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Concurso Público
Chapecó/SC

Terapeuta Ocupacional
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

15
07
08
30

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Hábito de apenas duas horas por semana _________ te
tornar mais saudável
Ao decorrer dos anos, a prática de passar mais
tempo em meio à natureza e ao ar livre passou a ser
_________________ com vida saudável e com uma
felicidade mais pura. Enquanto isso, pesquisadores do
Reino Unido buscavam descobrir durante quanto tempo é
necessário ficar ao ar livre para que alguém realmente
tenha uma vida melhor.
Com base em uma pesquisa nacional com cerca
de 20 mil adultos britânicos, realizada entre 2014 e 2016,
a equipe de cientistas acredita que eles podem ter
encontrado um “ponto ideal” semanal para a exposição à
natureza. Os autores do estudo concluíram que é
necessário ficar duas horas ou mais em contato com
áreas verdes.
Os resultados ganham força com base em
pesquisas anteriores, que descobriram que viver em áreas
mais verdes está associado ___ menores riscos de
doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, asma,
angústia mental, mortalidade e até mesmo miopia em
crianças.
Ainda que muitos estudos anteriores tenham
medido o contato da natureza por meio da proximidade de
espaços verdes, a nova pesquisa sugere que essa é uma
grande falha. Em vez disso, parece que o “limiar” para a
exposição natural está presente mesmo para aqueles que
vivem em áreas com poucas configurações naturais: “As
oportunidades locais empobrecidas não precisam ser uma
barreira para a exposição à natureza”, sugerem os
autores.
https://exame.abril.com.br... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) pode - relacionada - à
b) podem - relacionada - à
c) podem - relacionado - a
d) pode - relacionada - a

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conforme autores de estudo realizado no Reino
Unido, é essencial ficar no mínimo duas horas em
contato com a natureza por dia.
(---) Além de diminuir a probabilidade de ter obesidade,
viver em áreas verdes está relacionado com
diminuição dos riscos de asma e diabetes.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.
3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “limiar” (último
parágrafo) encontra sinônimo em:
a) Começo.
b) Motivo.
c) Aprovação.
d) Limite.
4) A palavra “hábito” (título) recebe acento pela mesma
regra que preceitua o uso do acento em:
a) Saudável.
b) Alguém.
c) Prática.
d) Está.
5) O termo sublinhado em “Ainda que muitos estudos
anteriores tenham medido o contato da natureza por meio
da proximidade de espaços verdes, a nova pesquisa
sugere que essa é uma grande falha.” (último parágrafo)
expressa ideia de:
a) Explicação.
b) Contrariedade.
c) Conformidade.
d) Finalidade.
6) Com relação ao significado dos adjetivos, analisar a
sentença abaixo:
“Pluvial” é um adjetivo referente à chuva (1ª parte).
“Fluminense” é um adjetivo pátrio referente ao estado do
Rio de Janeiro (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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7) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo
que NÃO está no grau aumentativo:
a) Copázio.
b) Animalaço.
c) Homenzarrão.
d) Extensão.

8) Considerando-se a relação masculino - feminino,
analisar os itens abaixo:
I. Diácono - diaconesa.
II. Hortelão - horteloa.
III. Solteirão - solteirona.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e III.

9) Quanto à flexão de número das palavras sublinhadas,
analisar os itens abaixo:

13) De acordo com as regras de pontuação, marcar C
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Toda a turma, veio brincar com o João.
(---) Depois de horas de sono, ela finalmente acordou.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.

14) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
Usei duas xícaras de farinha ___________ a forma era
bem grande.
a) por que
b) por quê
c) porque
d) porquê

I. Nós precisamos comprar três lápises.
II. Querida, chega de trazer tantos animals para casa.

15) Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é
objeto direto:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) Muitas vezes tive que ir junto com ela.
b) Eu precisava de dois colchões extras.
c) Como eu havia prometido, seguem os documentos.
d) Apesar de não perceber, Ana tinha muita sorte.
Informática

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Era para ______ falar __________ sobre os assuntos
discutidos ontem na reunião.
a) eu - consigo
b) eu - com ele
c) mim - com ele
d) mim - consigo
11) Em “Lua convida à prática da meditação”, o verbo
encontra-se em que voz?
a) Ativa.
b) Passiva analítica.
c) Passiva sintética.
d) Reflexiva.

12) Assinalar a alternativa que apresenta a figura de
linguagem utilizada na frase abaixo:
“Sua alma é o aroma das flores a desabrochar.”

Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.
16) No explorador de arquivos do Windows 10, pode-se
aplicar diferentes modos de exibição às pastas, como
Ícones Médios, Lista e Detalhes. O grupo Layout, onde se
encontram esses modos de exibição, se encontra em qual
guia?
a) Arquivo.
b) Início.
c) Compartilhar.
d) Exibir.

a) Personificação.
b) Metáfora.
c) Metonímia.
d) Elipse.
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17) No Word 2010, é possível comparar ou combinar
várias versões de um documento. Sobre essa opção,
analisar os itens abaixo:

21) Sobre a impressora WI-FI, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

I. É feita na guia Revisão, no grupo Alterações, ao clicar
em Comparar.
II. Quaisquer opções selecionadas após clicar no botão
Mais serão as opções padrão para comparação na
próxima vez que comparar documentos.

(---) Conecta-se ao computador através de uma rede sem
fio.
(---) Precisa de um cabo para se ligar a um computador ou
uma rede.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
18) Sobre o Excel 2010, analisar a sentença abaixo:
O principal documento usado no Excel para armazenar e
trabalhar com dados é chamado de cálculo (1ª parte). Ao
inserir células em branco, o Excel desloca outras células
da mesma coluna para uma nova planilha (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
19) Analisar a sentença abaixo:
Firewall é o dispositivo de segurança usado para dividir e
controlar o acesso entre redes de computadores
(1ª parte). O pequeno arquivo que é gravado no
computador quando o usuário acessa um site e que é
reenviado a este mesmo site quando novamente
acessado se chama HTML (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

20) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
____________ é um componente de hardware do
computador e sua função é o armazenamento de dados.
Sua principal característica é que os dados armazenados
nele não se perdem com o desligamento da máquina.
a) Memória RAM
b) Placa mãe
c) Placa de rede
d) Disco rígido

a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.

22) Para imprimir a página atual no Internet Explorer 11,
qual atalho de teclado se utiliza?
a) Alt+D
b) Ctrl+P
c) Ctrl+T
d) Ctrl+Tab
Legislação Municipal
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, os crimes
que o Prefeito Municipal praticar, no exercício do mandato
ou em decorrência dele, serão julgados perante:
a) Apenas o Tribunal de Justiça do Estado.
b) Apenas o Superior Tribunal de Justiça.
c) O Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional
Federal e Supremo Tribunal Federal.
d) O Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Regional
Federal.

24) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a ação
municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem
privilégios de distritos ou bairros, no sentido de:
a) Reduzir as desigualdades locais e de promover o bemestar dos cidadãos chapecoenses, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação.
b) Desenvolver com as comunidades movimentos sociais,
separando as causas pelo grau de relevância,
promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos
ou quaisquer outras formas de discriminação.
c) Garantir o desenvolvimento nacional, prosperando para
o crescimento da cidade de Chapecó.
d) Reduzir as desigualdades sociais e promover o bemestar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

25) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o
Município de Chapecó é dotado de:
a) Autonomia política, administrativa e financeira.
b) Dependência política somente do governador do
Estado de Santa Catarina.
c) Autonomia administrativa, organizacional e financeira.
d) Autonomia política, educacional e financeira.
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26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, visando
integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas e a defesa de interesses comuns, o
Município:
a) Poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso, sob a forma de consórcios ou
associações microrregionais.
b) Poderá associar-se com fundações públicas, neste
caso, sob a forma de consórcios ou associações.
c) Não poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso estará impossibilitado de
associar-se também a consórcios ou associações
microrregionais.
d) Poderá associar-se ao Estado, com exceção aos
demais Municípios, que neste caso não será sob a
forma de consórcios ou associações microrregionais.

27) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
forma de provimento em cargo público:
a) Reintegração.
b) Recondução.
c) Aproveitamento.
d) Posse.

28) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, os cargos
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados
por:
a) Lei, com denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
b) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
c) Lei, sem denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
d) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo, comissão ou contratação de emergência.

30) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
requisito básico para investidura em cargo público:
a) A nacionalidade brasileira.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) A filiação a partido político.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) De acordo com a Constituição Federal, o
reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos
de trabalho estão previstos:
a) Na Constituição Federal de forma implícita.
b) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
pertinente ao Supremo Tribunal Federal.
c) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos sociais.
d) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos e deveres individuais e coletivos.

32) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011,
analisar a sentença abaixo:
O SUS é constituído pela conjugação das ações e dos
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde
executados pelos entes federativos, de forma indireta,
mediante a participação essencial da iniciativa privada
(1ª parte). O acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e aos serviços de saúde se inicia pelas Portas de
Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
(2ª parte). Ao usuário será assegurada a continuidade do
cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos
serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da
rede de atenção da respectiva região (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

29) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Serviços Públicos do Município, o servidor:

33) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, são
objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

a) Responde civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
b) Responde somente na esfera civil pelo exercício
irregular de suas atribuições.
c) Responde somente administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.
d) Não responderá na esfera penal pelo exercício irregular
de suas atribuições.

I. 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.
II. A identificação e a divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
III. Participação da comunidade.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
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34) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se
submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a
tratamento ou a institucionalização forçada.
(---) É dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos
da pessoa com deficiência.
(---) É assegurada atenção integral à saúde da pessoa
com deficiência em todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantido acesso universal e
igualitário.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

35) Sobre a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde, analisar os itens abaixo:
I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser
afastada das atividades com radiações ionizantes,
devendo ser remanejada para atividade compatível com
seu nível de formação.
II. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os
dosímetros devem ser encaminhados para leitura no
prazo máximo de 36 horas.
III. Deve ser elaborado e implementado um programa de
monitoração periódica de áreas, constante do Plano de
Proteção Radiológica, para todas as áreas da
instalação radiativa.
IV. A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou
de extremidades, deve ser feita através de dosimetria
com periodicidade anual e levando-se em conta a
natureza e a intensidade das exposições normais
previstas.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

36) Analisar a sentença abaixo:
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) é um
componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
que visa à promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da
integração de ações que intervenham nos agravos e
doenças, bem como em seus determinantes, decorrentes
dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos
(1ª parte). Acidente de trabalho grave é o acidente que
ocorre no ambiente de trabalho ou no percurso de ida ou
volta ao trabalho ou durante o exercício do trabalho
(quando o trabalhador estiver realizando atividades
relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou
representando os interesses deste), ocasionando lesão
que resulte em internação hospitalar, incapacidade para
as ocupações habituais por mais de 30 dias ou
incapacidade permanente para o trabalho (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

37) Considerado como ordenador do processo de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto pela Saúde
fez parte da agenda prioritária da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT), no período de 2006 a 2011. Com relação
aos objetivos da agenda, analisar os itens abaixo:
I. Retomar o processo de redução das desigualdades
regionais e monitorar, de forma permanente, o Pacto
pela Saúde e as ações definidas para sua
implementação.
II. Orientar as pactuações de políticas, evitando ações
agregadas e conectadas às suas prioridades.
III. Garantir que no processo de pactuação de estratégias
para implementação das políticas sejam definidas
diretrizes nacionais que reflitam a unidade de
princípios,
assegurando,
no
processo
de
descentralização, a diversidade operativa em cada
Estado.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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38) Segundo a Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar os itens
abaixo:

41) De acordo com a Resolução nº 445/2014, analisar a
sentença abaixo:

I. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por
intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o
princípio da equidade no acesso a ações e serviços
para promoção, proteção e recuperação da saúde.
II. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus
primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro
instrumento construído com a finalidade de facilitar a
detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento
da criança, de risco para o seu desenvolvimento
psíquico.

Atuação do Terapeuta Ocupacional em instituições
hospitalares de saúde de pequeno, médio ou grande
porte, seja hospital geral ou especializado, nos níveis
secundário e terciário de atenção à saúde, inclusive os
hospitais psiquiátricos e penitenciários, em todas as fases
do desenvolvimento ontogenético, com ações de
prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção e
reabilitação
do
cliente/paciente/usuário
(1ª parte).
Procedimento de avaliação, intervenção e orientação
realizado com o cliente em nível ambulatorial, geral ou
especializado, atendimento pré e pós-cirúrgico visando
aplicação de procedimentos especializados e/ou de alta
complexidade e seguimento terapêutico, promovendo o
desempenho ocupacional e a qualidade de vida (2ª parte).

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

39) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento
de saúde que lhe for reputado mais favorável. Segundo a
Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, não estando o
idoso em condições de proceder à opção, esta será feita:
I. Pelo enfermeiro, quando o idoso for hospitalizado.
II. Pelo próprio Médico, quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o
fato ao Ministério Público.
III. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contatado em tempo hábil.
IV. Pelo Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e
não houver tempo hábil para consulta a curador ou
familiar.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

40) A violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos. Considerando-se a Lei nº 11.340/2006, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher que vierem a ser criados poderão contar com
uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser
integrada por profissionais especializados nas áreas
psicossocial, jurídica e de saúde.
(---) Serão asseguradas às mulheres as condições para o
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à
moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

42) De acordo com a Resolução nº 418/2012, os
Parâmetros Assistênciais Terapêuticos Ocupacionais em
Contextos Sociais, objeto desta Resolução, são
estabelecidos no âmbito comunitário, territorial e domiciliar
ou outras formas de moradia em, além de outros:
I. Serviços, programas e projetos socioassistenciais de
proteção social básica.
II. Serviços, programas e projetos socioassistenciais de
proteção social especial de média complexidade.
III. Serviços, programas e projetos educativos formais e
não formais.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

43) Segundo a Resolução nº 418/2012, é de
responsabilidade do Terapeuta Ocupacional, além da
consulta e assistência propriamente dita, além de outras:
I. O respeito às normas e aos cuidados de biossegurança
e bioética.
II. O registro eventual da evolução do cliente/paciente e de
sua conduta profissional.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

a) C - E.
b) C - C.
c) E - E.
d) E - C.
www.objetivas.com.br
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44) Com base no Código de Ética Profissional, analisar a
sentença abaixo:
O Terapeuta Ocupacional avalia sua capacidade técnica e
somente aceita atribuição ou assume encargo quando
capaz
de
desempenho
seguro
para
o
cliente/paciente/usuário, família/grupo/comunidade, em
respeito aos direitos humanos (1ª parte). No exercício de
sua atividade profissional o Terapeuta Ocupacional deve
observar as recomendações e normatizações relativas à
capacitação e à titulação, emanadas pelo Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

45) De acordo com o Código de Ética Profissional, são
algumas proibições feitas ao Terapeuta Ocupacional, nas
suas respectivas áreas de atuação:
I. Prestar a assistência ao ser humano ou à coletividade
em caso de indubitável urgência.
II. Encaminhar
para
programas
socioassistenciais
pessoas, famílias, grupos e comunidades que não se
incluam nos critérios legais.
III. Usar da profissão para corromper a moral e os
costumes, cometer ou favorecer contravenções e
crimes, bem como adotar atos que caracterizem
assédios moral ou sexual.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

46) Em 1900 e 1917, quando foi fundada a Sociedade
Nacional para a Promoção da Terapia Ocupacional,
estava constituída a profissão e demarcado o seu espaço.
Assinalar a alternativa que diz respeito ao espaço
conquistado nessa época:
a) O de utilizar atividades não significativas como forma
de recuperar o cliente física e mentalmente.
b) O da ocupação dos incapacitados da guerra.
c) O da ocupação de doentes mentais através de
atividades de trabalho.
d) O da ocupação de pacientes institucionalizados, tanto
da área mental quanto da física.

47) A análise da atividade pode ser conceituada como o
procedimento que tem como objetivo possibilitar o
conhecimento da atividade em seus pormenores,
observando-se, assim, as suas propriedades específicas.
São consideradas propriedades específicas as:
a) Exigências físicas e mentais próprias da atividade.
b) Propriedades físicas dos materiais utilizados.
c) Características físicas da atividade.
d) Propriedades sensoriais dos materiais e da própria
atividade.

48) A organização anatômica do sistema nervoso nos
vertebrados pode ser dividida da seguinte forma:
a) Sistema nervoso central e periférico.
b) Nervos espinhais e cranianos.
c) Sinapse e neurotransmissores.
d) Nervo facial e trigêmeo.

49) Sob a perspectiva de CAVALCANTI e GALVÃO, a
respeito dos Fundamentos da Terapia Ocupacional, é
CORRETO afirmar que:
a) A profissão surgiu no exterior, no início do século XXI,
com o objetivo de reabilitar soldados mutilados da
Primeira Guerra Mundial.
b) A Terapia Ocupacional foi se apropriando de um
arsenal teórico para sustentar sua prática, saindo
gradativamente da tutela médica. A profissão estava
buscando afirmar um status profissional.
c) O Modelo da Ocupação Humana foi elaborado por
Eleanor Clarke Slagle, em 1975, ocorrendo a primeira
publicação em 1980.
d) O Comportamento Ocupacional desenvolvido por Gary
Kilhofner, nos anos de 1960 e 1970, partiu do
pressuposto de que a ocupação era o centro e o
método da área.

50) Sobre o Modelo da Ocupação Humana (MOH),
analisar os itens abaixo:
I. O MOH oferece uma maneira de pensar sobre o
comportamento ocupacional de uma pessoa e a
disfunção ocupacional.
II. Seus conceitos têm a ver com motivação para a
ocupação, com padrões de rotina do comportamento
ocupacional, com a natureza do desempenho
trabalhado e sem influência do ambiente na ocupação.
III. Este modelo enfatiza que o sistema do ser humano é
produzido e modelado pela natureza do seu
comportamento ocupacional.
IV. No contexto das ocupações, as pessoas criam suas
habilidades, conceitos próprios e identidades.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
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51) PARHAM e LINDA defendem que a recreação é uma
ocupação infantil, significativa e fundamental para o
desenvolvimento. Sobre esse tema, analisar os itens
abaixo:
I. São teorias clássicas sobre a recreação: a teoria do
exercício, a teoria do lazer ou do relaxamento e a teoria
da remotivação.
II. Nas abordagens psicodinâmicas, as crianças são
encorajadas a “brincar” com seus problemas
emocionais, assim como os adultos “falam” sobre eles.
III. As teorias do desenvolvimento cognitivo concebem a
recreação como uma atividade voluntária em que a
criança frequentemente interage com objetos e
brinquedos que estão sob seu controle.
IV. A recreação prepara as crianças para a vida adulta por
promover oportunidades de gerar pensamentos e
comportamentos novos e flexíveis.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

52) A conceituação de que as ocupações podem ser
terapêuticas porque são o veículo natural para o
desenvolvimento e a adaptação normais e para o
aprendizado básico de habilidades, e que a avaliação, o
desenvolvimento e o retreinamento de habilidades são
vistos como a principal preocupação dos Terapeutas
Ocupacionais referem-se a qual modelo de prática em
Terapia Ocupacional?
a) Modelo de Ocupação Humana.
b) Modelo do Comportamento Ocupacional.
c) Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional.
d) Modelo da Adaptação através da Ocupação.

53) Para o Terapeuta Ocupacional construir seu plano de
intervenção com pessoas que apresentam deficiência
intelectual (mental), deve compreender a intensidade de
apoio que estas necessitam para atuar nas várias áreas
de suas vidas. Assinalar a alternativa que apresenta a
conceituação CORRETA dos distintos tipos de apoio
existentes:
a) Apoio generalizado: refere-se a um suporte intensivo
para uma determinada área ocupacional.
b) O apoio limitado pode ocorrer durante um curto período
de tempo da vida da pessoa, que depois seguirá
independente.
c) Apoio extensivo: refere-se à assistência diária em todas
as áreas ocupacionais.
d) Apoio intermitente é necessário diariamente, nos
diferentes ciclos etários.
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54) A abordagem de Integração Sensorial na Terapia
Ocupacional em Pediatria vem crescendo sua participação
na prática clínica brasileira. Um dos Transtornos de
Processamento Sensorial (TPS) pode ser classificado
como Transtorno de Modulação Sensorial. Assinalar a
alternativa que apresenta a forma adequada de oferta de
estímulo para a regulação do nível de alerta:
a) A oferta de estímulo proprioceptivo de pular em cama
elástica reduz o nível de alerta.
b) A oferta de estímulo tátil de brincar com texturas (areia,
talco, álcool) reduz o nível de alerta.
c) A oferta de estímulo proprioceptivo de pressão firme
sobre os ombros da criança aumenta o nível de alerta.
d) A oferta de estímulo vestibular de balanceio rítmico em
cadeira de balanço reduz o nível de alerta.

55) A demência tipo Alzheimer (DA) é a mais comum
entre os vários tipos de demência e está muito ligada ao
processo de envelhecimento. Com base nessa
informação, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) No diagnóstico definitivo da DA, o critério clínico com
evidência histopatológica é obtido por biópsia ou
autópsia.
b) Os sintomas iniciais da DA podem ser percebidos, pois
o declínio cognitivo atrapalha as Atividades de Vida
Diária e se evidencia pela dificuldade de linguagem e
tomada de decisão.
c) Um dos princípios do processo de intervenção da
Terapia Ocupacional é a manutenção preventiva das
habilidades funcionais, motoras, perceptivas e
cognitivas que paulatinamente serão perdidas.
d) O Mini Exame do Estado Mental é uma importante
ferramenta para identificar as habilidades e os déficits
cognitivos do cliente e determinar o impacto desses
déficits na vida diária.

56) A meta principal da Terapia Ocupacional é a
manutenção da independência funcional de seus clientes.
A interação dinâmica entre o desempenho funcional, os
componentes e os contextos do desempenho é
fundamental e somente pode ser identificada pela
observação direta do cliente durante a realização de suas
tarefas cotidianas. No caso da reabilitação física, a(o)
profissional, ao lidar com alterações da amplitude de
movimento (ADM), deve considerar alguns elementos
para a definição do plano de tratamento. Com base nessa
informação, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) A ADM articular normal varia de um indivíduo para o
outro, de acordo com a estrutura óssea, o
desenvolvimento muscular, a gordura corporal, a
integridade ligamentar, o sexo, a idade e a execução
ativa ou passiva do movimento.
b) O instrumento mais indicado e utilizado para a
avaliação da ADM é o goniômetro universal.
c) O teste de ADM passiva permite verificar a presença de
dor pelo comprometimento das estruturas não
contráteis e a força muscular.
d) O Terapeuta Ocupacional deve concentrar-se nas
ADMs que se encontram abaixo dos limites funcionais,
ou seja, abaixo da ADM necessária para realizar
atividades cotidianas, sem uso de equipamento
especial.
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57) O Terapeuta Ocupacional realiza uma atuação direta
em contextos produtivos, tanto na promoção da saúde e
na prevenção de acidentes e incapacidades, quanto da
colocação e recolocação dos trabalhadores em risco
social ou no processo de retorno do período de
recuperação da saúde. No que se refere ao processo de
avaliação de Terapia Ocupacional para o trabalho,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) A avaliação das condições de trabalho ou para o
trabalho deve levar em consideração todas as
dimensões da pessoa e da tarefa.
b) A análise ergonômica deve ser contemplada apenas
nos casos de avaliação da capacidade individual de
retorno ao trabalho.
c) A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional
(COPM) pode ser utilizada pelo Terapeuta Ocupacional
no processo de coleta de dados narrativos para
orientação e encaminhamento para o trabalho.
d) O teste Box and Blocks deve ser utilizado para avaliar o
alcance, a preensão, a velocidade e principalmente as
ações bimanuais dos sujeitos.

58) Quando o Terapeuta Ocupacional analisa uma
atividade e encontra a necessidade de sua adaptação
para um determinado paciente, deve considerar alguns
elementos. De acordo com o exposto, analisar os itens
abaixo:
I. O Terapeuta Ocupacional precisa avaliar os ambientes e
contextos onde essa atividade será desenvolvida.
II. Materiais e equipamentos a serem utilizados na
realização da atividade devem ser considerados.
III. É imprescindível a consideração dos componentes
físicos, cognitivos e emocionais necessários à
realização satisfatória da(s) atividade(s).
IV. Interesses e motivação da pessoa são fatores
determinantes ao engajamento nas atividades e
ocupações, bem como a aderência ao tratamento.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens III e IV.
d) Todos os itens.
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59) A reabilitação da pessoa cega envolve a capacidade
de adquirir mobilidade independente. Para tanto, um dos
principais elementos do processo é ligado à Orientação e
Mobilidade (OM), que pode ser entendida como a
habilidade de perceber e localizar-se num ambiente ou
espaço e mover-se nele. Em relação à utilização eficiente
da OM, assinalar a alternativa CORRETA:
a) O principal recurso para a mobilidade da pessoa cega é
o cão-guia.
b) A bengala funciona como uma extensão das
informações proprioceptivas para o corpo da pessoa
cega durante seu deslocamento no espaço.
c) O uso do próprio corpo para localização de fonte
sonora, rastreamento, proteção e localização de objetos
é o início do trabalho para a mobilidade independente.
d) A introdução da bengala longa deve ser planejada com
o cliente, independentemente da posição da família
sobre a utilização desse equipamento.

60) O desenvolvimento da criança é um importante
determinante de saúde. Na perspectiva da Terapia
Ocupacional, crianças são consideradas com atraso ou
desvio no desenvolvimento quando não são capazes de
se
engajar
ou
desempenhar
uma
ocupação,
apresentando, assim, transtornos no desempenho
ocupacional. Sobre esse tema, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) Os domínios do desenvolvimento podem ser
caracterizados
em
quatro
grandes
áreas:
desenvolvimento motor, desempenho da linguagem,
desenvolvimento
adaptativo
ou
cognitivo
e
desenvolvimento social ou pessoal.
b) O termo ‘atraso’ no desenvolvimento refere-se a
qualquer problema desenvolvimental que a criança
apresente, caracterizando-se como um diagnóstico
definitivo.
c) O desempenho ocupacional da criança típica pode ser
caracterizado por três áreas de ocupação mais
relevantes: brincar, atividades de vida diária e
educação.
d) As estratégias terapêuticas para crianças com atraso
no desenvolvimento variarão dependendo de se o
objetivo da intervenção é reduzir deficiências nas
estruturas e funções do corpo, limitar a atividade ou
restringir a participação em casa, na escola ou vida na
comunidade.
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