PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO LUÍS/MA

CONCURSO PÚBLICO
CARGO 90
TERAPEUTA OCUPACIONAL

TIPO A
INSTRUÇÕES
Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de
caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua
folha de respostas. Se houver qualquer divergência,
solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.
As provas objetivas são constituídas de questões com
cinco opções (A, B, C, D e E), com uma única resposta
correta. Caso o caderno das provas esteja incompleto
ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal
de sala mais próximo.
Transcreva as respostas das questões para a folha de
respostas, que é o único documento válido para a
correção das provas. O candidato é o único responsável
pelo preenchimento da folha de respostas. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em
desacordo com o edital de abertura ou com a folha de
respostas, tais como marcação rasurada ou emendada,
ou campo de marcação não-preenchido integralmente.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de
respostas por erro de preenchimento por parte do
candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica
de tinta preta. Não é permitido que outras pessoas façam as
marcações da folha de respostas.
É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo,
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos
decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.
Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato
deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo,
uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno
de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos
anteriores ao horário determinado para o término das provas.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes
no presente caderno ou na folha de respostas implicará a
anulação das suas provas.
Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.movens.org.br/prefsaoluis, no dia 16/1/2007,
a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA
ETAPA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias

DIA
16/1/2007
17 e 18/1/2007
13/2/2007

Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos
Resultado provisório da avaliação de títulos

14 e 15/2/2007
7/3/2007

Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos

8 e 9/3/2007

Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)

22/3/2007

Técnico de Nível Superior – Terapeuta Ocupacional

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01
A queda com o punho em extensão forçada é
bastante comum, podendo ocasionar vários tipos de
lesões, entre elas as fraturas dos ossos do carpo,
que levam a alterações em sua estrutura anatômica
e mobilidade articular, com disfunções deste
segmento do membro superior. O terapeuta
ocupacional (TO) tem papel fundamental na
recuperação funcional do membro e no retorno do
paciente às suas atividades, desde a fase precoce
do processo de reabilitação física até a final. A
respeito do assunto, assinale a opção correta.
(A) No tratamento das fraturas dos ossos do carpo,
a mobilização articular tem como objetivos, entre
outros, reduzir a dor, alongar os tecidos ao redor
da articulação e manter a extensibilidade e a força
de tensão nos tecidos articulares e periarticulares.
(B) Os movimentos articulares acessórios realizados
no processo de reabilitação podem ser divididos
em três tipos: giro, rolagem e tração.
(C) Com relação à biomecânica articular do carpo, o
punho apresenta pouca complexidade, apesar de
permitir a realização da função de preensão
mecânica articular do braço.
(D) O tratamento conservador das fraturas do carpo
está dividido em três fases: precoce, intermediária
e final. Na fase final, a principal preocupação está
direcionada ao controle do edema.
(E) As posições mais importantes para a realização
das atividades manuais do punho são flexão e
desvio ulnar, chegando a medir, respectivamente,
35° e 15°.

Leia o texto a seguir e responda às questões de
03 a 05.
As doenças neurodegenerativas geralmente são
crônicas, potencialmente progressivas e até mesmo
fatais. Observa-se que as patologias subjacentes às
doenças neurodegenerativas atacam o sistema nervoso
central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP),
levando os pacientes a enfrentar tanto limitações
existentes, quanto ameaças de perdas futuras em
vários aspectos de sua vida.

QUESTÃO 03
Assinale a opção em que são apresentadas duas
doenças neurodegenerativas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 04
Em relação aos sintomas e procedimentos
terapêuticos ocupacionais nas doenças
neurodegenerativas, assinale Verdadeiro (V) ou
Falso (F).
I

II

QUESTÃO 02
Em relação ao acidente vascular cerebral (AVC),
suas características e o tratamento de reabilitação,
julgue os itens a seguir.
I
II
III

IV

V

– A maioria dos pacientes de AVC relata diminuição
nos níveis de atividade, sociabilização e
qualidade de vida em geral.
– Os AVCs hemorrágicos resultam do bloqueio de
um vaso cerebral, podendo ser classificados
como trombose ou embolia.
– Dois aspectos são importantes na recuperação
funcional após um AVC: a quantidade de
assistência necessária para realizar as tarefas
da vida diária e a possibilidade de reassumir a
função em casa.
– O distúrbio de humor ou disfunção psicossocial
mais freqüente em sobreviventes de AVC é a
depressão observada no período de
reabilitação, e não no período agudo pós-AVC.
– Uma vítima de AVC agudo só deverá ser
mobilizada pelo terapeuta ocupacional com
objetivos de restabelecimento de suas
capacidades e domínio do ambiente, após alta
hospitalar.

Estão corretos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, IV e V.
I, III e IV.
II e III.
III e V.
IV e V.

Síndrome de Down e Síndrome de Guillain Barré
Esclerose Múltipla e Traumatismo Cranioencefálico
Síndrome do Túnel do Carpo e Esclerose Múltipla
Acidente Vascular Cerebral e Doença de Parkinson
Doença de Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrófica

III

IV

V

– Fadiga, problemas cognitivos e dificuldade para
manter-se de pé por longos períodos, dor e
espasticidade interferem no desempenho
ocupacional de pessoas com esclerose múltipla.
A terapia ocupacional visa estabelecer atividades
e ocupações mais relevantes, valorizadas e
importantes para os pacientes e seus familiares.
– As
drogas
utilizadas
nas
doenças
neurodegenerativas não foram produzidas para
melhorar a condição do paciente ou reverter as
limitações, mas apenas atrasar a progressão da
doença. Cabe ao TO compreender e reforçar a
importância da ingestão da medicação, apesar
de saber que isso não interfere no processo de
reabilitação e qualidade de vida do paciente.
– Nos
estágios
iniciais
das
doenças
neurodegenerativas, mesmo que as perdas
funcionais ainda não tenham sido instaladas, o
TO é sempre requisitado para estabelecer
programa de tratamento, visando às dificuldades
de coordenação e manipulação em casa, na
comunidade e no trabalho.
– Quando um paciente já está em estágio de
confinamento à cadeira de rodas com notável
fraqueza nas pernas e severa fraqueza dos
braços, dependente nas atividades de vida diária,
é previsto que o TO deve estimulá-lo com
exercícios de amplitude de movimentos passivos
e fazer a prevenção de decúbito, de controle da
dor e do uso de aparelhos auxiliares.
– Nas doenças neurodegenerativas, as
conseqüências emocionais, sociais e econômicas
são devastadoras, devido ao alto índice de
sofrimento psíquico, depressão, gastos com
medicações, isolamento social e perda do
trabalho. O TO deve intervir junto aos cuidadores,
dando orientações quanto ao processo de
adaptação de seu paciente.

A seqüência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V V F V F.
V V V F F.
V F F V V.
F V V F V.
F F V V V.
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QUESTÃO 05
Nas doenças neurodegenerativas, a abordagem
terapêutica ocupacional prevê avaliações, tratamentos
e objetivos bem definidos nas várias fases. A respeito
do assunto, relacione as duas colunas.
I – Tratamento ambulatorial
II – Tratamento em casa
III – Tratamento na internação
( )

( )
( )
( )
( )

A terapia ocupacional é normalmente semanal,
com sessões individuais de até uma hora, para
demonstrar estratégias para a independência
do paciente.
O TO avalia a capacidade nas tarefas de
automanutenção e instalação de sistemas de
suporte para funções domésticas.
Constitui tratamento breve e limitado à
estabilização de sintomas, com intervenção
médica ativa.
Utiliza equipamentos e exercícios de programas
domésticos que minimizem os sintomas sobre
as atividades diárias.
A reabilitação do paciente poderá durar de uma
a muitas semanas, com sessões diárias.

A seqüência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, III, I, II, III.
I, I, III, II, III.
I, II, III, I, III.
II, I, III, III, II.
III, II, I, II, III.

Leia o texto a seguir para responder às
questões 06 e 07.
A mão é um órgão que está envolvido em quase
todas as nossas atividades de vida diária. Nas
provas e funções dos músculos da mão, é
necessário testar a presença ou a ausência de
potência muscular, determinando diagnóstico
diferencial nas afecções neuromusculares
caracterizadas pela fraqueza muscular.

QUESTÃO 06
A propósito do assunto, relacione as colunas.
I – Pinça de chave ou lateral
II – Pinça de ponta
III – Pinça palmar
( )
( )
( )
( )
( )

É a pinça mais utilizada nas atividades de vida
diária.
É a pinça realizada com a ponta dos dedos
restrita à extremidade da polpa digital.
Usa a maior superfície volar dos dedos e do
polegar, mais utilizada na preensão de objetos.
Sua área de contato é entre a lateral dos dedos
e a polpa do polegar, ou entre os dedos, sendo
pouco usada nas atividades de vida diária.
É utilizada em atividades bem especiais, que
requerem mais precisão, como observar a
textura de um tecido.

A seqüência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, II, III, II, III.
II, III, I, II, III.
III, I, II, III, II.
III, II, III, I, II.
III, III, II, I, II.

QUESTÃO 07
Quanto às funções musculares, assinale a opção
que corresponde ao músculo cuja ação produz a
abdução das articulações carpometacarpiana e
metacarpofalangiana do polegar em direção ventral
e que ajuda na oposição, podendo contribuir para a
flexão da articulação metacarpofalangiana. Sua
fraqueza torna difícil segurar um objeto grande:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extensor comum dos dedos.
abdutor curto do polegar.
flexor longo do polegar.
lumbricóides.
extensor do indicador.

QUESTÃO 08
As afecções ortopédicas ou musculoesqueléticas
incluem lesões, doenças e deformidades ósseas das
articulações, e o objetivo mais importante da
reabilitação é restaurar o desempenho ocupacional.
Relativamente a esse assunto, assinale a opção
correta.
(A) O teste detalhado de força é um instrumento
de avaliação para mensurar as limitações
físicas, que, de acordo com o protocolo adotado
pelo cirurgião, deve ocorrer na fase de
calcificação óssea das fraturas.
(B) O uso da órtese com a finalidade de impor
limites e bloqueio de movimentos indesejados
é contra-indicado.
(C) O passo de Trendelenburg é um procedimento
realizado para melhorar a circulação dos
músculos flexores e nervos do antebraço,
devido ao aumento de pressão de um edema
progressivo, dentro da fáscia óssea rígida do
antebraço.
(D) Nos processos de consolidação de fraturas de
ombro, que geralmente ocorrem entre 6 a 8
semanas, são iniciados os exercícios
isométricos, as atividades terapêuticas nãoresistidas e os exercícios pendulares de
Codman, com exceção destes, caso haja
edema de membro superior.
(E) A boa biomecânica corporal implica práticas de
redução de cargas ou estresse sobre a coluna,
uso de grandes músculos com alavanca e força
para controlar grandes pesos. Apesar de os
músculos da coluna serem menores, eles
possuem igual força e capacidade de alavanca.

QUESTÃO 09
Na evolução motora normal do recém-nascido,
são observados, no primeiro ano de vida, reflexos e
reações motoras que evoluem até a idade adulta,
demonstrando a maturidade do sistema nervoso
central. Quando friccionado paravertebralmente
com o dedo, o bebê forma com o corpo um arco, a
concavidade volta-se para o lado do estímulo, a
bacia é puxada para cima, a perna e o braço do
mesmo lado estendem-se e as extremidades opostas
fletem-se. Essa descrição refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

reação
reflexo
reação
reflexo
reação

do Moro.
de preensão plantar.
da Marcha.
tônico labiríntico.
de Galant.
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QUESTÃO 10
Sob o ponto de vista da expressão e da comunicação
humanas, a terapia ocupacional vem se desenvolvendo
sob diferentes bases filosóficas e abordagens do
conhecimento desde o início do século XX, abordando
toda a complexidade e a riqueza de comportamentos,
pensamentos e sentimentos humanos. Com relação às
escolas-chave do pensamento referente ao
comportamento humano, relacione as colunas.
I – Escola Comportamental
II – Escola Cognitiva
III – Escola Ecológica
(
(
(
(
(

) Agimos de acordo com nossos pensamentos,
sentimentos e percepções.
) Atuamos e reagimos quando exigidos pelo
ambiente.
) Interagimos com nosso ambiente como parte
de um sistema aberto orgânico e adaptativo.
) As ações são formadas e modificadas pelas
conseqüências do último comportamento.
) Somos tomados por nosso ambiente e
reciprocamente formamos outras partes do
sistema.

Assinale a seqüência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, I, III, I, III.
II, I, III, I, II.
III, I, II, I, III.
III, I, I, II, III.
III, III, I, II, I.

QUESTÃO 12
Os diferentes campos do saber acabam por inserir
a terapia ocupacional no movimento contemporâneo
das ciências e da relação de desafio transdisciplinar.
Considere os pressupostos de que não se deve
cristalizar roteiros predefinidos da profissão e de que
as ações se desenrolam entre o sujeito, as atividades
e o ambiente, por isso é essencial refletir acerca da
análise de atividades e das múltiplas bases conceituais
que direcionam as diferentes práticas da terapia
ocupacional no contexto hospitalar. A esse respeito,
julgue os itens a seguir.
I

II

III

IV

V

QUESTÃO 11
Com referência à criança portadora de paralisia cerebral, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F).
I

II

III

IV

V

– A criança com paralisia cerebral não consegue
nos alcançar, quando nos dobramos para
apanhá-la, devido ao padrão anormal de
posturas e de movimentos.
– Para que a criança com paralisia cerebral não
mantenha a boca aberta e não babe, é suficiente
que os pais a lembrem de fechar a boca e engolir.
– A criança hemiplégica, ao vestir-se ou despirse, deve ser forçada a usar sua mão afetada,
mesmo que não use o braço ou a mão afetada
para apoiar-se.
– Na paralisia cerebral, o envolvimento sensório
motor, a respiração anormal, a espasticidade,
entre outros aspectos, impedem que a criança
fale corretamente, quando solicitada.
– As habilidades de alimentação da criança com
paralisia cerebral só serão alcançadas se ela
for ajudada a adquirir as aptidões fundamentais
de mover a cabeça, os lábios, a mandíbula e a
língua, independentemente do corpo e das
mãos, e se tiver bom equilíbrio para sentar-se.

Assinale a seqüência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5

VFVFV
VFFVV
VVFVF
FVVVF
FFVVV

– Ao revisitar o modelo de ocupação humana,
proposto por Kielhofner, vê-se um esquema de
referência para a terapia ocupacional, baseado
na teoria dos sistemas abertos, que propõe três
subsistemas – vontade, hábito e desempenho
– que abrangem áreas diferentes da vida
humana.
– Para Trombly, a atividade é o tratamento que a
terapia ocupacional oferece para aumentar a
função física, com exercício ou movimento
dirigido, considerando também os fatores
cognitivos para sua realização.
– Com todo o desenvolvimento dos modelos de
análise de atividade estudados até hoje,
conclui-se que a terapia ocupacional brasileira
se dá em uma pluralidade assistencial
fortalecida por políticas públicas, com campo
conceitual próprio, auxiliando o profissional no
enfrentamento da complexidade da realidade
da população brasileira.
– O modelo reducionista, baseado na teoria do
comportamento ocupacional, que busca
considerar o homem como uma totalidade,
destaca a necessidade de se considerar os
diferentes modos de organização social,
produção material da vida, concepção, normas
e valores.
– Os novos caminhos da terapia ocupacional
apontam para práticas que buscam, com os
sujeitos atendidos, a construção gradual,
artesanal, de desconstrução de problemas e
ressignificação, utilizando formas coletivas de
convivência, afetividade e participação e
elaborando novas redes sociais.

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.

QUESTÃO 13
Julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou
Falsos (F).
I

– Prover programas de tratamento adequado na
comunidade, conhecidos como atendimento
comunitário, caracteriza um importante
componente da desinstitucionalização.
II – Evitar os aspectos negativos dos hospitais,
capitalizar os aspectos positivos das
comunidades e reduzir custos são as três razões
principais para tratar indivíduos na comunidade,
ao invés de em hospitais.
III – À medida em que os pacientes ficam mais
dependentes da hospitalização, tornam-se
menos competentes, social e vocacionalmente,
e experimentam a perda geral de auto-estima
e confiança em si mesmos.
IV – A desinstitucionalização, entendida como
simples desospitalização, implantou serviços e
recursos extra-hospitalares, medidas que
determinaram a extinção dos hospitais
psiquiátricos.
A seqüência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V V F V.
F V V V.
V V V F.
F V V F.
V F V F.
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QUESTÃO 14
Diante de uma situação em que o paciente
apresenta associação do pensamento, distúrbios
afetivos, ambivalência, características autistas e
sintomas acessórios, como alucinações e delírios, o
terapeuta ocupacional oferece atividades que
promovem a organização do pensamento, como, por
exemplo, pintura, mosaico e quebra-cabeça, entre
outros. A situação em foco refere-se a indivíduos
portadores de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

depressão.
transtorno da ansiedade.
mania.
distimia.
esquizofrenia.

QUESTÃO 16
Quando um TO se especializa no tratamento da
disfunção física, com freqüência seu ambiente clínico
de trabalho é o hospitalar. Como membro da equipe
de reabilitação, é quase sempre influenciado por
modelos biomédicos, especialmente durante as fases
agudas do tratamento. A terapia ocupacional tem a
função de movimentar tanto o paciente quanto a
equipe em direção ao modelo social de reabilitação,
tentando contornar a necessidade do sistema de dar
alta o mais rápido possível para readmissão de novo
paciente. Portanto, em relação à estrutura aplicada
de referência (EAR) biomecânica, é correto afirmar
que
I

QUESTÃO 15
A utilização de uma órtese é das modalidades
mais úteis disponíveis aos terapeutas ocupacionais,
que avalia a necessidade clínica e funcional,
seleciona a mais apropriada, informa ao paciente e
a seus responsáveis a finalidade, o cuidado e o uso,
além de providenciar o treino da órtese. Observase que o paciente e o cuidador levam, para o
processo ortótico, os componentes físicos,
psicológicos, sociais e funcionais principais, sendo
considerados membros primários da equipe. Para o
êxito desse processo, a equipe deve trabalhar em
estreita colaboração. Examine os enunciados a
seguir, relativos aos vários tipos de órtese.
I

II

III

IV

V

– As órteses dinâmicas utilizam partes móveis,
aplicam uma força delicada e intermitente,
mas não reduzem o risco de rigidez articular
decorrente da imobilização.
– As órteses estáticas progressivas oferecem
mais benefícios que as órteses estáticas serial ou dinâmica, por não necessitarem de
remoldagem e pelo fato de os ajustes serem
feitos com mais facilidade, conforme
melhorem os movimentos.
– As órteses estáticas seriadas são utilizadas
para alongar tecidos e readquirir amplitude
de movimentos, por meio da colocação dos
tecidos em uma posição alongada por
períodos prolongados.
– O apoio móvel para o braço é uma órtese
que apóia o membro superior proximal, para
restringir o movimento, reduzir a dor ou
prevenir a subluxação do ombro.
– As propriedades de uma órtese mecânica
estão divididas em três categorias: estática,
estática progressiva e dinâmica.

Estão corretos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e III.
II e IV.
I, II e III.
II, III e V.
III, IV e V.

– na EAR biomecânica, o TO focaliza o corpo
como uma máquina, trabalhando para
aprimorar flexibilidade, força, estabilidade e
resistência e, com isso, aprimorar a função.
II – os exercícios físicos são utilizados para
aumentar a força e o volume dos músculos,
porém não podem ser repetidos, para não
danificarem as articulações.
III – a EAR biomecânica possui diversas
abordagens no programa de tratamento, entre elas a abordagem de atividade graduada,
a abordagem de atividade de vida diária
(AVD) e a abordagem compensatória.
IV – a abordagem de atividades graduadas é
utilizada para tratar indivíduos com lesões
mais sérias, no tratamento a longo prazo, em
nível ambulatorial.
Estão corretos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, III e IV.
I e II.
II, III e IV.
III e IV.
I e IV.

Leia o texto a seguir e responda às questões 17
e 18.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS),
nos países de Primeiro Mundo, o envelhecimento
tem início aos 65 anos, enquanto nos países
subdesenvolvidos este processo se inicia aos 60
anos, atingindo 38 milhões de pessoas no mundo.
A natural transição epidemiológica vem
acompanhada do aumento das doenças crônicodegenerativas e conseqüente aumento de
internações de pessoas idosas.
Para a terapia ocupacional, é necessário estar
ciente do que é patológico e do que é conseqüência
do próprio envelhecimento, na abordagem do
paciente idoso, para, então, determinar a conduta
e estabelecer o programa de tratamento nas fases
de internação, no ambulatório e, mais
recentemente, no atendimento domiciliar.
Concurso Público para a Prefeitura de São Luís/MA
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QUESTÃO 17
Com relação às teorias que tentam explicar o
processo de envelhecimento, relacione as colunas.
I
II
III
IV
V

–
–
–
–
–

Teoria
Teoria
Teoria
Teoria
Teoria

do Curso de Vida
Psicossocial do Desenvolvimento
Evolucionista
Orgânica
Psicossocial da Atividade

( ) Defende o ciclo vital como o único que não
permite alterações. O tempo de vida, o
desempenho de papéis sociais e a influência
do meio social determinam o comportamento
na velhice.
( ) Trata-se de uma das primeiras teorias a
considerar que o indivíduo tem constante
necessidade de adaptação para manter seu
equilíbrio interno; nesse caso, o melhor
organismo sobrevive.
( ) Procura compreender a velhice conforme os
contextos social e cultural, em que o indivíduo
precisa se manter ativo, e que perdas
ocorrem, em especial nos papéis sociais.
( ) Entende o envelhecimento como um
processo misto e modulado, um fenômeno
geneticamente determinado por um sistema
disparador, relacionado à morte celular.
( ) Constitui
abordagem
em
que
o
envelhecimento
é
intrínseco,
o
desenvolvimento ocorre durante toda a
existência, em um constante processo de
perdas e ganhos, sem que haja supremacia
entre os períodos de vida.
A seqüência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, IV, V, III.
II, III, V, IV, I.
II, IV, I, V, III.
III, V, II, I, IV.
V, II, IV, I, III.

QUESTÃO 19
Em relação aos conceitos legais associados à saúde
pública e às condições para a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde, bem como à organização e ao
funcionamento dos serviços correspondentes, assinale
a opção correta.
(A) Conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e o controle das doenças e agravos
é uma possível definição para vigilância sanitária.
(B) A iniciativa privada não poderá participar, em
hipótese alguma, do Sistema Único de Saúde
(SUS).
(C) É objetivo e atribuição do SUS a assistência às
pessoas por intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada de ações assistenciais e atividades
preventivas.
(D) Tomada como um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens
e da prestação de serviços de interesse da saúde,
a vigilância epidemiológica tem papel atuante no
Brasil.
(E) Considera-se que o SUS tem direção única, que é
exercida em cada esfera do governo e, no âmbito
dos municípios, está subordinada ao Ministério da
Saúde.

QUESTÃO 20
Com a reforma psiquiátrica, as releituras de
abordagens terapêuticas ocupacionais e as propostas
de melhoria do atendimento no âmbito da saúde pública
no Brasil, surgem propostas de melhor atendimento,
porém poucas são realmente implementadas. Entre as
novas propostas que vêm mostrando resultados
positivos, citam-se os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS). Sobre as características, os objetivos e as
funções dos CAPS, julgue os itens seguintes.
I

II

III

QUESTÃO 18
Considere um diagnóstico de difícil conclusão e
tratamento, muitas vezes paliativo, apresentando alto
índice de incapacidade funcional, perda incurável de
memória, e que atinge mais mulheres que homens. A
abordagem do TO faz-se necessária desde a
confirmação do diagnóstico, pois 80% dos casos
chegam à internação após um ano do início da doença.
A opção cujo diagnóstico corresponde à descrição é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7

doença de Parkinson.
acidente vascular cerebral.
artrite reumatóide.
doença de Alzheimer.
neoplasias.

IV

V

– É função do CAPS a visita domiciliar em situações
agudas de crise, para prevenir estigma e
hospitalismo, além de propiciar à família e à
vizinhança a pedagogia do cuidado.
– Não se inclui entre as funções a serem
desempenhadas pela equipe de um CAPS,
formada por terapeutas e médicos, dentro de
sua organização administrativa, zelar pelas
características e estimular a crítica social do
sistema de saúde.
– São objetivos do CAPS: tratar transtornos
psicogênicos e/ou organogênicos, oferecer
contenção para crises psicológicas/psiquiátricas
e indicativos de crescimento pessoal a partir
delas, auxiliar na promoção de cidadania e na
construção coletiva da qualidade de vida, entre
outros.
– Na estrutura organizacional de um CAPS, é
exigido
de
seus
componentes
o
desenvolvimento de especializações de natureza
técnico-administrativa, para ocupação dos cargos de coordenador, secretário, tesoureiro e consultor.
– O CAPS é um serviço de múltiplos níveis de
atenção, que proporciona alternativas
terapêuticas e preventivas exclusivamente a
pacientes psicóticos agudos ou crônicos em fase
aguda.

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Leia o texto a seguir para responder às questões
de 21 a 23.

QUESTÃO 23
No texto I,

Texto I
Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas
feias que adormeceram, esperando a mágica
metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel
e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e
5 invisível, a vida amadurece vagarosamente.
Chegará o momento em que ela será grande
demais para o invólucro que a contém. E ele se
romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta
voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre,
10 liberdade. [...]
Somos como as borboletas: a liberdade não é
um início, mas o ponto final de um longo processo
de gestação. Não é isso que acontece conosco?
Quem será o tolo que pensará que a criança é
15 gerada na hora do parto? A vida começou, em
silêncio, em momento distante do passado. O
nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento,
a revelação daquilo que havia sido plantado e
cresceu.
Não haverá parto se a semente não for plantada,
20
muito tempo antes...
Não haverá borboletas se a vida não passar por
longas e silenciosas metamorfoses...
Rubem Alves. A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.
Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 21
A respeito do texto I, assinale a opção correta.
(A) O autor não gosta de lagartas, apenas de
borboletas, conforme expresso nos dois
primeiros períodos do texto.
(B) “Lá dentro” (linha 4) situa o leitor em espaço
inabitado e temporário.
(C) A liberdade é o primeiro passo do processo de
gestação.
(D) Segundo o texto, as borboletas são
resultantes de uma vida longa e silenciosa.
(E) Ser livre, assim como nascer, é conseqüência
de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 22
Com relação às estruturas lingüísticas do texto
I, assinale a opção correta.
(A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes “ela” e “a”
possuem o mesmo referente.
(B) Em “Não é isso que acontece conosco?” (linha
13), o pronome “isso” é utilizado para antecipar,
resumidamente, o assunto a ser tratado no
período seguinte.
(C) Na linha 14, a partícula “que”, em suas duas
ocorrências, pertence à mesma classe de
palavras.
(D) O uso do sinal indicativo de crase em “vir à luz”
(linha 17) é facultativo.
(E) A oração “que havia sido plantado” (linha 18)
tem caráter explicativo.
8

(A) na primeira linha do segundo parágrafo, os
dois-pontos são utilizados para introduzir uma
explicação ao vocábulo “borboletas”.
(B) a supressão do ponto final que separa
“Chegará o momento em que ela será grande
demais para o invólucro que a contém” (linhas
6-7) e “E ele se romperá” (linhas 7-8) com a
conseqüente substituição de “E” por e não
acarretaria erro gramatical.
(C) o argumento que o embasa se resume na
frase “Não lhe restará alternativa” (linha 8).
(D) ocorre essencialmente uma estrutura
narrativa, pois o autor descreve o processo de
formação das borboletas.
(E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula
após “esperando” em “Lagartas feias que
adormeceram, esperando” (linhas 1-2).
Leia o seguinte texto para responder às questões
de 24 a 27.
Texto II
Parece tão difícil acreditar no poder da vida. Tudo
conspira contra ela. Há os governos poderosos, a
força das organizações econômicas, o mal presente
nas minorias cruéis e nas minorias militantes e o
5 átomo que agora pode destruir todas as coisas...
Como é possível que os homens mantenham a sua
paz interior e se sintam exteriormente tranqüilos,
como podem conservar-se honestos, livres,
verdadeiros para consigo mesmos, em face de
10 todos os golpes que são desferidos contra eles?
Muitos se agacham e se submetem. A vida se
encolhe cada vez mais. E é isso que abre as portas
ao totalitarismo. Se o indivíduo não estiver disposto
a defender-se contra os abusos do poder, a
15 liberdade está condenada. Alguns se enganam e
pensam que o problema é exterior, apenas: abertas
as portas das gaiolas, os pássaros voarão. Ignoram
que os pássaros também constroem gaiolas para
si mesmos, por medo das alturas. A liberdade dá
20 calafrios...
Rubem Alves. A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.
Campinas: Papirus, 2006. p. 17 (adaptado).

QUESTÃO 24
Assinale a opção que sintetiza as idéias veiculadas
no texto II.
(A) Crescentes conspirações contra a vida levam a
desacreditá-la, sem que haja possibilidade de
paz.
(B) As “minorias” e as “maiorias” são antagônicas
no que tange à luta pela vida.
(C) Para que se conservem honestos, livres e
verdadeiros, é necessário que os homens se
protejam dos golpes desferidos contra eles.
(D) Não há como alcançar a liberdade se não houver
disponibilidade em lutar por ela.
(E) A liberdade é o bem maior almejado pelo ser
humano e, na sua conquista, não há
interferências externas.
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QUESTÃO 25
Acerca das idéias e estruturas do texto II, julgue
os itens a seguir.
I

– A palavra “tão” (linha 1) tem valor
intensificador e exerce a função sintática de
adjunto adverbial.
II – A correção gramatical é mantida se o trecho
“todos os golpes que são desferidos contra
eles” for reescrito da seguinte forma: todos
os golpes que se desfere com eles.
III – Os vocábulos “poderosos” e “exteriormente”
são formados pelo mesmo processo de
derivação: sufixação.
IV – Sem alterar o sentido original do texto, é
possível substituir a palavra “disposto” por
animado no trecho “Se o indivíduo não estiver
disposto a defender-se contra os abusos do
poder” (linhas 13 e 14).
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e III.
II e III
II e IV.
III e IV.

QUESTÃO 26
Dentre os vocábulos a seguir, assinale a opção
que apresenta o único utilizado no texto II em sentido
literal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“organizações” (linha 3)
“átomo” (linha 5)
“encolhe” (linha 12)
“agacham” (linha 11)
“calafrios” (linha 20)

QUESTÃO 27
Com base no texto II, julgue os itens seguintes.
I

– O autor utiliza o sentido figurado (metáfora)
como
processo
de
construção
da
argumentação.
II – A oração “por medo das alturas” (linha 19)
expressa o motivo pelo qual os pássaros
constroem gaiolas para si mesmos.
III – Na linha 8, a introdução do pronome “eles”
logo após “podem” preservaria a coerência
textual.
IV – A palavra “gaiolas”, no texto,
está
empregada no sentido de prisão, servindo
de contraponto à idéia de liberdade.

QUESTÃO 28
Considere a seguinte situação hipotética.
Em uma expedição pelo Brasil, João Jones,
grande arqueólogo brasileiro, encontrou um
pergaminho com algumas inscrições matemáticas.
Parte delas estava escrita em desconhecido código:

♠: 24 = 6
♣×♣=♠
♣×♠=Ω
Ω:∆=Ω
Desvendando este código matemático, é correto
afirmar que a soma dos valores representados pelos
quatro símbolos numéricos ♠, ♣ , Ω e ∆ equivale a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.085.
1.835.
1.845.
1.875.
1.885.

QUESTÃO 29
Em certo país, para não ocorrer um apagão de
energia elétrica, o governo lançou uma campanha
para que a população reduzisse o consumo
residencial de energia. O órgão responsável pela
energia elétrica nesse país orientou a população a
economizar energia e, para isso, apresentou um
cálculo desenvolvido por técnicos do órgão estatal
para alcançar a meta de consumo ideal. O
procedimento do cálculo era o seguinte: calcular a
média de consumo dos três últimos meses e
multiplicar esse resultado por 0,8. O valor encontrado
seria a meta de consumo a ser atingida para a redução
do gasto excessivo de energia elétrica.
Se, na casa do Sr. Consciente Silva, o consumo
de energia elétrica em julho, agosto e setembro foi
de 341,9 kWh, 305,2 kWh e 350,4 kWh,
respectivamente, então sua meta de consumo, em
kWh, para outubro será de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

232.
256.
260.
266.
332.

Rascunho

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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0.
1.
2.
3.
4.
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QUESTÃO 30

Rascunho

Na campanha antifumo que está sendo
desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de
saúde querem prever o número de casos de câncer
de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade.
Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de
pessoas, que 25% dessa população desenvolverá
algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos
casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto,
o número de casos de câncer de pulmão previstos
para a população dessa cidade é de

× 105.
3,15 × 105.
31,5 × 105.
315,0 × 105.
3.150 × 105.

(A) 0,315
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
Uma casa de assistência a idosos possui uma área
de jardim para os pacientes, que podem fazer
exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições
de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com
o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim
tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro.
Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele
terá caminhado, em metros, a seguinte distância
(considere

π = 3):

(A) 287,5.
(B) 387,5.
(C) 487,5.
(D) 587,5.
(E) 687,5.

QUESTÃO 32
Em exame cardiológico realizado em um paciente
pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica d(t), expressa em mmHg, variou, em
horas, segundo a relação d(t) =

-

1
4

t2 + 2t + 8,

sendo t ∈ [0, 4], desde o início do exame. A partir
dos dados fornecidos, é correto afirmar que
(A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
(B) a pressão diastólica foi decrescente em relação
ao tempo t

∈ [0, 4].

(C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
(D) a pressão diastólica não se alterou durante
todo o exame.
(E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no
intervalo de tempo considerado.
10
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QUESTÃO 33
A Fortaleza de São Luís foi erguida pelos invasores
franceses em 1766. Nesse local encontra-se
instalado atualmente o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Palácio La Ravardière.
Teatro Arthur Azevedo.
Edifício São Luís.
Fórum.
Palácio dos Leões.

QUESTÃO 34
O domínio português no território do futuro estado
do Maranhão só foi consolidado a partir de 1644,
com a expulsão dos últimos invasores estrangeiros.
Após a independência do Brasil, em 1822, ocorreram
vários conflitos internos no país durante o período
da regência imperial. O Maranhão, em 1831, foi
palco da agitação que exigiu a expulsão dos
portugueses e dos padres franciscanos, que ficou
conhecida como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

balaiada.
sabinada.
setembrada.
cabanagem.
revolta praieira.

QUESTÃO 35
Atualmente, excetuando o setor de serviços, a
principal atividade econômica do estado do
Maranhão e da sua capital, São Luís, está
concentrada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no
no
no
no
na

setor industrial de minérios.
setor industrial de alimentos.
extrativismo vegetal.
setor pesqueiro.
pecuária.

QUESTÃO 36
O porto de Itaqui, localizado na baía de São
Marcos, no município de São Luís, é um dos mais
importantes portos do litoral norte/nordeste do
Brasil e por ele escoa o minério extraído no sudeste
do Pará. É correto afirmar que a principal via de
transporte para o escoamento do minério das jazidas
até o porto é a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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rodovia BR-222.
hidrovia do rio Mearim.
Companhia Ferroviária do Nordeste.
Estrada de Ferro Carajás.
rodovia BR-135.

QUESTÃO 37
No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio
Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:
Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.
Os dois primeiros versos do hino lembram a luta
dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e
os dois últimos versos aludem à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

adesão do Maranhão à independência do Brasil.
liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
adesão ao jugo da corte portuguesa.
liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 38
Visando ao melhoramento da qualidade de vida
do cidadão menos privilegiado, especificamente nas
áreas de qualificação profissional, construção e
melhoria de habitações e solidariedade, o governo
maranhense executa políticas públicas por
intermédio
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do
da
do
da
do

programa Fome Zero.
Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
combate a endemias.
reforma agrária.
programa Bolsa Família.

QUESTÃO 39
O Maranhão é um estado privilegiado pela
diversidade de sua cobertura vegetal. Entre os seis
tipos de vegetação que recobrem o território
maranhense, NÃO se inclui

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a floresta equatorial.
a vegetação de restinga.
o cerrado.
a mata de transição.
a caatinga.

QUESTÃO 40
São atribuições comuns a todas as esferas de
governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:
(A) organização e coordenação do sistema de
informação em saúde.
(B) realização de pesquisas e estudos na área de
saúde.
(C) elaboração da proposta orçamentária do SUS,
em conformidade com o plano de saúde.
(D) definição das instâncias e dos mecanismos de
controle, avaliação e fiscalização das ações e
dos serviços de saúde.
(E) definição do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
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