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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12, é constituído de 50 (cinqüenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Legislação da Saúde 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Em defesa do padrão nacional 
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 

Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de 
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de 
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, 
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme 
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um 
mar de rosas de festas e glamour. 

E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que 
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas 
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma 
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, 
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de 
ampulheta), mas jovens também. 

Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função 
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais 
gordinhas do que as gordinhas.  

Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e 
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por 
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e 
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, 
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque 
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a 
cintura insensatamente perdida.   

Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie 
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de 
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, 
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências 
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas 
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da 
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá 
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-
tigela.  

Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, 
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável 
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.  
 
 

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 
 
 

QUESTÃO 01 
 

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é  
A) ensaio de divulgação científica. 
B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade. 
C) relato de experimento. 
D) editorial que apresenta bibliografia comentada. 
E) crônica de cunho intimista. 
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QUESTÃO 02 
 

Que intencionalidade estrutura o texto? 
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres. 
B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza. 
C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho. 
D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia. 
E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por 
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda. 
B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor. 
C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto. 
D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva,  denotativa.  
E) antecipação de contra argumento. 
 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto. 
(      ) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto. 
(      ) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do 

legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, 
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade... 

(      ) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha 
escondida, uma celulitezinha. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, F, V, F 
D) V,V, V, V 
E) F, F, V, V 
 
 
QUESTÃO 05 
 

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta. 
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1). 
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18). 
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem 

expressar temporalidade (linha 25). 
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12). 
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa. 
A) notícias, cada vez mais freqüentes 
B) as mais gordinhas do que as gordinhas 
C) carreira dificílima, penosíssima 
D) número enorme de jovens 
E) terreno tão resvaladiço 
 



3/12 – ESPECIALISTA EM SAÚDE: Terapia Ocupacional 

QUESTÃO 07 
 

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação. 
A) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical 
B) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais 
C) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes 
D) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura 
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra 
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando... 
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce 

mistério das mulheres.  
B) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento 

único imposto por estetas de meia-tigela. 
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na 

busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.  
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. 
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. 
 
 
QUESTÃO 09 
 

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 

exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 
B) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no  imperativo,  expressando ordem ou convite. 
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.  
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou  à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima 
E) Gostosas irretocáveis funciona como  agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma 
malhação perversa (linhas 19 e 20).  
A) Sinto o mesmo que você.  
B) Mesmo que seja convidado, não irei. 
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você. 
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”? 
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.  
 
 

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 
 
QUESTÃO 11 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) 
A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde. 
B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. 
C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 
D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização. 
E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da 

comunidade e vigilância epidemiológica. 
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QUESTÃO 12 
 

A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência 
intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde. 

(      ) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 

1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 
 

2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 

3 - Constituição Federal brasileira de 1988 

(      ) Determina que a saúde é livre à iniciativa privada. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 3, 1 
B) 1, 2, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 2, 1, 3 
E) 3, 2, 1 
 
QUESTÃO 13 
 

Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa 
participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
(      ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos. 
(      ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos 

casos previstos em lei. 
(      ) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins 

de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
a comercialização autorizada pelo gestor municipal. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, F, V, V 
C) V, F, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 14 
 

NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, a execução de ações de 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Saúde do Trabalhador. 
C) Assistência Terapêutica.  
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde Indígena. 
 
QUESTÃO 15 
 

NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios: 
A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos 
B) Perfil demográfico 
C) Perfil epidemiológico 
D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde 
E) Previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede 
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QUESTÃO 16 
 

A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a 
legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

(      ) 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 controle das 
doenças ou agravos. 

1 - Vigilância Sanitária 
 

2 - Vigilância Epidemiológica 
 

3 - Saúde do Trabalhador 

(      ) Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3 
B) 2, 1, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 1, 3, 2 
E) 2, 3, 1 
 
 
QUESTÃO 17 
 

Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de 
Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

(      ) A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
(      ) Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e 

serviços de saúde. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V 
B) F, V, F 
C) V, V, F 
D) V, F, F 
E) F, F, F 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo 
– federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e 
usuários. 

(      ) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. 
(      ) O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde. 
(      ) Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, F, V, F 
C) V, V, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, V, V, V 
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QUESTÃO 19 
 

Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo. 
C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos 

em regime de tempo integral. 
D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, 

mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com  o sistema educacional. 
E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
QUESTÃO 20 
 

Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de 
Saúde (SUS), analise as afirmativas. 
 

I  - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados. 
II  - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 

III  - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade 
federada. 

IV  - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

A coluna da esquerda apresenta modelos de processos da Terapia Ocupacional e a da direita, características desses modelos. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Segue uma estrutura rígida de procedimentos com etapas distintas.    
(      ) Centrado na relação terapêutica, não há padrões preestabelecidos 

para seu desenvolvimento. 

1 - Humanista 
 

2 - Materialista histórico 
 

3 - Positivista (      ) Considera a saúde como questão coletiva e os atendimentos são 
primordialmente grupais. 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3 
B) 2, 1, 3 
C) 2, 3, 1 
D) 3, 1, 2 
E) 3, 2, 1  
 
 
QUESTÃO 22 
 

As Guerras Mundiais propiciaram um grande impulso para o crescimento da Terapia Ocupacional. A entrada dos Estados Unidos na 
1.ª Guerra Mundial gerou uma chamada imediata de voluntárias, para assistir os homens feridos na frente de batalha. Essas 
voluntárias eram conhecidas como 
A) Auxiliares da Reconstrução. 
B) Auxiliares da Terapia Ocupacional. 
C) Auxiliares da Medicina. 
D) Auxiliares da Inserção. 
E) Auxiliares dos Feridos da Guerra. 
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QUESTÃO 23 
 

A compreensão do uso da atividade com o propósito do exercício específico pressupõe que alguns procedimentos gerais devam ser 
seguidos para que se consiga obter sucesso no tratamento. Esses procedimentos são: 
A) Análise da atividade, adaptação da atividade, seleção e graduação da atividade. 
B) Orientação da atividade, seleção da atividade e utilização da atividade. 
C) Análise da atividade, orientação da atividade, proposta e utilização da atividade. 
D) Orientação da atividade, adaptação da atividade, graduação e exercício da atividade. 
E) Análise da atividade, compreensão da atividade, seleção e exercício da atividade. 
 
QUESTÃO 24 
 

É constituída por um conjunto de ações que apresentam qualidades, demandam capacidades, materialidade e estabelecem 
mecanismos internos para sua realização. Pode ser desdobrada na experiência da vida real do sujeito. Essa definição refere-se à 
A) Análise da Atividade. 
B) Atividade Grupal. 
C) Atividade Humana. 
D) Atividade da Vida Diária. 
E) Atividade Desestruturada. 
 
QUESTÃO 25 
 

É considerada uma doença degenerativa que afeta os neurônios do trato corticospinal e do corno anterior da medula espinal, seu 
comprometimento respiratório é uma das principais causas de óbito. Essa doença é denominada 
A) Ataxia Hereditária. 
B) Distrofia Muscular Progressiva. 
C) Distrofia Miotônica. 
D) Acidente Vascular Cerebral. 
E) Esclerose Lateral Amiotrófica. 
 
QUESTÃO 26 
 

Esta técnica foi criada pela Terapeuta Ocupacional Jean Ayres, na década de 60 do século XX, com propósito de entender as 
disfunções do Sistema Nervoso Central (SNC), visando ao atendimento a crianças com distúrbio de aprendizagem. Como é 
denominada essa técnica? 
A) Bobath 
B) Kabat 
C) Doman-Delacato 
D) Rood 
E) Integração Sensorial 

 
QUESTÃO 27 
 

Quando uma pessoa sofre um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), o senso de formato da 
pessoa, posição e capacidade do próprio corpo, freqüentemente sofre distorção, denominada 
A) Agnosia Ideomotora. 
B) Agnosia de Esquema Corporal. 
C) Astereognosia. 
D) Prosopognosia. 
E) Grafestesia de Esquema Corporal. 
 
QUESTÃO 28 
 

Qual a denominação da dificuldade/deficiência na habilidade da criança para planejar e executar um ato motor não habitual na 
seqüência correta? 
A) Cinestesia 
B) Extereoceptiva 
C) Dispraxia 
D) Hiporresponsidade 
E) Déficits de modulação 
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QUESTÃO 29 
 

Pacientes portadores de afecção do Sistema Nervoso Central que apresentam polegar empalmado e pacientes portadores de lesão 
medular nível neurológico C7 com indicação para reconstrução da pinça da chave. Assinale a órtese indicada para os dois casos. 
A) Órtese dorsal para posicionamento de punho com dedos livres 
B) Órtese de posicionamento do punho para redução do desvio radial 
C) Órtese para dedo em pescoço de cisne 
D) Órtese para abdução do polegar 
E) Órtese para abdução do polegar com barra dorsal articulada 
 
QUESTÃO 30 
 

Estuda os limites de movimentos de cada parte do corpo, cuidando para que a pessoa possa mover-se sem haver solicitação de 
esforço físico além do necessário e com segurança, preservando sua saúde com posturas e movimentos adequados em seu posto de 
trabalho. Essa medida física é denominada 
A) Estesiometria. 
B) Antropometria dinâmica. 
C) Antropometria estática. 
D) Estetoscopia. 
E) Avaliação por manômetro. 
 
QUESTÃO 31 
 

Síndrome caracterizada pela compressão do nervo ulnar na região do cotovelo entre as duas cabeças do músculo flexor ulnar do 
carpo na altura do canal cubital. É comum em pessoas que dormem com o braço fletido e pronado, bem como, nas que realizam 
movimentos repetitivos. Como é denominada? 
A) Síndrome do Canal de Guyon. 
B) Síndrome do Túnel Cubital. 
C) Síndrome do Nervo Supra-escapular. 
D) Síndrome do Pronador Redondo. 
E) Síndrome de De Quervain. 
 
QUESTÃO 32 
 

A coluna da esquerda apresenta denominações de doenças relacionadas ao trabalho e a da direita, causas. Numere a coluna da 
direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Esforço manual do antebraço em pronação. 
(      ) Compressão palmar associada à realização de força. 
(      ) Compressão sobre o ombro, flexão lateral do pescoço, elevação do 

braço. 

1 - Dedo em Gatilho 
2 - Síndrome do Desfiladeiro Torácico 
3 - Síndrome do Pronador Redondo 
4 - Síndrome do Canal de Guyon 

(      ) Compressão da borda ulnar do punho. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 4, 3, 2, 1  
C) 3, 1, 2, 4 
D) 3, 1, 4, 2 
E) 2, 4, 1, 3 
 
QUESTÃO 33 
 

Este teste é realizado flexionando-se totalmente os punhos com o dorso das mãos fazendo pressão um contra o outro. O resultado do 
teste é positivo se o paciente relatar formigamento na distribuição do nervo mediano (polegar, indicador, médio e aspecto radial do 
dedo anular) dentro de um minuto. Realizado em caso ortopédico de mão, denomina-se 
A) Sinal de Tinel. 
B) Teste de Flexão do Cotovelo. 
C) Teste de Pholen. 
D) Teste Sensorial. 
E) Teste Modificado de Moberg. 
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QUESTÃO 34 
 

Sobre doenças relacionadas ao trabalho, analise as afirmativas. 
 

I  - A Síndrome de Burnout é considerada um dos desdobramentos mais importantes do estresse do trabalho. É um estado que vai 
corroendo progressivamente a relação da pessoa com sua atividade profissional. 

II  - Os fatores principais e únicos relacionados às doenças ocupacionais são: psicossocial, cognitivo, estresse e biomecânico. 
III  - Tendinite, Sinovite e Tenossinovite ocorrem por posições forçadas, movimentos repetitivos, ritmo de trabalho penoso, 

condições difíceis de trabalho. 
IV  - A doença de Kienböck do adulto tem como causa principal o microtrauma repetido do carpo, principalmente pela operação de 

equipamentos vibratórios que requerem força sobre a palma da mão do trabalhador que exerce atividades manuais pesadas. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, III e IV, apenas. 
 
 

QUESTÃO 35 
 

Sobre os membros superiores, analise as afirmativas. 
 

I  - O ombro é a articulação mais móvel do corpo e permite, junto com os movimentos do cotovelo, antebraço e punho, que a mão 
movimente-se dentro de um grande volume de espaço e alcance com bastante facilidade qualquer parte do corpo. 

II  - A perda do membro superior acarreta danos na função manual propriamente dita, assim como no desempenho global do 
indivíduo. 

III  - O esqueleto da mão é formado por seis ossos carpais, divididos em duas fileiras: a proximal articula-se com o rádio e a ulna, a 
distal articula-se com os metacarpais. 

IV  - A pele do dorso é fina e elástica para permitir o fechamento da mão, já a pele da palma é espessa e pouco elástica para 
permitir a preensão firme, sem deslizamento cutâneo. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 
 

QUESTÃO 36 
 

Neste teste muscular manual é necessário que o paciente permaneça sentado, mantendo o cotovelo fletido a 90 graus, pede-se a 
abdução do ombro sem rotação. O Terapeuta pode, se necessário, estabilizar a escápula durante o movimento. A resistência é feita 
contra a face lateral distal do úmero. Esse teste avalia 
A) Rotadores Mediais do Ombro. 
B) Bíceps Braquial. 
C) Extensor Ulnar do Carpo. 
D) Pronador Redondo. 
E) Deltóide Médio. 
 
 

QUESTÃO 37 
 

Músculo muito importante para a estabilidade dos ombros com origem nas oito ou nove primeiras costelas, estende-se para trás ao 
redor da caixa torácica, anteriormente à escápula, inserindo-se  ao longo de sua margem medial. Trata-se do Músculo 
A) Serrátil Anterior. 
B) Grande Dorsal. 
C) Braquial. 
D) Bíceps do braço. 
E) Gastrocnêmio. 
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QUESTÃO 38 
 

Cessação do uso pesado e prolongado de álcool, com conseqüentes manifestações clínicas agudas e permanência, sob a forma leve, 
durante 3 a 6 meses. Essa caracterização refere-se à Síndrome 
A) de Dependência. 
B) de Abstinência. 
C) Amnéstica. 
D) de Wernicke. 
E) de Korsakoff. 
 
QUESTÃO 39 
 

Assinale os dois tipos fundamentais de dinâmicas grupais em Terapia Ocupacional identificados por Jô Benetton, ligados à realização 
das atividades. 
A) Grupo de Expressão e Atividade Ocupacional 
B) Grupo de Dramatização e Atividade Social 
C) Grupo Terapêutico e Grupo Operativo 
D) Grupo de Atividades e Atividade Grupal 
E) Grupo Social e Grupo Funcional 
 
QUESTÃO 40 
 

Os sintomas psicóticos associados à esquizofrenia levam a dificuldades de comunicação, de relacionamentos interpessoais e de 
entrar em contato com a realidade, também comprometem a função social e ocupacional da pessoa. Sobre esses comprometimentos 
das funções psíquicas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os sintomas característicos da esquizofrenia incluem os distúrbios de conteúdo do pensamento, percepção, afeto, volição e 

sensação de si próprio. 
B) No comprometimento do pensamento, a pessoa não exibe um padrão organizado e coerente do pensamento. 
C) As alucinações táteis podem tomar a forma de queimação, formigamento, sensações “elétricas”. 
D) As alucinações mais comuns encontradas na esquizofrenia são de conteúdo olfativo. 
E) As pessoas com esquizofrenia apresentam dificuldade em iniciar a ação e de se engajar na atividade dirigida para o objetivo. 
 
QUESTÃO 41 
 

Manifestação de ansiedade em locais ou situações de que possa ser difícil escapar, ou ficar sem auxílio, mais freqüente em mulheres, 
pode ocorrer sem Transtorno do Pânico. Possibilidade de risco de agitação e agressividade na tentativa de contenção. Esse 
transtorno neurótico denomina-se: 
A) Transtorno de Ansiedade Generalizada. 
B) Transtorno Obsessivo Compulsivo. 
C) Fobia Específica. 
D) Agorafobia. 
E) Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão. 
 
QUESTÃO 42 
 

São objetivos da Terapia Ocupacional no tratamento psicossocial de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia: 
A) Substituir o medicamento e extravasar os sintomas negativos. 
B) Aumentar a coordenação motora fina e estereognósica. 
C) Evitar a recidiva e reduzir os sintomas. 
D) Limitá-lo na AVD e desenvolver a força muscular. 
E) Melhorar amplitude de movimentos e equilíbrio estático. 
 
QUESTÃO 43 
 

Como se denomina a capacidade de individualizar os segmentos corporais que tomam parte na execução de um gesto intencional? 
A) Coordenação 
B) Dismetria 
C) Dissociação 
D) Paratonia 
E) Diadococinesia 
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QUESTÃO 44 
 

Sobre tecnologia assistiva, analise as afirmativas. 
 

I  - São recursos que auxiliam o indivíduo com limitações físicas ou deficiências funcionais a aumentar sua independência em seu 
ambiente físico e social.  

II  - Todos os equipamentos de tecnologia assistiva são simples e utilizados para promover uma vida mais independente. 
III  - São recursos externos usados pelo Terapeuta Ocupacional para substituir e/ou auxiliar as perdas de funções motoras durante 

o processo de tratamento. 
IV  - Os recursos de tecnologia assistiva são indicados pelo Terapeuta Ocupacional somente nos casos de pacientes com disfunção 

neuromotora. 
V  - Os recursos de tecnologia assistiva são indicados pelo Terapeuta Ocupacional e treinados com  pacientes que apresentam 

limitação física. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C) II, IV e V. 
D) I, II e V. 
E) I, III e V. 
 
 
QUESTÃO 45 
 

Em relação à psicomotricidade, analise as afirmativas. 
 

I  - A propriocepção ou consciência da posição está intimamente relacionada à cinestesia, que é a consciência e a interpretação 
do movimento articular. 

II  - Relações espaciais constituem a capacidade que envolve a compreensão da relação entre objetos no ambiente e sua posição 
estática, isto é, sem o seu deslocamento no espaço. 

III  - Sincinesia é a possibilidade de movimentos vivos, alternados e coordenados. 
IV  - A lateralidade refere-se à preferência das pessoas em usar a mão direta ou esquerda para atividades que exigem grande 

habilidade, como escrever e comer. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I e IV, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 
 
QUESTÃO 46 
 

Na utilização da educação psicomotora para que uma criança adquira noção de esquema corporal ou uma outra noção indispensável 
a seu desenvolvimento, é necessário seguir etapa por etapa da aprendizagem natural. Assinale a seqüência correta dessas etapas. 
A) Exercícios sensoriomotores, motores e perceptomotores. 
B) Exercícios motores, perceptomotores e sensoriomotores. 
C) Exercícios perceptomotores, motores e sensoriomotores. 
D) Exercícios perceptomotores, sensoriomotores e motores. 
E) Exercícios motores, sensoriomotores e perceptomotores. 
 
 
QUESTÃO 47 
 

Qual instrumento é um dos mais utilizados pela Terapia Ocupacional para realizar avaliação funcional no idoso? 
A) Mini Exame do Estado Mental de Folstein 
B) Medida de Independência Funcional 
C) Medida da Assistência Funcional 
D) Medida da Deficiência Funcional 
E) Anamnese Geriátrica  
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QUESTÃO 48 
 

Sobre a intervenção da Terapia Ocupacional junto ao idoso, analise as afirmativas. 
 

I  - A intervenção da Terapia Ocupacional somente acontece quando há problemas nos desgastes naturais no desempenho do 
processo funcional e cognitivo nesse período da vida. 

II  - A reabilitação física pode aumentar a função do idoso e, por si só, proporciona meios para o retorno bem-sucedido e 
permanente para uma vida comunitária independente. 

III  - A Terapia Ocupacional é um processo criativo no qual os programas de reabilitação se desenvolvem no sentido de se 
aproveitar ao máximo a capacidade residual do idoso em todos os aspectos de suas necessidades. 

IV  - O Terapeuta Ocupacional pode também intervir ao nível de adaptação, fazendo uso de estratégias compensatórias para ajudar 
o idoso a viver com uma incapacidade. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) III e IV, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 49 
 

No tratamento do Mal de Parkinson, qual o foco principal da Terapia Ocupacional? 
A) Melhorar a capacidade cognitiva e emocional. 
B) Melhorar ao máximo a capacidade física e o equilíbrio para facilitar a locomoção. 
C) Corrigir as deformidades e melhorar a agressividade. 
D) Valorizar os aspectos culturais e sociais. 
E) Buscar novos interesses e estimular a criatividade. 
 
 
QUESTÃO 50 
 

Doença neurológica, progressiva e degenerativa, de curso variável, caracterizada por prejuízos da memória, acompanhada por outros 
sintomas cognitivos, ocupacionais e de difícil diagnóstico. A qual doença esse conceito se refere? 
A) Doença de Pick 
B) Doença de Creutzfeldt – Jacob 
C) Doença de Parkinson 
D) Doença de Alzheimer 
E) Doença de Huntington 



 

 


