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Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5. 

 

Dá para crescer depois de adulto? 
Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois 

que a fase natural de crescimento passa, é difícil conseguir 
resultados significativos, e o único tratamento que 

funciona é complicado. Durante a puberdade, somos 

afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. 
Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, 
porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de 

crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, 
há esperanças. Depois... “Uma vez fechadas, há pouco 

crescimento adicional”, diz a endocrinologista Leila Pedroso 

de Paul. “Atingimos 97% da nossa altura final aos 13 anos 
de idade óssea para meninas e aos 16 para meninos.” É a 

vida.                           Superinteressante – junho de 2010 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a opção que contenha a resposta mais adequada 
ao título do texto. 

a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que 
nos tornamos adultos. 

b) Não, pois os hormônios são afetados de forma 
irredutível na fase de crescimento. 

c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das 

cartilagens de crescimentos. 
d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, 

desde que se predisponha a um tratamento complicado. 
 

QUESTÃO 02 

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo: 
I – “Se você é verticalmente prejudicado” 

II – “depois que a fase natural de crescimento passa” 
III – “Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das 

cartilagens de crescimento entre os ossos” 

IV – “Enquanto houver cartilagem, há esperanças” 
    Os conectivos que expressam noção de tempo constam 

nas opções: 
a) II e IV apenas. 

b) I e III apenas. 
c) I e II apenas. 

d) III e IV apenas. 

 
QUESTÃO 03 

Observe. 
I – “Enquanto houver cartilagem” 

II – “somos afetados de duas formas pelos hormônios 

sexuais” 
III – “há esperanças” 

IV – “eles estimulam a liberação do hormônio do 
crescimento” 

V – “há pouco crescimento adicional” 
As frases que possuem a mesma classificação quanto ao 

tipo de sujeito são: 

a) I, III e IV apenas. 
b) I, III e V apenas. 

c) II, IV e V apenas. 

d) III e IV apenas. 

 

QUESTÃO 04 
Em “Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento.” e “Mais tarde, porém, eles provocam a 
calcificação das cartilagens de crescimento entre os 

ossos.”, os pronomes sublinhados referem-se, 

respectivamente, à: 
a) Hormônio de crescimento – estirão. 

b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais. 
c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento. 

d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o 
plural correto. 

a) Estirães – naturais. 
b) Calcificaçãos – adicionais. 

c) Liberaçãos – finais. 

d) Estirões – difíceis. 
 

QUESTÃO 06 
Se uma pessoa resolve economizar R$ 2,50 por dia, 

levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos 
afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de: 

a) R$ 450,00 

b) R$ 475,00 
c) R$ 525,00 

d) R$ 550,00 
 

QUESTÃO 07 

Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal 
de energia elétrica de uma residência: 

 

Aparelho 

Consumo 

Mensal 

Geladeira 12,5 kW 

Forno Elétrico 14 kW 

TV 56 kW 

Lâmpada 34 kW 

 

Considerando que cada kW custe R$ 0,15, podemos 

afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês será 
de, aproximadamente: 

a) R$ 17,47  
b) R$ 19,20 

c) R$ 21,40 
d) R$ 22,00 

 

QUESTÃO 08 
O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença 

entre os salários é de R$ 500,00. O salário de Maria é de: 
a) R$ 4.000,00 

b) R$ 4.500,00 

c) R$ 4.750,00 
d) R$ 5.000,00 
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QUESTÃO 09 

Um banco cobra sempre 
10

1
 de juros do valor do 

empréstimo, independente do valor adquirido pelo cliente. 

Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça um 
empréstimo de R$ 100.240,00. Então, podemos afirmar 

que o valor do juro que o cliente terá de pagar ao banco é 

de: 
a) R$ 10.024,00  

b) R$ 10.240,00 
c) R$ 10.204,00 

d) R$ 1.024,00 

 
QUESTÃO 10 

A soma das soluções da equação (2x-5).(2x+6).(3x-9)=0 
é:   

            

a) 
3

5
 

b) -3 
c) 3 

d) -5 

 
QUESTÃO 11 

Quanto aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

assinale (V) nas que julgar verdadeira e (F) nas que julgar 
falsa, escolhendo logo abaixo a alternativa correta: 

( ) A função dos CAPS é de prestar atendimento a pessoas 
com transtorno mental grave, diminuindo e evitando 

internações psiquiátricas, e articular-se com a rede de 

serviços da comunidade favorecendo a reinserção delas a 
este espaço.  

( )O Sistema Único de Saúde- SUS através dos CAPS, 
reconhece a complexidade dos serviços prestados e sua 

amplitude de atuação - tanto no território onde se 

encontra, quanto na luta pela substituição do modelo 
hospital ocêntrico de atenção à saúde.  

(  ) Os CAPS possuem equipe multiprofissional - composta 
por psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 
técnicos administrativos, etc - e oferecem diversas 

atividades terapêuticas: psicoterapia individual ou grupal, 

oficinas terapêuticas, acompanhamento psiquiátrico, visitas 
domiciliares, atividades de orientação e inclusão das 

famílias e atividades comunitárias. 
(  ) Os CAPS não necessitam de projeto terapêutico para 

atender seus usuários, podendo estes podem passar o dia 

todo na Unidade, parte do dia ou vir apenas para alguma 
consulta. 

(  ) Comparecendo todos os dias estarão em regime 
intensivo, alguns dias da semana em regime semi-

intensivo e alguns dias no mês em não-intensivo.  
a) V, V, V, V, V; 

b) V, F, V, F, V; 

c) V, V, V, F, V; 
d) F, V, V, F, V. 

 

QUESTÃO 12 

Segundo Ajuriaguerra, a psicose infantil é: 
a) Um transtorno de personalidade dependente do 

transtorno da organização do eu e da relação da criança 
com o meio ambiente; 

b) Um transtorno de personalidade onde a criança 

apresenta dificuldades para se afastar da mãe e conduta 
socialmente embaraçosas; 

c) Um transtorno onde a criança pode apresentar 
características de negação da transformação da 

alimentação líquida para sólida ou bulimia não diferenciada 
incorporando qualquer objeto pela boca; 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
QUESTÃO 13 

Nos casos de anorexia mental essencial nas adolescentes, 
é incorreto afirmar: 

a) A anorexia mental surge frequentemente próximo à 

puberdade ou à adolescência; 
b) As restrições alimentares podem começar em 

decorrência de um choque emocional ou de conflitos 
psicológicos evidentes; 

c) Nunca se instalam de maneira progressiva sem causa 
aparente; 

d) Surgem em 45% dos casos, após o regime de 

emagrecimento e em 40%, por ocasião de uma situação 
competitiva) 

 
QUESTÃO 14 

São características do sonambulismo : 

a) O início é no final da adolescência e há confusão ao 
despertar; 

b) Apresentar descarga autonômica excessiva e intenso 
terror ou pânico; 

c) Investigação dos antecedentes familiares é negativa e 

há liberação de esfíncteres durante o episódio; 
d) Apresentar baixo nível de consciência e não lembrar do 

ocorrido durante o episódio. 
 

QUESTÃO 15 
Quais são os desafios do PACTO PELA SAÚDE: 

Assinale a alternativa correta: 

a)promover inovações nos processos e instrumentos de 
gestão 

b)para alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade 
c)da resposta do sistema às necessidades da população 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 
QUESTÃO 16 

Observe as informações abaixo, que indicam pressupostos 
básicos de implantação do Sistema Único de Saúde – SUS: 

I) Participação da comunidade na definição de necessidade 
no encaminhamento de soluções e na avaliação dos 

serviços prestados. 

II) Descentralização do processo de planejamento e 
administração. 
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III) Regionalização e hierarquização dos serviços públicos 

e privados. 

IV) Menor valorização das atividades básicas de saúde. 
Assinale a alternativa correta 

a) As afirmações I e II são falsas e III e IV são 
verdadeiras. 

b) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são 

falsas. 
c) As afirmações I, II e III são falsas e IV é verdadeira. 

d) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa. 
 

QUESTÃO 17 
São atos privativos do Terapeuta Ocupacional, todas 

abaixo, exceto: 

a)Procedimento próprio e exclusivo do Terapeuta 
Ocupacional, que avalia o movimento como um todo, e 

suas partes componentes, identificando as operações 
motoras realizadas e suas estruturas morfofisiológicas.  

b)Analisa todos os aspectos da vida cotidiana de uma 

pessoa, ou seja, autocuidados, trabalho e lazer, bem como 
a gama de movimentos que se referem à complexidade 

das atividades e suas especificidades. 
c)A escolha da técnica a ser utilizada e sua indicação 

devem observar as necessidades, interesses e vocações do 
terapeuta e as exigências do modelo teórico ou da 

abordagem. 

d)As atividades devem ser previamente selecionadas, 
analisadas e adaptadas de forma individualizada para cada 

cliente, visando um objetivo terapêutico definido. 
 

QUESTÃO 18 

O Programa de Atenção à Saúde do Adolescente, requer 
trabalho multidisciplinar e de complexidade, assim como 

um extenso processo de capacitação voltada para os 
princípios  do Sistema Único da Saúde. Baseado nisto são 

objetivos do Programa, exceto: 

a) Estimular e apoiar a implementação dos programas 
estaduais e municipais, assegurando atendimento 

adequado às suas características, respeitando as 
particularidades regionais e a realidade local; 

b) Promover e apoiar estudos e pesquisas multicêntricas 
relativas à adolescência; 

c) Promover a saúde do adolescente, enfocando apenas os 

agravos desta fase do ciclo de vida; 
d) Contribuir com atividades intra e inter-institucionais, nos 

âmbitos governamentais e não-governamentais, visando a 
formulação de uma política nacional voltada para a 

adolescência. 

 
QUESTÃO 19 

As doenças passíveis de notificação compulsória são 
informadas através do: 

a) SISVAN; 
b) SINAN; 

c) SISPN; 

d) SISMAMA.  
 

 

QUESTÃO 20 

A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos 

serviços de saúde públicos e privados conveniados, em 
todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma 

rede hierarquizada de serviços e com tecnologia 
apropriada para cada nível, faz referência a qual princípio 

do Sistema Único de Saúde-SUS: 

a) Equidade; 
b) Resolutividade; 

c) Integralidade; 
d) Universalidade. 

 
QUESTÃO 21 

A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu: 
a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; 

b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT 
c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita 

transferido regularmente aos municípios; 

d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.  
 

QUESTÃO 22 
São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela 

Saúde”, todas abaixo exceto: 
a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de 

Gestão; 

b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de 
Gestão; 

c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto 
de Integração; 

d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto 

pela Integralidade. 
 

QUESTÃO 23 
Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que 

_________________________________ realizar-se-a, de 

quatro em quatro anos, com a representação dos vários 
segmentos de saúde e propondo diretrizes para a 

formulação de políticas de saúde. 
Assinale abaixo a resposta que completa o traçado: 

a) o Conselho Municipal de Saúde; 
b) a Conferência Nacional de Saúde; 

c) a Participação da Empresa Privada; 

d) o Conselho do Adulto e do Idoso.  
 

QUESTÃO 24 
Sobre Sistema de Monitoramento é incorreto afirmar: 

a)O Monitoramento é um processo sistemático e contínuo 

que, ao produzir informações sintéticas e em tempo eficaz, 
permite a rápida avaliação situacional e intervenção 

oportuna que confirma ou corrige as ações monitoradas; 
b) O Monitoramento da gestão pública responde ao 

seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com 
eficácia se o dirigente não conhece de maneira contínua e 

a mais objetiva possível os sinais vitais do processo que 

lidera e da situação na qual intervém; 
c) O objetivo essencial de um sistema de monitoramento é 

verificar o nível de cumprimento de determinados 
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compromissos assumidos pelo gestor, que sejam eles 

públicos ou institucionais; 

d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 25 
Humanizar a atenção à saúde é valorizar a dimensão 

subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e 

gestão no Sistema Único de Saúde(SUS). 
Assinale abaixo a incorreta: 

a) O acolhimento é um dispositivo para organização do 
processo de trabalho que contribui para a humanização e a 

integralidade da atenção; 
b) Fundamenta-se numa nova postura das equipes frente 

aos usuários e traduz-se num conjunto de ações que inclui 

escuta qualificada quando o usuário procura a Unidade de 
Saúde; 

c) não inclui o estabelecer vínculos solidários e de 
participação coletiva, por meio da gestão participativa; 

d) O acolhimento é compreendido como um processo de 

humanização, onde a equipe tem uma postura 
diferenciada, reconhecendo o direito do usuário de ser 

ouvido na sua necessidade de saúde. 
 

QUESTÃO 26 
Quais são os principais enfoques do SUS que fazem com 

que haja maior articulação nas suas ações de saúde: 

a) Que os vários setores públicos interajam, o que só uma 
política governamental integrada pode assegurar; 

b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer 
discriminação, as ações de saúde em todos os níveis, 

assim como explica que o dever de prover o pleno direito é 

responsabilidade do governo, isto é, do poder 
público,legitimados pela Constituição de 1988;  

c) Que os serviços particulares e contratados passam a ser 
complementares e sob diretrizes do Sistema Único de 

Saúde. 

d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para a 
doença como forma de chegar à estrutura de saúde e 

conseguir solução para a sua queixa. O princípio da 
resolutividade. 

 
QUESTÃO 27 

Entre os princípios que organizam o SUS está a 

Regionalização. Este princípio tem como objetivo, exceto: 
a) O atendimento realizado mais próximo do cidadão, 

preferencialmente pelo município; 
b) Distribuição dos serviços de saúde por regiões, 

melhorando assim o acesso da população; 

c) É centralizar todo atendimento em uma única área do 
município, pois só assim todos saberão onde serão 

atendidos; 
d) É buscar de forma regionalizada as estruturas do 

município, pois só assim é possível organizar os serviços e 
garantir que todos serão atendidos com a maior eficiência, 

com qualidade e próximo de seu domicílio.  

 
QUESTÃO 28 

A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 

a)Tratar os casos de doenças que acometem os  

trabalhadores locais; 

b)Promover reciclagem dos profissionais que atuam na 
imunização; 

c) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a 
disseminação de doenças infecto-parasitárias; 

d) Controlar as atividades dos trabalhadores da saúde, 

conforme a NR-32. 
 

QUESTÃO 29 
O conceito de Vigilância em Saúde inclui todas as situações 

abaixo listadas, exceto:  
a) Entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da 

população; 
b) A vigilância e controle das doenças transmissíveis e das 

não transmissíveis; 
c) A vigilância da saúde do trabalhador; 

d) A vigilância em saúde não inclui o diagnóstico e o 

tratamento, pois visa apenas à prevenção.    
     

QUESTÃO 30 
A promoção da saúde é compreendida como estratégia de 

articulação transversal, à qual não incorpora: 
a) Reduzir as situações de vulnerabilidade; 

b) A equidade, a participação e o controle social; 

c) A doença como ponto de partida das ações de saúde; 
d) A participação e o controle social na gestão das políticas 

públicas. 
 

QUESTÃO 31 

Qual a equipe técnica mínima para atuação num Centro de 
Atenção Psicossocial I (CAPS I),pela portaria do Ministério 

da Saúde: 
a) um médico com formação em saúde mental, um 

enfermeiro; 

um psicólogo, um assistente social, um terapeuta 
ocupacional, um pedagogo ou outro profissional necessário 

ao projeto terapêutico e quatro profissionais de nível 
médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão; 
b) um médico clínico, um geriatra, um enfermeiro; 

terapeuta ocupaciona e psicólogo, fisioterapeuta, dois 

profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem e técnico administrativo; 

c) um médico com formação em saúde mental, um 
dentista, um enfermeiro, um psicólogo e um técnico de 

enfermagem; 

d) um médico clínico geral, um médico psiquiatra, um 
fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta 

ocupacional. 
 

QUESTÃO 32 
A assistência prestada ao paciente no CAPS II ( Centro de 

Atenção Psicossoacial II) inclui as seguintes atividades: 

a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, 
de orientação, entre outros) e atendimento em grupos 
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(psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte 

social, entre outras); 

b) atendimento em oficinas terapêuticas executadas por 
profissional de nível superior ou nível médio, visitas 

domiciliares e atendimento à família; 
c) atividades comunitárias enfocando a integração do 

doente mental na comunidade e sua inserção familiar e 

social; 
d) a, b e c se completam. 

 
QUESTÃO 33 

Consoante com diversas experiências de reforma da 
assistência psiquiátrica no mundo ocidental e as 

recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) contidas na Carta de Caracas (1990), o Ministério 
da Saúde, a partir da década de 90, define uma nova 

política de saúde mental. 
A esse respeito assinale a alternativa correta 

a) Há um redirecionamento dos recursos da assistência 

psiquiátrica para um modelo substitutivo, baseado em 
serviços de base comunitária. Isto é, que oferecem 

cuidados na comunidade e em articulação com os recursos 
que a comunidade oferece. 

b) Incentiva-se a criação de serviços em saúde mental 
públicos e territorializados (território é a designação não 

apenas de uma área geográfica, mas das pessoas, das 

instituições, das redes e dos cenários nos quais se dão a 
vida comunitária), ao mesmo tempo em que se determina 

a implantação de critérios mínimos de adequação e 
humanização do parque hospitalar especializado. 

c) Os Centro de Atenção Psicosocial- CAPS,tem valor 

estratégico para a mudança do modelo de assistência, 
defende a construção de uma política de saúde mental 

para os usuários de álcool e outras drogas, e estabelece o 
controle social como a garantia do avanço da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. 

d) a, b e c estão corretas. 
 

QUESTÃO 34 
A desinstitucionalização e a efetiva reintegração das 

pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na 
comunidade são tarefas às quais o SUS vem se dedicando 

com especial empenho nos últimos anos. A esse respeito 

assinale a alternativa incorreta: 
a) A implementação e o financiamento de Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT) surgem neste contexto 
como componentes decisivos da política de saúde mental 

do Ministério da Saúde para a concretização das diretrizes 

de superação do modelo de atenção centrado no hospital 
psiquiátrico.  

b) Os Serviços Residenciais Terapêuticos, residências 
terapêuticas ou simplesmente moradias, são casas 

localizadas no espaço urbano, constituídas para responder 
às necessidades de moradia de pessoas portadoras de 

transtornos mentais graves, egressas de hospitais 

psiquiátricos ou não. 
c)Embora as residências terapêuticas se configurem como 

equipamentos da saúde, estas casas,implantadas na 

cidade, devem ser capazes em primeiro lugar de garantir o 

direito à moradia das pessoas egressas de hospitais 

psiquiátricos e de auxiliar o morador em seu processo – às 
vezes difícil – de reintegração na comunidade.  

d) As residências terapêuticas são locais onde os egressos 
dos hospitais psiquiátricos terão a oportunidade de viver 

com seus familiares, pois estarão inseridas na comunidade 

e cada paciente terá seu espaço junto aos seus familiares, 
já que se trata de espaços de recuperação dos casos mais 

leves de transtornos mentais e que permaneceram pouco 
tempo dentro das Instituições hospitalares. 

 
QUESTÃO 35 

A territorialização em saúde é uma das principais 

ferramentas para a atuação das equipes de saúde. A esse 
respeito assinale a alternativa correta: 

I-A territorialização em saúde, trata-se de um processo 
dinâmico de  apropriação do espaço local por parte da 

equipe de saúde, para que este espaço geográfico possa 

ser utilizado adequadamente pela comunidade. 
II-Na territorialização em saúde é muito importante 

valorizarmos crenças, culturas e a história do território. 
III-Na apropriação do território os profissionais de saúde 

de saúde e a população poderão desencadear processos 
de mudanças das práticas de saúde. 

IV-Conhecer o território (territorialização) é importante 

para fiscalizar os erros que a comunidade faz com o meio 
ambiente e pode denunciar os infratores. 

V-A territorialização tem como objetivo específico conhecer 
as condições de infra-estrutura da área e recursos sociais. 

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

b) I, II, III estão corretas e IV e V incorretas. 
c) I, II, III e V estão corretas e IV incorreta. 

d) I, III e IV corretas e II e IV incorretas. 
 

QUESTÃO 36 

O Projeto Terapêutico Singular é: 
a) Um conjunto de propostas de condutas terapêuticas 

articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, 
resultado da discussão coletiva de uma equipe 

interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. 
b) Um projeto que tem como possibilidade a terapia 

direcionada para indivíduos com transtornos mentais; 

c) Um processo educativo direcionado para a coletividade; 
d) Uma proposta individual de tratamento curativo, voltado 

para o trabalho institucional. 
 

QUESTÃO 37 

São campos de atuação do Terapeuta Ocupacional, 
EXCETO: 

a) Hospitais Gerais e Especializados, Clínicas e Consultórios 
b) Centros de Reabilitação, Centros de Reabilitação 

Profissional e Empresas 
c) Magistério Superior - Cursos de Graduação e Pós-

Graduação 

d) As ações como Consultoria e Assessoria não estão 
inclusas no campo de atuação do Terapeuta Ocupacional 
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QUESTÃO 38 

No livro Terapia Ocupacional, Berenice Rosa Francisco, 

afirma que a Terapia Ocupacional deva ser entendida 
como:  

a) um instrumento para o desenvolvimento da 
organicidade dos sujeitos. 

b) uma entre as demais práticas sociais capazes de criar as 

condições necessárias para a transformação social. 
c) uma profissão da área médica que nasceu da prática 

dos próprios terapeutas ocupacionais. 
d) uma profissão que vê as atividades humanas como 

recursos medicalizadores. 
 

QUESTÃO 39 

Leia as definições da atividade humana deixadas por  
Berenice Rosa Francisco, na obra Terapia Ocupacional, e 

em seguida, destaque a opção verdadeira. 
I) A atividade humana deve propor o equilíbrio das funções 

físicas, além de promover a ocupação dos indivíduos. 

II) A atividade humana deve prover a produção e 
rentabilidade dos indivíduos para que não sejam 

dependentes economicamente dos outros, para isso é 
preciso investir em vários tipos de exercícios e atividades, 

que embora sejam repetitivas, tem sempre objetivos 
definidos. 

III) A atividade humana é unilateral, ou seja, envolve 

sempre um aspecto da vida humana que vai depender do 
objetivo estabelecido pelo terapeuta. 

IV) A atividade humana deve ser criadora cheia de 
simbolismo, e que esta criação não seja somente um ato, 

mas sim, repleta de intenções, desejos, vontades e 

necessidades, o fazer deve representar um processo de 
descoberta. 

a) I, II, II e IV estão incorretas. 
b) Apenas IV está correta.  

c) Apenas I e II estão corretas.   

d) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 40 
Como se denomina a Síndrome descrita por Maurício Nobel 

e Arminda Aberastury durante a adolescência: 
a) Síndrome Normal da Adolescência; 

b) Síndrome da puberdade; 

c) Síndrome das perdas na adolescência; 
d) Síndrome da Adolescência não resolvida. 

 
QUESTÃO 41 

O trabalho em Saúde Mental deve seguir um processo de 

interação e participação, onde a (o) 
______________________ vai ter um papel de extrema 

relevância na contrução de Projetos Terapêuticos 
Singulares e na interdisciplinariedade das ações. 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta: 
a) Equipe Multidisciplinar; 

b) O Psiquiatra; 

c) O Psicólogo; 
d) O Terapêuta Ocupacional. 

 

QUESTÃO 42 

A tríade sintomológica clássica desta síndrome caracteriza-

se por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Em 
amostras de pacientes cerca de 70% a 80% apresentam a 

combinação dessas três categorias. Este quadro faz 
referência a: 

Assinale a alternativa correta: 

a)Síndrome fóbica; 
b)Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade; 

c)Transtorno de conduta; 
d)Transtorno Obsessivo Compulsivo; 

 
QUESTÃO 43 

Quanto ao Transtorno do Pânico é incorreto afirmar: 

a)É caracterizado por dispnéia, tonturas, palpitações, 
tremores, náuseas, medo de morrer; 

b)Pode ser acompanhado de agorafobia; 
c)Tanto a terapia cognitiva-comportamental quanto  a 

farmacoterapia não são efetivas no transtorno do pânico. 

d)Esse transtorno é mais comum em mulheres, e o pico de 
idade da doença ocorre entre a terceira e quarta década  

de vida; 
 

QUESTÃO 44 
Assinale a alternativa correta: 

I) O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é 

caracterizado pela presença de obsessões e/ou 
compulsões suficientemente grave para ocupar boa 

parte do tempo do paciente; 
II) Os sintomas do TOC devem ocupar pelo menos uma 

hora por dia; 

III)  O TOC é um transtorno crônico que, muitas vezes se 
inicia na infância, entre 9 e 11 anos e acomete 

indivíduos jovens, até os 30 anos, podendo durar toda 
vida; 

IV)  As obsessões devem ser reconhecidas como 

originárias da mente do paciente, repetitivas e 
desagradáveis. 

a) I, II, III e IV estão corretas; 
b) Apenas a I e a III estão corretas; 

c) Apenas a II e a IV estão corretas; 
d) Apenas a I e a IV estão corretas.  

 

QUESTÃO 45 
De acordo com Alfred Benjamin, em Entrevista de Ajuda, 

analise as afirmações abaixo e, em seguida,  assinale a 
opção verdadeira.  

I) As entrevistas devem ser objetivas, sob forma de 

perguntas e respostas. 
II) As entrevistas devem ser desenvolvidas em três 

momentos, no primeiro,  identifica-se o motivo do 
encontro, no segundo, deve-se realizar uma sondagem 

sobre o assunto específico, e no terceiro momento, o 
encerramento. 

III) As entrevistas requerem um planejamento e devem 

ser realizadas como um diálogo, e não, como um 
interrogatório de perguntas e respostas.  
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IV) As entrevistas são momentos de descobertas, que 

envolvem restritamente, a doença do paciente. 

a) Apenas II e III estão corretas.  
b) I, II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I está correta.    
d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 46 
Na obra Como Trabalhamos com Grupos, de  David E. 

Zimerman, Luiz Carlos Osório e colaboradores, encontram-
se várias possibilidades de intervenções grupais, todas 

fundamentadas na: 
a) grupoterapia construtivista que visam ao 

desenvolvimento individual e autônomo. 

b) grupoterapia psicanalítica que possibilitam a 
compreensão das dificuldades e a descoberta das 

potencialidades. 
c) grupoterapia histórico e crítico que valoriza a 

coletividade, a troca e a dialogicidade entre os membros. 

d) grupoterapia comportamental que reforça os 
comportamentos positivos. 

 
QUESTÃO 47 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental avanços 
importantes para a área. Estão dentre eles: 

a) A humanização das relações no processo de tratamento, 

com o acolhimento como uma das estratégias da 
sistematização do processo de cuidar; 

b) A reinserção social do usuário de saúde mental; 
c) A qualidade da atenção ao usuário de saúde mental, 

com um enfoque do trabalho multidisciplinar; 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 48 
Marysia M. R. Prado De Carlo  e  Celina Camargo 

Bartalotti, em Terapia Ocupacional no Brasil: fundamentos 

e perspectivas, apresentam a atuação da Terapia 
Ocupacional nos processos educacionais e as diferentes 

abordagens que devem fundamentar ação dos 
profissionais. Destaque a questão que discute 

adequadamente a abordagem histórica e cultural. 
a) A perspectiva histórica e cultural parte das contribuições 

de Jean Piaget que estuda os mecanismos pelos quais a 

criança passa do estado de conhecimento menos avançado 
para o mais avançado, distinguindo o desenvolvimento, em 

estágios. 
b) A perspectiva histórica e cultural parte das contribuições 

de Arnold Gessel que se dedicou à ciência do 

desenvolvimento humano, para ele, a evolução da criança 
é determinada biologicamente. 

c) A perspectiva histórica e cultural parte das contribuições 
de Lev Semynovich Vygotsky que constrói sua obra sobre 

uma concepção filosófica materialista-histórica, nesta 
vertente, a evolução da espécie ocorre não somente na 

esfera biológica, mas principalmente na vida social 

humana, pois é o meio cultural que possibilita aos sujeitos 
se constituírem como humanos. 

d) A perspectiva histórica e cultural parte das contribuições 

de John Locke que defende a experiência como fonte 

primária do conhecimento. 
 

QUESTÃO 49 
Ao receber um paciente alcoolista, alguns sintomas são 

relevantes para avaliação: 

  Assinale a alternativa correta: 
a) distúrbios de conduta, agressividade, fobia, agitação 

psicomotora, pensamento acelerado,  distúrbios senso-
perceptivos; 

b) excitação, agitação psicomotora, discurso  agressivo; 
c) depressão, agitação psicomotora, discurso acelerado,  

conteúdo e forma preservados; 

d) fobia, delírio, crítica de sua condição, discurso 
lentificado. 

 
QUESTÃO 50 

Assinale a alternativa correta: 

Qual a tríade utilizada pela Terapia Ocupacional: 
a) paciente, terapeuta,atividade 

b) paciente, análise,atividade 
c) atividade, implícito,explícito 

d) Nenhuma das anteriores. 
 

 

 
 

 
 

 





