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Terapeuta Ocupacional
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Em cinesioterapia, as técnicas de mobilização articular são amplamente utilizadas, desde o tratamento
da dor, de diversas origens, até em tratamentos onde
se objetiva o alongamento das estruturas envolvidas.
Considerando as técnicas oscilatórias graduadas e as
técnicas de mobilização intra-articular translatória
mantidas assinale a alternativa correta:

18. As mudanças no tecido ósseo decorrentes do
envelhecimento fazem das fraturas um problema
bastante comum entre os idosos, principalmente nas
mulheres após a menopausa. Sobre esta situação, são
verdadeiras as afirmações:
I. Enquanto entre os 40 e 50 anos a massa óssea
permanece constante, após esta idade inicia
seu declínio natural.
II. A taxa de perda de osso cortical e trabecular
é similar no homem e na mulher; porém, no
sexo feminino, após a menopausa, a reabsorção óssea é maior.
III. A diminuição da densidade óssea após os 50
anos (osteoporose) perdura por toda a vida a
uma média anual de 1% nos homens e 3,5%
nas mulheres.
IV. As fraturas típicas nos idosos ocorrem no
osso metafisário e incluem fraturas do fêmur,
fraturas distais do rádio, fraturas proximais do
úmero e fraturas por compressão vertebral.
V. Os objetivos dos tratamentos conservador e
ortopédico são voltados para permitir a mobilização precoce e o retorno do paciente ao
nível de função antes da lesão.

a. (

b.

c.

d.

e.

) No grau II da oscilação graduada, são realizadas oscilações rítmicas de pequena amplitude
dentro da amplitude existente.
( ) O grau 3 na mobilização intra-articular mantida realiza uma tração ou deslizamento das
superfícies articulares suficiente para tencionar os tecidos ao redor da articulação.
( ) Os graus 4 e 5 na mobilização intra-articular
mantida são primariamente utilizados como
manobras de alongamento.
( X ) As técnicas oscilatórias graduadas, de acordo
com o grau de dosagem, apresentam o grau I,
grau II, grau III, e grau IV.
( ) As técnicas de mobilização intra-articular
translatória mantida, de acordo com o grau de
dosagem, apresentam o grau 1, grau 2, grau 3,
grau 4 e grau 5.

17. É de fundamental importância para o Terapeuta
Ocupacional o conhecimento da cinesiologia e biomecânica humana normal principalmente no que tange
à reabilitação da função motora do membro superior.
Considerando os seguintes movimentos articulares
do ombro, e partindo da posição anatômica, assinale
abaixo que alternativa corresponde à amplitude
média dos seguintes movimentos: extensão, flexão,
abdução, adução, rotação lateral e rotação medial,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

(35 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente a I, II e IV são corretas.
Somente a I, III e V são corretas.
Somente a I, IV e V são corretas.
Somente a II, IV e V são corretas.
Somente a III, IV e V são corretas.

45°, 180°,180°, 0°, 70°, 90°.
45°, 180°, 180°, 0°, 90°, 70°.
50°, 160°, 180°, 30°,60°, 50°.
60°, 160°, 160° , 0°, 110° ,100°.
70° ,180°, 160°, 30°, 70°, 90°.

.
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19. Num trauma de mão por queimadura de espessura total, a mão em garra é uma deformidade freqüentemente encontrada pela gravidade da lesão.
Sabendo-se que o sujeito em questão é um adulto de
78 anos de idade, que já está com 15 dias de alta hospitalar, e poderá retornar ao ambulatório no máximo
uma vez por semana por que sua residência é distante
do centro de atenção à qual está vinculada, assinale
abaixo a melhor alternativa para correção dessa
deformidade:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Confecção de órtese para manutenção da
mão em extensão; orientação de uso da
órtese por 24 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações
e alongamentos na mão duas vezes ao
dia; retorno semanal ao ambulatório para
re-avaliação.
( ) Confecção de tala reta para manutenção da
mão em extensão; orientação de uso da tala
por 12 h ao dia; orientação ao acompanhante
para realização de mobilizações e banhos na
mão duas vezes ao dia; retorno semanal ao
ambulatório para avaliação e mudança de
conduta se necessário.
( ) Confecção de tala reta para manutenção
da mão em extensão; orientação de uso da
tala por 16 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações,
alongamentos e banhos na mão duas vezes
ao dia; retorno quinzenal ao ambulatório para
re-avaliação.
( ) Confecção de órtese para manutenção da
mão em posição neutra; orientação de uso da
órtese por 24 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações,
alongamentos e banho na mão duas vezes ao
dia; retorno quinzenal ao ambulatório para
re-avaliação.
( X ) Confecção de órtese para manutenção da
mão em posição funcional; orientação de uso
da órtese por 24 h ao dia; orientação ao acompanhante para realização de mobilizações
e alongamentos na mão duas vezes ao dia;
retorno semanal ao ambulatório para avaliação e mudança de conduta, se necessário.

.
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20. De acordo com a Eutonia, abordagem proposta
por Gerda Alexander, assinale a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Na Eutonia, a força provém da forte contração
muscular, enquanto na ginástica didática a
força provém da pressão da planta do pé contra o chão.
( ) Do ponto de vista funcional, na Eutonia o controle primário é definido como a organização
entre a cabeça, o pescoço e o dorso.
( X ) A Eutonia é um método de trabalho corporal que propõe a tomada de consciência do
próprio corpo como um dos seus principais
objetivos.
( ) A integração funcional e a percepção pelo
movimento são processos que constituem a
abordagem da Eutonia.
( ) Na Eutonia, a inibição auto-reflexa expande
o modelo estímulo-resposta para o modelo
estímulo-processo-resposta.

21. Segundo a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, publicada em 2001 pela Organização Mundial de Saúde,
assinale abaixo a definição completa do termo
“Funcionalidade”:
a. ( X ) Termo genérico para funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação.
Indica os aspectos positivos da interação
entre um indivíduo e seus fatores contextuais.
b. ( ) É a maneira de executar determinada ação
voltada à implementação contextual e interativa de um ser.
c. ( ) É a maneira de um indivíduo desenvolver as
ações projetivas funcionais do organismo,
num determinado meio de execução.
d. ( ) São ações do funcionamento orgânico que
colocam o indivíduo em vantagem perante os
outros na realização das atividades diárias.
e. ( ) Termo resultante de uma ação funcional
orgânica, no contexto holístico do indivíduo,
visando ações estruturais e laborativas da vida
diária.
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22. O manguito rotador é composto por um conjunto
de músculos que formam uma cobetura em torno da
cabeça do úmero, cuja função consiste em promover
a rotação do braço e estabilizar a cabeça do úmero
contra a glenóide.

24. Considerando as articulações sinoviais do membro superior descritas abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Assinale a alternativa que indica corretamente os
músculos que formam o manguito rotador:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Deltóide; infra-espinhoso;
bíceps; subescapular.
( ) Deltóide; supra-espinhoso;
infra-espinhoso e bíceps.
( ) Deltóide; subescapular;
redondo menor e peitoral menor.
( X ) Supra-espinhoso; infra-espinhoso;
subescapular e redondo menor.
( ) Supra-espinhoso; deltóide;
subescapular e redondo menor.

Assinale qual alternativa corresponde aos seus respectivos tipos de articulação.
a. (
b.
c.
d.
e.

23. João, portador de deficiência física e cadeirante,
pretende comprar uma casa. Analise os fatores abaixo,
que ele deve levar em conta com relação à acessabilidade no seu novo lar:
I. O número de entradas para pedestres na casa.
II. O número de pontos de iluminação em cada
cômodo.
III. Superfícies niveladas na entrada de carros.
IV. Barras de apoio que auxiliam a tarefa, junto às
cadeiras de banho.
V. Altura das bancadas e balcões na cozinha.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a I, II e III estão corretas.
Somente a I, II e IV estão corretas.
Somente a I, III e V estão corretas.
Somente a II, IV e V estão corretas.
Somente a III, IV e V estão corretas.

articulação ulno-umeral do cotovelo;
articulação gleno-umeral;
articulação rádio-ulnar;
articulações radio-cárpica do punho e
articulações metacarpo-falangeanas.

) 1. Tipo gínglimo, 2. tipo bola-e-soquete,
3. em pivô, 4. em sela e 5. plana.
( X ) 1. Tipo gínglimo, 2. tipo bola-e-soquete,
3. em pivô, 4. em sela e 5. elipsóide.
( ) 1. Tipo dobradiça, 2. tipo condilar, 3. em pivô,
4. plana e 5. em sela.
( ) 1. Tipo dobradiça, 2. tipo bola-e-soquete,
3. plana, 4. selar e 5. selar.
( ) 1. Tipo dobradiça, 2. tipo pivô, 3. tipo gínlimo,
4. selar e 5. elipsóide.

25. A postura mais comumente encontrada do membro superior do paciente hemiplégico espástico é
caracterizada por:
a. ( X ) Leve abdução e rotação interna de ombro,
flexão de cotovelo, pronação do antebraço,
flexão e desvio ulnar do punho e flexão dos
dedos.
b. ( ) Adução e rotação externa de ombro, extensão
de cotovelo, supinação do antebraço e flexão
de punho e dedos.
c. ( ) Leve abdução e rotação interna de ombro,
flexão de cotovelo, supinação do antebraço e
extensão de punho e dedos.
d. ( ) Leve abdução e rotação externa de ombro,
flexão de cotovelo, supinação do antebraço
flexão e desvio radial do punho e flexão dos
dedos.
e. ( ) Adução de ombro, extensão de cotovelo, pronação do antebraço e extensão de punho e
dedos.

.
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26. Codman, em 1934, descreveu o movimento suave
e integrado do úmero, da escápula e da clavícula, o
qual foi denominado – Ritmo escapuloumeral. Com
relação à amplitude de movimento descrita por
Codman, assinale a alternativa correta:

28. Sobre o movimento da Terapia Ocupacional
Social no Brasil é verdadeiro afirmar:
I. O surgimento da Terapia Ocupacional social
data dos anos 50 (Século XX), quando os terapeutas ocupacionais se defrontaram com um
novo espaço no mercado de trabalho oriundo
das então recentes Fundações Estaduais do
Bem-Estar do menor (FEBEMS), além dos presídios, asilos para idosos e programas comunitários para crianças e adolescentes de baixa renda.
II. Na década de 70 (século XX), a discussão
dos fundamentos da terapia ocupacional
social caminhou no sentido da identificação
das correntes filosóficas e metodológicas
baseadas nos modelos sociointeracionistas,
posicionando o indivíduo como participante e
modificador do contexto social.
III. Na década de 90 (século XX), a terapia ocupacional social sofreu uma remodelação e as
práticas se ampliaram para irem ao encontro
das demandas por programas sociais variados
a partir da reestruturação das políticas setoriais
incluindo: a Lei Orgânica da Saúde, a Lei da
Assistência Social e o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
IV. Após a Constituição de 1988, o conceito de
Cidadania ocupou o eixo que sustentou a
formulação das políticas sociais e a implementação dos programas afins, cabendo ao terapeuta ocupacional, como um dos trabalhadores sociais e da saúde, favorecer, em termos
gerais, a organização do coletivo e assim possibilitar a construção da cidadania plena.
V. Atualmente, a população-alvo da terapia
ocupacional social é aquela cujas maiores
necessidades configuram-se com base em
sua condição de excluída ao acesso aos bens
sociais e cuja problemática se manifesta pelo
agravamento das condições de vida, incluindo
as alarmantes taxas de desemprego atuais.

a. (

b.

c.

d.

e.

) O ritmo escápulo-umeral está relacionado
com o movimento de deslizamento da
escápula sobre o gradil costal que ocorre após
os 60° de abdução do ombro.
( ) O ritmo escápulo-umeral, também conhecido por “Paradoxo de Codman”, descreve
que a partir de 40° de abdução do ombro há
um movimento de elevação e abdução da
escápula.
( X ) Quando o úmero está abduzido em 90° em
relação ao corpo ereto, esta abdução é
acompanhada por um movimento de báscula de 30° e 60° do úmero na articulação
glenoumeral perfazendo a razão de 2:1
(glenoumeral:escapulo-costal).
( ) No ritmo escápulo-umeral, ocorre um movimento de rotação de 20° da escápula sobre o
gradil costal a cada 30° de abdução do ombro
na articulação gleno-umeral.
( ) O ritmo escápulo-umeral de Codman está
relacionado à ocorrência da rotação externa
do úmero a partir dos 80° de abdução do
ombro, pois a parca movimentação da
escápula durante este movimento predispõe o manguito rotador ao traumatismo
repetitivo.

27. As doenças desmielinizantes são altamente incapacitantes e muito freqüentemente prejudicam tanto
a função motora quanto a sensorial. Com relação
a essas patologias, assinale abaixo um exemplo de
doença desmielinizante de origem periférica e o tipo
correspondente celular que forma a bainha de mielina
no sistema nervoso periférico:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

Hanseníase, oligodendrócito.
Esclerose múltipla, célula de Schwann.
Esclerose lateral amiotrófica, microglia.
Síndrome de Guillain-Barré, célula de
Schwann.
e. ( ) Doença de Charcot Marrie-Lundy,
oligodendrócito.

.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a I, II e III são corretas.
Somente a I, II e IV são corretas.
Somente a I, II e V são corretas.
Somente a II, IV e V são corretas.
Somente a III, IV e V são corretas.
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29. Considerando-se as atividades utilizadas com
grupos no âmbito da Terapia Ocupacional voltada à
saúde mental é verdadeiro afirmar:
I. Apenas a partir da década de 1970 vêm sendo
sistematicamente utilizadas, inicialmente nos
Estados Unidos da América, especialmente na
área da saúde mental, com objetivos voltados
basicamente à socialização dos indivíduos
portadores de doença mental.
II. A introdução dos neurolépticos e a conseqüente redução dos sintomas neuro-psiquiátricos contribuíram positivamente para que o
Terapeuta Ocupacional passasse a estabelecer
metas terapêuticas para as atividades em
grupo que fossem além da socialização, possibilitando um maior entendimento nos processos dos indivíduos e suas atividades.
III. Numa abordagem psicodinâmica, um grupo
de atividades pode ser definido como aquele
em que os participantes se reúnem na presença do terapeuta ocupacional para vivenciar
experiências relacionadas ao fazer em suas
mais diversas instâncias como atividades de
vida prática, diária, lazer e trabalhos.
IV. O fazer em grupo, numa perspectiva psicodinâmica, pode facilitar e até mesmo transformar o fazer com objetivos e características
terapêuticas, porém impede a expressão individual embotando muitas vezes o tratamento
do indivíduo em sua subjetividade.
V. O local apropriado às atividades do grupo
terapêutico, muitas vezes também chamadas de setting (Benetton, 1994), em terapia
ocupacional é constituído por um espaço
que deve possibilitar o desenvolvimento de
diversas tarefas; além disso, recebe as influências das características do profissional que o
coordena.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a I, II e III são corretas.
Somente a I, III e IV são corretas.
Somente a II, III e IV são corretas.
Somente a II, III e V são corretas.
Somente a II, IV e V são corretas.

30. As teorias psicanalíticas subsidiam diversas práticas da Terapia ocupacional. Relacione os principais
representantes das teorias psicanalíticas com seus
pressupostos teóricos.
Representantes
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Freud
Adler
Jung
Klein
Sullivan
Winnicott
Guntrip

Pressupostos teóricos
(
(
(
(
(
(
(

) desejo ao poder
) sonhos e símbolos, arquétipos e o inconsciente coletivo
) estágios da sexualidade, gratificação de
controles
) relações de objetos, experiências infantis
) relações de objetos, ansiedade juvenil
) ego reprimido
) relação criança-mãe

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, assinalada de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

I, II, III, IV, V, VI e VII.
II, I, III, IV, VI, VII e V.
II, III, I, IV, V, VII e VI.
VI, III, I, IV, VII, II e V.
VII, III, I, V, VI, II, IV.

31. Uma das dificuldades mais evidentes enfrentadas pelo Terapeuta Ocupacional com pacientes que
sofreram um acidente vascular cerebral com lesão na
Região de Broca é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

apraxia.
agnosia.
abasia.
afasia.
disdiadococinesia.

.
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32. O recém nascido com prematuridade extrema
freqüentemente apresenta:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Hipertonia espástica, hiperreflexia, reflexos
primitivos exacerbados e postura assimétrica.
( ) Hipotonia, hiperreflexia, reflexos primitivos
exacerbados e postura fletida extrema.
( ) Hipotonia, hiporreflexia, reflexos primitivos
exacerbados e hiperresponsividade ao toque.
( ) Hipertonia plástica, hiperreflexia, hiperresponsividade ao toque e postura extendida.
( X ) Acentuada hipotonia, reflexos tendinosos
profundos fracos ou abolidos, ausência dos
reflexos primitivos e hiporresponsividade à
estimulação e postura desabada com predomínio da extensão dos membros.

33. A fisiopatologia da artrite reumatóide pode ser
resumida em três estágios. Assinale a alternativa que
corresponde a esses estágios:
a. ( ) Estágio 1 – caracterizado pela formação
do pannus; Estágio 2 – estágio de sinovite;
Estágio 3 – incapacidade funcional.
b. ( X ) Estágio 1 – caracterizado pela sinovite;
Estágio 2 – caracterizado pela destruição das
estruturas fisiológicas dos tecidos articulares
devido à formação do pannus; Estágio 3 – de
deformidades articulares.
c. ( ) Estágio 1 – caracterizado pela dor incapacitante; Estágio 2 – evidência das deformidades
articulares; Estágio 3 – necrose articular.
d. ( ) Estágio 1 – edema e dor incapacitante;
Estágio 2 – necrose articular e Estágio 3 –
deformidades articulares.
e. ( ) Estágio 1 – frouxidão ligamentar e destruição
articular; Estágio 2 – remissão da sinovite e
instalação de deformidades; Estágio 3 – mão
em garra.

34. Os jogos de encaixe favorecem mais propriamente as noções de:
a.
b.
c.
d.
e.
.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pertinência.
Tátil-cinestésica.
Esquema corporal.
Dominância lateral.
Profundidade e espaço.
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35. Uma das características marcantes da criança
portadora de quadriplegia espástica é a persistência
dos reflexos primitivos exacerbados.
Assinale abaixo dois reflexos que são de fundamental
importância para o terapeuta ocupacional, pois interferem predominantemente no manuseio dos objetos:
a. ( ) Sinal de Babinski e Manobra de Gowers.
b. ( X ) Preensão palmar, reflexo tônico cervical
assimétrico.
c. ( ) Reação positiva de suporte e reflexo de busca.
d. ( ) Reação de Landau e Reação de pára-quedas.
e. ( ) Reação de Gallant e Reflexo de Moro.

36. As deformidades articulares são características
comuns das doenças reumatológicas, levando à
destruição da articulação, frouxidão das estruturas
de sustentação e incapacidade funcional. Uma das
deformidades de mão mais comumente encontrada
em algumas doenças reumáticas é a deformidade em
pescoço de cisne, caracterizada por:
a. ( ) Subluxação da cabeça dos metatarsos.
b. ( ) Extensão das articulações intefalangeanas
proximal e distal.
c. ( ) Flexão das articulações intefalangeanas proximal e distal.
d. ( X ) Hiperextensão da articulação interfalangiana
proximal e flexão parcial da articulação interfalangeana distal.
e. ( ) Flexão da articulação interflangeana proximal
e hiperextensão da articulação interfalangeana distal.

37. As atividades manuais realizadas com cola quente
ou com alfinetes e lixas devem ser evitadas em adolescentes portadores de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Hanseníase.
Hemiplegia decorrente de paralisia cerebral.
Distrofia muscular de Duchenne.
Miastenias Graves.
Epilepsia.
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38. Pequenas atividades recreativas em grupo com
ênfase forte na cooperação, divisão, respeito pelo
outro e pelos materiais e participação como membro
de um grupo são altamente indicadas para crianças
portadoras de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Esquizofrenia.
Paralisia cerebral.
Distúrbios sensoriais.
Transtorno do déficit de atenção, hiperatividade.
Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

39. Os jogos fazem parte do arsenal terapêutico da
recreação em terapia ocupacional. Tendo por base a
obra de Piaget (1951/1962), é possível citar três tipos
de jogos correspondentes aos estágios de desenvolvimento cognitivos. Os tipos de jogos segundo a
seqüência cronológica da criança, são:
a. ( X ) Jogos práticos, jogos simbólicos e jogos com
regras.
b. ( ) Jogos simbólicos; jogos com regras e jogos
práticos.
c. ( ) Jogos com regras, jogos práticos e jogos
simbólicos.
d. ( ) Jogos corporais, jogos práticos e jogos
imaginativos.
e. ( ) Atividades circulares primárias, jogos corporais e jogos simbólicos.

40. Sobre o tema “Áreas de avaliação em Terapia
Ocupacional”, a exploração dos significados e valores
pessoais conectados com papéis e ocupações e sua
implicação em objetivos futuros define adequadamente a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Avaliação do lazer.
Avaliação funcional.
Avaliação do trabalho.
Avaliação da participação.
Investigação do significado ocupacional.

41. A terapia ocupacional tem buscado implementar seu arsenal terapêutico em outras escolas de
pensamento como, por exemplo, a Psicologia. As
bases teóricas: encenação, jogo, técnicas de projeção,
Psicodrama e treinamento de afirmação são recursos
por excelência da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Terapia Gestalt (Perls)
Terapia Emotiva Racional (Ellis)
Abordagem psicoterapêutica de grupo.
Psicanálise (Freud)
Psicossíntese.

42. Considere as seguintes definições dos sintomas
da demência: Contar eventos imaginários em substituição aos hiatos de memória; Incapacidade de realizar
tarefas motoras embora a função sensório-motoras,
permaneça intacta e o indivíduo compreenda os
requisitos da tarefa; Incapacidade de reconhecer
objetos familiares, apesar das capacidades sensoriais
intactas.
Tais definições correspondem, respectivamente, aos
seguintes termos técnico-científicos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apraxia, agnosia e afasia.
Confabulação, apraxia e agnosia.
Confabulação, ataxia e agnosia.
Confabulação, afasia e apraxia.
Afasia, apraxia e agnosia.

43. A articulação do ombro apresenta grande amplitude de movimento em virtude da pequena coaptação entre a cavidade glenóide e a cabeça umeral.
Grande parte da estabilidade dessa articulação é
devida aos músculos do manguito rotador associados
à atividade de contração do músculo:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Deltóide.
Trapézio.
Rombóides.
Tríceps braquial.
Cabeça longa do bíceps.

.
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44. Sobre a visão atual do desenvolvimento motor
infantil, no primeiro ano de vida, é correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O desenvolvimento motor processa-se exclusivamente no sentido céfalo-caudal e de proximal para distal.
( ) Obedece uma ordem hierárquica e invariável na dependência exclusiva da maturação
do córtex cerebral, sendo que as etapas do
desenvolvimento expressam o amadurecimento cerebral.
( X ) Esse processo resulta da combinação do
potencial biodinâmico dos segmentos corporais interligados com a tarefa a ser realizada e
com as condições do ambiente oferecidas à
criança.
( ) A maturação do sistema nervoso e a expressão dos comportamentos é uniforme, invariável e dependente do decorrer do tempo,
sendo que a experiência e o aprendizado
ocupam um lugar secundário.
( ) No decorrer do desenvolvimento, um ato
motor sempre precede o outro numa seqüên
cia obrigatória e bem estabelecida, onde a
cabeça e o tronco são controlados anteriormente ao controle dos membros.

45. Os pontos-chave de controle idealizados pelo
casal Bobath nas décadas de 1940 e 1950 são fundamentais no tratamento de pacientes neurológicos de
origem central, resultando em hipertonia espástica.
Assinale entre as alternativas abaixo aquela que
corresponde ao ponto-chave indicado para inibir o
padrão flexor espático do membro superior:

46. A terapia ocupacional utiliza-se do comportamento humano como subsídio para sua área de atuação. As diversas teorias que abordam as “escolas-chave
do pensamento humano” podem ser consideradas
como deterministas ou holísticas. Dentro desse ponto
de vista e de acordo com a proposição das escolaschave, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Para a escola Psicanalítica, agimos de acordo
com nossos pensamentos, sentimentos e
percepções.
( X ) Para a escola Comportamental, desempenhamos e reagimos quando exigidos
pelo ambiente. As ações são formadas e
modificadas pelas conseqüências do último
comportamento.
( ) Para a escola Humanista, comportamo-nos da
maneira na qual acreditamos que outras pessoas, grupos culturais ou sociais específicos,
ou a sociedade como um todo, esperam que
nos comportemos.
( ) Para a escola Social, fazemos nossas próprias
escolhas, de acordo com aspectos fundamentais próprios a nós mesmos e aos outros.
( ) Para a escola Ecológica, interagimos com os
nossos constituintes genéticos, funções orgânicas e eletroquímicas que nos tornam capazes de fazer, em resposta ao estímulo interno
e externo, vapazes de satisfazer a homeostase
e as necessidades básicas de sobrevivência.

47. A apraxia é comum em pacientes vítimas de
desordens neurológicas.
Sobre essa condição, é correto afirmar:

a. (

a. (

b.

b.

c.
d.
e.

) Abdução do ombro associada à extensão do
cotovelo.
( ) Extensão do cotovelo associada à pronação
do antebraço.
( ) Extensão cervical e protração da cintura
escapular.
( X ) Extensão do cotovelo associada à rotação
extena.
( ) Extensão do cotovelo associada à rotação
interna.

.
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c.
d.
e.

) resulta de disfunção do sistema límbico, principalmente das amígdalas.
( ) resulta de disfunção dos hemisférios cerebrais
mais especificamente no lobo frontal.
( X ) resulta de disfunção do córtex cerebral, sobretudo do lobo parietal.
( ) resulta de disfunção cerebelar em seu sistema
de retroalimentação no controle motor.
( ) resulta de disfunção dos gânglios da base,
prejudicando a correta realização dos
movimentos.
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48. A atuação da terapia ocupacional em saúde mental sofre grandes alterações no país no final da década
de 1970, quando emerge o processo de crítica e busca
de alternativas às instituições asilares, que se convencionou denominar de Reforma Psiquiátrica. Sobre
o contexto do processo de desinstitucionalização,
pode-se afirmar:
I. De acordo com a perspectiva de transformação institucional e a partir da ampliação e
redimensionamento dos settings de Terapia
Ocupacional e da noção de atividade, buscava-se construir espaços múltiplos de agregação,
expressão e reflexão que viabilizassem a transformação do cotidiano institucional, a superação da condição de objeto das pessoas internadas e da violência como forma de relação.
II. A superação das diversas formas de ocupação,
como práticas consubstanciais à lógica asilar,
se inscreve nos processos de transformação
e superação das instituições e da relação de
“tutela como expropriação dos corpos”.
III. Nos processos de transformação das instituições asilares, freqüentemente a ocupação se
apresenta também como uma prática de resposta à ociosidade.
IV. As propostas desenvolvidas expressaram
um novo perfil relacional entre terapeutas e
pacientes, uma nova forma de compreensão
da relação paciente-terapeuta-atividade, a
relevância da abordagem individual e do
trabalho setorizado.
V. As práticas de atenção em terapia ocupacional,
pautadas na desinstitucionalização, têm exigido
e propiciado novas formas de olhar, conhecer
e interagir com a experiência da doença e da
deficiência comportamental ou física.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Somente a I, II, e III são corretas.
Somente a I, III e IV são corretas.
Somente a I, IV e V são corretas.
Somente a II, IV e V são corretas.
Somente a II, III e V são corretas.

49. Atualmente o terapeuta ocupacional tem
buscado a associação de diferentes recursos terapêuticos no sentido de enriquecer sua intervenção.
Considerando-se a associação de grupos terapêuticos
às abordagens corporais, é correto afirmar que:
I. O movimento corporal influencia positivamente o funcionamento do corpo, em geral
aumenta a percepção, as sensações e as emoções e o grupo terapêutico favorece o compartilhamento de experiências e a aquisição
de novos hábitos.
II. As atividades corporais lúdicas não permitem
nenhum tipo de análise da disfunção apresentada pelo paciente, sendo necessária a utilização de grupos terapêuticos.
III. É pouco provável a eficácia desta combinação
de recursos terapêuticos visto que ambas percorrem trajetórias contrárias de abordagem.
IV. A associação destas duas formas de intervenção, além de beneficiar os aspectos físicos,
motiva a busca de mudanças, a criação de
novas rotinas e a adoção de hábitos mais
saudáveis.
V. A abordagem proposta por Feldenkrais é um
exemplo de grupo terapêutico, enquanto o
método de Pheto Sandor uma forma de abordagem corporal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Somente a I e IV são corretas.
Somente a III e IV são corretas.
Somente a I, II e IV são corretas.
Somente a I, III e IV são corretas.
Somente a I, II, IV e V são corretas.

50. A deformidade conhecida como escápula
alada ocorre em virtude da paralisia ou fraqueza do
músculo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Rombóides.
Peitoral maior.
Grande dorsal.
Serrátil anterior.
Supra espinhoso.

.
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