmativa. 
 
40. São características da Ética e da Moral. 

I. A Ética, em sua dimensão teórica, não é uma prescrição de 
princípios definidos abstratamente. Seu conteúdo é a prática 
ético-moral dos homens. 

II. A Ética é a referência valorativa que estabelece os 
parâmetros das relações dos indivíduos com a sociedade.  

III. A reflexão ética é construída, historicamente, no âmbito da 
Filosofia, tendo por objeto a moral. 

IV. A moral tem sua gênese na capacidade ética de criar valores 
que servem de referência à conduta dos indivíduos em sua 
convivência social. 

V. Todo ato moral supõe uma relação moral com o outro, com 
os grupos ou com a comunidade.  

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) II – III – IV. 
c) I – II – III – V. 
d) I – III – IV. 
e) I – II – III – IV – V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Em sua história, segundo Soares (1991, p.139), a Terapia 
Ocupacional surgiu, basicamente, de dois processos: da 
ocupação de doentes crônicos em hospitais de longa 
permanência e da restauração da capacidade funcional dos 
incapacitados físicos. Sobre essa história, analise as 
afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA. 

a) Nos hospitais de longa permanência, os programas 
terapêuticos adotavam atividades recreativas ocupacionais e 
laborterápicas inseridas no contexto da dinâmica 
institucional. 

b) A Terapia Ocupacional como profissão da área de saúde 
surgiu nos Estados Unidos e sua primeira escola foi fundada 
em Chicago, em 1915. 
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c) A história da Terapia Ocupacional é estreitamente vinculada 
às diferentes concepções de ação humana, incorporadas às 
estratégias de reabilitação na atenção asilar aos doentes 
mentais ou psiquiátricos e nas instituições de reabilitação aos 
incapacitados físicos. 

d) Com intento de minimizar os efeitos da primeira Guerra 
Mundial, propunha-se o atendimento em reabilitação aos 
incapacitados físicos e mentais que retornavam dos campos 
de batalha. 

e) No Brasil, formalmente, a história da profissão remonta ao 
período pós I Guerra Mundial e às estratégias de implantação 
de programas de reabilitação na América Latina, 
preconizadas por organismos internacionais (ONU, OIT, 
Unesco). 

 
42. Sobre os principais autores que fundamentam a Terapia 
Ocupacional Psicodinâmica, correlacione a coluna B com a 
coluna A. 

COLUNA A 

I. Nise da Silveira. 
II. Ázima. 
III. Jung. 
IV. Moreno.  

COLUNA B 

( ) Psicodrama. 
( ) Referência em saúde mental no Brasil. 
( ) Referência em saúde mental nos EUA. 
( ) Mecanismo autorregulador da psiquê. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) IV – I – II – III. 
b) IV – I – III – II. 
c) I – IV – II – III. 
d) I – IV – III – II. 
e) I – II – III – IV. 
 
43. No âmbito das atuais políticas de saúde mental, o 
conceito de reabilitação psicossocial deve ser discutido 
enquanto abordagem necessária para viabilizar o retorno do 
portador de transtornos mentais severos e persistentes ao 
convívio social (PITTA, 1996). Considerando, essa afirmativa, 
marque a opção CORRETA. 

a) O conceito de reabilitação psicossocial sustenta-se no 
binômio família e lazer.  

b) A reabilitação psicossocial habilita o sujeito ao seu estado 
anterior.  

c) A aferição da inclusão do sujeito na comunidade, 
considerando-se sua particularidade e singularidade, se fará 
pela sua acessibilidade aos equipamentos comunitários e 
pelo aumento da satisfação tanto do paciente quanto da 
família (comunidade).  

d) Para a OMS, a reabilitação psicossocial é o conjunto de 
atividades capazes de minimizar oportunidades de 
recuperação de indivíduos em sociedade.  

e) A reabilitação psicossocial maximiza os efeitos desabilitantes 
de cronificação das doenças com o desenvolvimento de 
insumos individuais, familiares e comunitários.  

 
44. O processo de desinstitucionalização e a reabilitação 
psicossocial estão intrinsecamente ligados porquanto, 
ambos favorecem a retomada e o contato com as pessoas 
com transtornos mentais e almejam sua reinserção na rede 
de relações sociais (Randemark, 2009). Sobre esse processo, 
marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. 

( ) O tratamento e a reabilitação das pessoas com transtornos 
mentais como partes do mesmo processo, que tem como objetivo 
construir e, algumas vezes, reconstruir o acesso real dos direitos 
de cidadania, assim como a capacidade de praticá-los. 
( ) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços 
de saúde municipais, abertos e comunitários, destinados a 
acolherem pessoas com transtornos mentais severos e 
persistentes e estimularem a integração social e familiar. 

( ) Os CAPS começaram a surgir nas cidades brasileiras na 
década de 80 e passaram a receber uma linha específica de 
financiamento do Ministério da Saúde a partir do ano de 2002, 
momento no qual estes serviços experimentaram grande 
expansão. 
( ) O primeiro CAPS foi inaugurado em março de 1986 na 
cidade de São Paulo: o Centro de Atenção Psicossocial Professor 
Luiz da Rocha Cerqueira, como parte de um intenso movimento 
social que buscava a melhoria da assistência e denunciava a 
situação precária dos hospitais psiquiátricos (Brasil, 2004). 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – F – F. 
b) V – V – V – V. 
c) V – F – V – V. 
d) V – V – V – F. 
e) F – F – V – F. 
 
45. O ato de brincar apresenta-se como um importante 
recurso para a criança compreender o mundo que a cerca e 
o que acontece com ela, possibilitando a elaboração de 
conflitos, frustrações e traumas. Sobre o brincar terapêutico, 
analise as afirmativas a seguir e marque a INCORRETA. 

a) O brinquedo não representa apenas uma necessidade 
básica da criança, ele se apresenta também como um 
instrumento de distração e oportunidade para a 
aprendizagem e o desenvolvimento de suas habilidades, já 
que, ao brincar, a criança pode viver, simbolicamente, suas 
fantasias, explorar e dominar o mundo externo, bem como 
suas ansiedades.  

b) A necessidade de brincar não deve ser eliminada quando as 
crianças adoecem ou são hospitalizadas, uma vez que o 
brincar desempenha papéis importantes para a criança, 
como capacitá-la a sentir-se mais segura em um ambiente 
estranho e com pessoas estranhas. 

c) Ao trabalhar com modalidades expressivas e inventivas de 
seu cotidiano, como, por exemplo, desenho, pintura, 
modelagem, jogos, a criança experimenta um processo de 
organização do real e de sua criação, sendo, ao mesmo 
tempo, algo estruturante e expressivo, o que implica na 
transformação de significados. 

d) As atividades recreacionais de natureza lúdica podem ser 
empregadas como um instrumento para restabelecer a 
relação de ajuda, na medida em que intermediam a 
expressão não verbal da criança, pois o brincar é, 
concomitante, um fenômeno natural e complexo que encerra 
várias funções, entre elas a comunicação.  

e) O brinquedo terapêutico como técnica não permite a 
expressão segura dos sentimentos pela projeção e 
transferência objetal destes sentimentos aos personagens 
da brincadeira ou até mesmo ao profissional.  

 
46. A Distrofia de Duchenne é uma forma de doença 
muscular, que surge por incapacidade de o organismo 
produzir uma proteína fundamental para o funcionamento do 
músculo levando a uma perda das fibras musculares, com 
necrose e substituição por fibrose e tecido adiposo. Sobre 
essa patologia, marque a alternativa CORRETA. 

a) É a causa mais rara de distrofia muscular e representa cerca 
de um terço dos doentes numa consulta de doenças 
neuromusculares em idade pediátrica. 

b) Essa doença afeta cerca de 1 em cada 3.800 a 6.300 recém-
nascidos do sexo feminino de acordo com os dados 
publicados. 

c) A maioria dos doentes manifesta os primeiros sintomas no 
início do décimo ano de vida, com marcha instável, quedas 
frequentes, dificuldade em se levantarem do chão, subir e 
descer escadas ou incapacidade em correr. 

d) Na Distrofia de Duchenne, existe um defeito genético no 
gene da distrofina ou gene DMD, não sendo produzida a 
proteína distrofina. 

e) A evolução da doença não é progressiva. 
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47. De acordo com Ayres, a Integração Sensorial é o 
processo pela qual o cérebro organiza as informações de 
modo a dar uma resposta adaptativa adequada, organizando, 
dessa forma, as sensações do próprio corpo e do ambiente 
de forma a ser possível o uso eficiente do mesmo no 
ambiente.  

Sobre essa teoria, é CORRETO afirmar. 

a) A integração sensorial inicia-se somente após o primeiro ano 
de vida, por meio de respostas adaptativas.  

b) A integração sensorial é definida como a habilidade inata em 
organizar, interpretar sensações e responder 
apropriadamente ao ambiente. 

c) O desenvolvimento infantil e a integração sensorial agem de 
modo distintos, sem correlação na aprendizagem da criança.  

d) A integração sensorial não oferece oportunidades para a 
criança organizar suas condutas frente às demandas do 
meio. 

e) A percepção não depende do aprendizado e da maturação 
neurológica.  

 
48. Relacione a coluna B, tipos de paralisia cerebral, com a 
coluna A respectivos locais de lesões. 

COLUNA A 

I. Espástica. 
II. Discinética. 
III. Atáxica. 

COLUNA B 

( ) Ocasionada por lesão no sistema piramidal. 
( ) Ocasionada por uma disfunção cerebelar. 
( ) Ocasionada por lesão no sistema extrapiramidal. 

Marque a opção que indica a sequência CORRETA. 

a) I – III – II. 
b) I – II – III. 
c) II – I – III. 
d) II – III – I. 
e) III – II – I. 
 
49. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são 
unidades de atendimento intensivo e diário aos portadores 
de transtornos mentais. Sobre a atuação do terapeuta 
ocupacional nessas unidades, analise as afirmativas a seguir 
e marque a INCORRETA. 

a) O terapeuta ocupacional oferece ao paciente a possibilidade 
de reencontrar e desenvolver sua capacidade de buscar 
autonomia. 

b) A ação do terapeuta ocupacional é voltada para o 
treinamento e para o desenvolvimento de habilidades na 
construção de um cotidiano para esses indivíduos excluídos 
na sociedade. 

c) O terapeuta ocupacional tem uma prática voltada apenas 
para os pacientes em internação psiquiátrica.  

d) O terapeuta ocupacional oferece a possibilidade de exercer 
a capacidade do indivíduo de pensar por meio da construção 
livre de objetos.  

e) O terapeuta ocupacional assume papel relevante no 
processo de reabilitação psicossocial.  

 
50. A necessidade de humanizar o ambiente hospitalar e 
melhorar a assistência à saúde suscitou esforços no sentido 
de amenizar o cotidiano da criança internada. Marque a 
alternativa que não contempla estratégias da Terapia 
Ocupacional que potencializam a relação de troca entre o 
profissional de saúde, a criança hospitalizada e seus 
familiares. 

a) Utilização de práticas lúdicas, música e leitura mediada de 
contos infantis. 

b) Avaliação da dor e racionalização do uso da medicação 
analgésica. 

c) Participação da criança na escolha do tema, da cor das 
atividades. 

d) Utilização do espaço para proporcionar interação social e 
privacidade às crianças hospitalizadas e suas famílias.  

e) Construção do cuidado compartilhado com a família.  
 
51.  O grupo de atividades de terapia ocupacional é 
marcado pelo envolvimento simultâneo de clientes na 
realização de uma ou mais tarefas ou atividades produtivas, 
criativas ou sociais, sempre com um propósito terapêutico 
específico estabelecido. LIEBMANN (2000) aponta algumas 
razões para a utilização da abordagem grupal. Marque (V) 
para as afirmativas VERDADEIRAS (F) e para as FALSAS nas 
afirmativas que contemplam essas razões. 

( ) Pessoas com necessidades semelhantes podem apoiar-se 
mutuamente a sugerir soluções para problemas comuns, 
ajudando umas às outras. 
( ) Os integrantes de um grupo podem aprender com o 
feedback dos outros. 
( ) Os grupos podem ser catalizadores para o 
desenvolvimento de recursos e habilidades latentes.  
( ) Os grupos podem ser mais democráticos, compartilhando 
o poder e a responsabilidade.  
( ) O trabalho em grupo fornece um contexto pertinente para 
a prática do aprendizado social. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – F – V. 
b) V – V – V – V – F. 
c) F – V – V – V – V. 
d) F – V – V – V – F. 
e) V – V – V – V – V. 
 
52. A Psicopatologia é a ciência que estuda as 
anormalidades psíquicas do ser humano. Sobre a 
classificação das funções psíquicas e suas anormalidades, 
correlacione a coluna B com a coluna A. 

COLUNA A  COLUNA B 

I. Sensopercepção.  ( ) Alucinações. 
II. Afetividade.  ( ) Humor depressivo. 
III. Conação.  ( ) Estado crepuscular. 
IV. Consciência.  ( ) Hipobulia. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – II – IV – III. 
b) I – II – III – IV. 
c) II – I – III – IV. 
d) II – I – IV – III. 
e) IV – I – III – II. 
 
53. O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de 
Terapia Ocupacional, no exercício de suas atribuições, nos 
termos das normas contidas no artigo 5º, incisos II e XI, da 
Lei Federal nº 6.316 de 17 de dezembro de 1975, em sua 232ª 
Reunião Plenária Ordinária, realizada em 08 de Julho de 2013, 
na Sede do COFFITO, em Brasília - DF, resolve aprovar o 
Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional. Das 
responsabilidades fundamentais desses profissionais, 
marque a alternativa CORRETA. 

a) Para o exercício profissional da Terapia Ocupacional é 
facultativa à inscrição no Conselho Regional da circunscrição 
em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo, 
obrigatoriamente, seus dados cadastrais atualizados junto ao 
sistema COFFITO/CREFITOS. 

b) O terapeuta ocupacional deve portar sua identificação 
profissional sempre que em exercício.  

c) A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada 
três anos, respeitadas as regras específicas quanto ao 
recadastramento nacional. 

d) O terapeuta ocupacional deve se atualizar e aperfeiçoar seus 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais, capacitando-
se em benefício do cliente / paciente / usuário / família / grupo 
/ comunidade e do desenvolvimento de sua profissão, 
devendo se amparar nos princípios bioéticos de maleficência 
e não beneficência, inserindo-se em programas de educação 
continuada e de educação permanente. 
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e) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser humano, 
apenas no plano individual, participando da promoção, 
prevenção de agravos, tratamento, recuperação e 
reabilitação da sua saúde e cuidados paliativos, bem como 
estabelece a diagnose, a avaliação e o acompanhamento do 
histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e 
comunidades, por meio da interpretação do desempenho 
ocupacional dos papéis sociais contextualizados, sem 
discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo os 
princípios do sistema de saúde, de assistência social, 
educação e cultura, vigentes no Brasil. 

 
54. Cadeiras de rodas não são apenas dispositivos de 
mobilidade, mas também são dispositivos de adequação 
postural. Sobre os princípios que envolvem essa adequação, 
marque a alternativa INCORRETA. 

a) Estabilizar o distal para promover melhores mobilidades à 
função proximal. 

b) Alcançar e manter o alinhamento pélvico. 
c) Facilitar o alinhamento postural em todos os segmentos do 

corpo.  
d) Limitar o movimento normal e melhorar a função. 
e) Fornecer conforto. 
 
55. As órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção 
estão inseridos na área de Tecnologia Assistiva (TA), termo 
que engloba recursos auxiliares para pessoas com 
deficiência com o intuito de torná-las independentes. Os 
dispositivos de TA tornam-se um importante recurso 
terapêutico ao profissional de terapia ocupacional que 
trabalha com esse perfil de pacientes, sendo parte 
fundamental para conhecimento na formação e prática dos 
profissionais que utilizam a TA como parte do processo 
terapêutico. Sobre o uso e os tipos de órteses, marque a 
única alternativa INCORRETA. 

a) A órtese de Denis Brown tem a função de posicionar os MMII 
em rotação externa e são usadas em casos de tração tibial, 
metatarso aduzido e anteversão femural.  

b) A órtese para dedo Splint proporciona a extensão da 
articulação interfalangiana distal. É indicada nos casos de 
sinovite na articulação interfalangiana como artrite 
reumatoide, artrose, entorses, pequenas fraturas, lesões 
subagudas, luxações, contraturas, instabilidade articular. 

c) A tala para punho com dedos livres tem a função de 
imobilizar e manter a articulação do punho em posição 
anatômica permitindo que os dedos fiquem livres. É indicada 
nos casos de tenossinovites do punho, luxações, lesões 
ligamentares, prevenções de contusões e desvios radial e 
ulnar, instabilidade.  

d) A tala para punho e polegar tem a função de manter o 
punho/polegar em posição anatômica reduzindo alterações 
musculares. Imobilizando isoladamente o polegar. São 
indicadas nos casos de sequelas de acidentes vasculares 
encefálico, trauma raquimedular, trauma crânio encefálico, 
lesões traumáticas.  

e) A órtese do tipo Dyna Ankle é feita de prolipropileno e tem a 
função de imobilizar qualquer movimento da articulação do 
tornozelo. É indicada em casos de luxações, entorses, 
artrites reumatóoides e pós-operatórios, sendo comumente 
utilizada na substituição da bota gessada.  

 
56. A artrite reumatoide (AR) é uma doença sistêmica 
crônica. Por ser sistêmica, significa que ela pode afetar 
diversas partes do organismo (embora atinja principalmente 
as articulações); por ser crônica, não se consegue obter a 
sua cura (e sim o seu controle). Sobre a intervenção da 
Terapia Ocupacional nessa patologia, analise as afirmativas 
a seguir e marque a INCORRETA. 

a) A terapia ideal varia conforme as características individuais 
dos pacientes e a resposta a eventuais tratamentos 
anteriores.  

b) O tratamento é personalizado de acordo com fatores como 
atividade da doença, tipos de articulações envolvidas, saúde 
geral, idade e ocupação do paciente. 

c) O tratamento é mais bem-sucedido quando há uma estreita 
cooperação entre o médico, o paciente e os familiares. 

d) Todo o tratamento é suspenso imediatamente após o 
controle da doença.  

e) Tratamentos não farmacológicos e preventivos servem como 
base da terapia para todos os pacientes. Eles incluem 
repouso, exercício, terapia física, ocupacional e dietética, 
bem como medidas gerais para proteger as estruturas e suas 
funções. 

 
57. A paralisia cerebral (PC) é um distúrbio do movimento e 
da postura que resulta de lesão cerebral não progressiva 
ocorrida no período inicial do desenvolvimento infantil, 
podendo apresentar sintomatologia variada que caracteriza 
a gravidade do comprometimento motor. O paciente com 
paralisia cerebral apresenta persistência de alguns reflexos 
primitivos. Assinale a alternativa que descreve corretamente 
o reflexo tônico cervical assimétrico. 

a) Um estímulo doloroso na região lombar do bebê em prono 
provocará a flexão do tronco para o lado estimulado. 

b) É caracterizado pela hipertonia extensora de pescoço e 
tronco, levando a uma postura de hiperextensão global 
(opstótono).  

c) Também conhecido como reflexo do esgrimista ou reflexo do 
espadachim, é mediado pela estimulação proprioceptiva dos 
músculos do pescoço em resposta a um movimento ativo ou 
passivo de rotação lateral da cabeça. 

d) Caracteriza-se por abdução e extensão brusca de membros 
superiores, geralmente associado a movimento semelhante 
de membros inferiores e choro forte. Normalmente ocorre 
quando a criança apoia bruscamente suas costas em uma 
superfície, ou quando há movimentos da própria superfície. 

e) A flexão súbita da cabeça produz flexão total do corpo inteiro. 
 
58. Segundo Francisco, Berenice Rosa (2001), os primeiros 
princípios teóricos que direcionaram a terapia ocupacional 
foram organizados em torno da busca do significado da 
ocupação humana. Estes princípios podem ser resumidos 
em quatro considerações, relacionadas a seguir. Analise-as 
e marque a alternativa INCORRETA. 

a) Os humanos foram conhecidos como possuidores de uma 
natureza ocupacional.  

b) A doença foi vista como possuindo um potencial para 
interromper ou romper a ocupação.  

c) O indivíduo submetido ao treinamento de exercícios poderá 
reorganizar seu desempenho ocupacional independente do 
seu contexto social.  

d) A ocupação foi reconhecida como um organizador natural do 
comportamento humano. 

e) A ocupação pode ser usada terapeuticamente para refazer 
ou reorganizar o comportamento cotidiano. 

 
59. O SUS não é uma estrutura que atua isolada na 
promoção dos direitos básicos de cidadania. Insere-se no 
contexto das políticas públicas de seguridade social que 
abrangem, além da saúde, a previdência e a assistência 
social.  

Nesse sentido, o capítulo da saúde na Constituição Federal 
de 1988 afirma que a assistência à saúde deve abranger 
atividades curativas e, prioritariamente, atividades 
preventivas.  

Em relação às diretrizes do SUS, a afirmação anterior refere-
se à  

a) hierarquização das ações de saúde. 
b) universalidade de acesso aos serviços de saúde. 
c) regionalização da assistência. 
d) integralidade da assistência. 
e) igualdade da assistência. 
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60. Segundo a Lei 8.080/90, são objetivos do SUS. 

I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

II. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em caráter complementar. 

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) I – III. 
c) II – III. 
d) I – II. 
e) III. 


