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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEuTA OCuPACIONAl

QUESTÃO 21

leia, atentamente, as assertivas abaixo:

Assetiva I:

“Em um ponto fundamental,o psicótico e nós mesmos nos encontramos numa relação de estreita reciprocidade: a ausên-
cia de um pressuposto partilhado torna nosso discurso tão discutível,questionável e incerto quanto o dele psicótico,para 
a nossa escuta.Dois discursos se encontram e cada um se revela ao outro como constituindo um espaço,cujas respostas 
são destituídas de fundamento e garantia por ausência de um terceiro termo que as valide.[....]O encontro com o psicótico 
só tem chance de ser positivo para ele e não uma simples violência exercida em nome de um suposto saber,bem abrigado 
na cabeça de um dos interlocutores,se este último se dispõe a reconhecer que os dois discursos,quanto à evidência,estão 
numa estrita relação de analogia.”

CONSEQUENTEMENTE, QUANTO AO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO

Assertiva II:

“Não há, portanto ensinamento e correção. Abandonando-se a normatização,não se trabalha com regras e objetivo  fixo.
Sem intermédio da técnica,acompanhante e acompanhado  encontram-se frente a frente,corpo a corpo,expõem-se,sem 
proteção,ao encontro que está por vir.Não é sem ansiedades que se vive o imprevisível.;”

Marque a alternativa CORRETA.

a) somente a assertiva I está correta.
b) as assertivas I e II estão erradas.
c) somente a assertiva II está correta.
d) as assertivas I e II estão corretas.

QUESTÃO 22

A legislação em Saúde mental,preconizada pelo Ministério da Saúde,constitui-se em grande avanço no que diz respeito a 
uma reestruturação da assistência psiquiátrica.
Podemos então afirmar, EXCETO:

a) a legislação acelerou mudanças, regulamentando os serviços de residência terapêutica e de atenção diária dos porta-
dores de transtornos mentais no Brasil, favorecendo sua inclusão social.

b) a legislação em Saúde Mental definiu claramente as responsabilidades dos gestores na assistência farmacêutica à 
clientela com transtornos mentais e determinando auditoria especial nos hospitais psiquiátricos.

c) consequentemente, neste percurso ocorreu a vistoria em um conjunto significativo de hospitais psiquiátricos, que tra-
balhavam de forma precária na assistência básica aos portadores de doença mental.

d) a implantação de serviços substitutivos ao modelo tradicional, de atenção diária de base comunitária, favorecendo a 
retomada de laços sociais para o paciente.

QUESTÃO 23

Em relação às lesões dos nervos periféricos, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) ferimentos cortantes, compressões prolongadas e agudas e mecanismos de tração podem ser causas de lesões dos 
nervos periféricos.

b) na lesão do nervo radial o paciente apresenta dificuldade em realizar extensão de punho e a deformidade clássica da 
lesão do nervo radial é conhecida como “punho caído”.

c) na lesão do ramo superficial do nervo ulnar, na região dorsal da mão, o paciente apresentará alteração de sensibilidade 
nesta área, mas a função motora dos intrínsicos estará preservada.

d) na lesão alta do nervo mediano ocorre a paralisia da musculatura tênar e do 1º e 2º lumbricais, mas, quando a lesão é 
baixa toda a musculatura inervada pelo mediano está comprometida.
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QUESTÃO 24

Segundo Hagedorn, o processo de Terapia Ocupacional pode ser definido como

a) sequência de ações técnicas empreendidas pelo terapeuta para tratar um paciente .
b) teoria que subsidia as entrevistas, avaliações, definição de situações problemas e formas de resolvê-las.
c) processo genérico de coleta de dados, planejamento, implementação e resolução de danos causados ao sujeito.
d) interpretação e especificação de problemas para resolução das situações.

QUESTÃO 25

As habilidades essenciais podem ser definidas como um dos elementos fundamentais da prática profissional, cujo uso 
permanece relativamente constante, embora adaptado à seleção dos modelos terapêuticos ou quadros de referência. 
Hangedorn
Correlacione abaixo, os autores e suas listagens das habilidades essenciais:

1. MOSEY (1986) (ferramentas legítimas)

2. REED (1992) (provisão de serviços)

3. WILLARD&SPACKMAN (1992) (ferramentas 
da prática)

4. COT-COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERA-
PISTS (1994) (habilidades)

(     )  Uso de ambientes normais ou adaptados,uso de ativida-
des adaptadas e análise das tarefas.

(     )  Avaliação e manipulação dos ambientes,uso terapêutico  
de atividades intencionais. 

(     )  Adaptação ambiental , uso e análise das atividades.

(     ) Uso de ambiente não humano ,uso de  grupo de ativida-
des, análise e síntese das atividades.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na ordem de baixo para cima.

a) 4, 2, 1 ,3.
b) 3, 1, 2 ,4.
c) 2, 4, 3, 1.
d) 1, 3, 4, 2.

QUESTÃO 26

BUENO, tomando as idéias de Bourdieu como referência,mostra em sua teoria os principais aspectos das relações sociais 
presentes nos processos de construção das habilidades e apresenta vários conceitos.
“Mediador entre as estruturas sociais e as práticas do indivíduo ou do grupo ao qual pertence.Formulado na tentativa de 
compreender como essas estruturas tendem a se reproduzir,criando agentes dotados de disposições e competências e 
engendrando práticas a elas adaptadas”.Este conceito, na teoria citada, refere-se a

a) dom.
b) habitus.
c) suporte.
d) aptidão.
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QUESTÃO 27

Maria nasceu em 1973, em uma cidade do interior de Minas Gerais. Seus pais eram lavradores e não tinham estudo. O pai 
era alcoolista. Ela é a filha mais velha de 4 irmãos.Seu contato com eles sempre foi reservado,pois um vive na rua,outra 
fugiu de casa bem nova e a terceira trabalha em uma casa de família e com eles reside,não freqüentando a casa dos pais. 
Maria foi internada em um hospital psiquiátrico durante 3 meses,após a primeira crise ,e grave tentativa de suicídio. Casou-
se aos 20 anos, grávida, porém o companheiro abandonou-a sem qualquer justificativa. O bebê nasceu com problemas 
neurológicos bastante graves. Maria nunca aceitou as limitações da filha. Alguns meses após o nascimento da filha ficou 
apática, negando-se a cuidar da criança. Risos imotivados, higiene precária, aparência física descuidada. Presença de 
delírios e indiferença afetiva. Encaminhada ao serviço de Terapia Ocupacional para avaliação.
De acordo com MELLO et al (2004),a avaliação de terapia ocupacional deve envolver

a) dados clínicos,a vida ocupacional e cotidiana,o contexto sociocultural,as questões subjetivas como qualidade de 
vida,motivação entre outras.

b) primeira avaliação, reconhecimento de padrões do curso clínico ,duração de sintomas e propedêutica terapêutica.
c) entrevista inicial, contato com a família, definição de diagnóstico e tratamento ocupacional.
d) definição diagnóstica com referência no CID-10,caracterização dos sinais do transtorno mental, prescrição de ativida-

des e acompanhamento técnico do profissional durante as mesmas.

QUESTÃO 28

Ainda tomando com referência os dados do caso clínico apresentado, para implementação de um programa de tratamento, 
o terapeuta ocupacional deverá PRIORIZAR:

a) inclusão de Maria em grupos de teatro terapêutico, buscando que ela estabeleça novos laços sociais.
b) inclusão da família (irmãos) no programa, para servir de suporte e apoiar o tratamento de Maria.
c) visita domiciliar ,buscando proximidade e cumplicidade,bem como possibilitar a Maria resgatar seu papel de sujeito 

autônomo.
d) utilização de atividades expressivas e projetivas ,bem como  saídas terapêuticas acompanhadas

QUESTÃO 29

Muitas pessoas sofrem hoje devido a um quadro de dor crônica e isto trás grandes conseqüências para o indivíduo e para 
a sociedade. Atualmente vários serviços de equipe interdisciplinar com o objetivo de buscar o controle da dor crônica vêm 
realizando trabalhos para melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem com a dor crônica. No entanto, devido a 
grande demanda e a necessidade de reduzir o grau de interferência da dor nas atividades dos indivíduos, o tratamento 
não deve ser muito prolongado e as técnicas utilizadas devem ser de fácil aplicabilidade e compreensão. Considerando 
as abordagens de tratamento individual e em grupo para esses indivíduos que sofrem com a dor crônica, assinale a alter-
nativa INCORRETA.

a) o terapeuta ocupacional pode incentivar o aumento da prática de atividade física que deve ser introduzida de forma 
gradual.

b) o paciente deve ser orientado a fazer repouso no momento em que a dor começa a se elevar, durante as atividades 
físicas.

c) o terapeuta ocupacional deve orientar aos participantes do grupo a realizarem as atividades dentro dos princípios da 
conservação de energia.

d) o paciente deve ser orientado a começar a identificar quais as situações em que a dor se torna mais intensa para 
aprender a realizar um melhor controle da interferência da dor.

QUESTÃO 30

Luc Ciompi,considerando uma série de variáveis referentes a uma população de pacientes psicóticos crônicos hospita-
lizados e potencialmente reabilitáveis,estabeleceu dois eixos sobre os quais devemos avaliar no tempo o progresso do 
processo de reabilitação.Marque a alternativa que nomeia os eixos desta comparação.

a) eixo hospitalar e de estrutura do campo social.
b) eixo Familiar e psico-social.
c) eixo Casa e Trabalho.
d) eixo moradia protegida e AVP (atividade de vida prática).
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QUESTÃO 31

A doença de Alzheimer (DA), é uma doença cerebral degenerativa primária, de etiologia não totalmente conhecida, com 
aspectos neuropatológicose neuroquímicos característicos. Seu curso clínico é bastante variável. Marque a alternativa que 
apresenta os sintomas precoces que interferem nas atividades de vida diária (AVD) e de maior impacto para a terapêutica 
ocupacional

a) tremores de extremidade e parafrasias.
b) alucinações e alterações senso-perceptivas.
c) alterações motoras e roubo do pensamento.
d) perda de memória e desorientação têmporo-espacial.

QUESTÃO 32

A força exercida pelos músculos, as influências dos tecidos moles e os diferentes formatos das superfícies articulares são 
fundamentais para a sustentação do movimento normal do nosso corpo. Para uma boa avaliação é necessário que o te-
rapeuta ocupacional conheça as estruturas dos diferentes tecidos. Considerando os diferentes tipos de tecido conjuntivo, 
analise as afirmativas.

I. os ligamentos são compostos por fibras que apresentam uma disposição muitas vezes irregular e conectam osso com 
osso.

II. a fáscia se apresenta como feixes de fibras colágenas densas que correm em paralelo entre si e ligam os músculos 
aos ossos.

III. a cartilagem é um tecido conjuntivo fibroso, com uma matriz firme e abundante.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 33

A Portaria 73 do Ministério da Saúde/2001, tem como princípio nortear a prioridade aos serviços que privilegiam a perma-
nência do idoso em sua família, considerando que o atendimento integral institucional seria a última alternativa. Preconiza 
o papel da Terapia Ocupacional nos diferentes locais de atenção a pessoa idosa. Pode-se afirmar que é papel da Terapia 
Ocupacional no Centro de Convivência

a) treinamento do cuidador e orientação aos outros membros da equipe.
b) desenvolvimento do trabalho comunitário de promoção de cidadania e de lideranças, necessidades socioeconômicas 

locais, prevenção de incapacidades e adaptação ambiental.
c) reabilitação intensiva e promoção de exercícios voltados à manutenção das articulações e ADM (amplitude de movi-

mento).
d) identificação da dependência funcional dos freqüentadores e otimização das habilidades residuais em conjunto com a 

equipe.
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QUESTÃO 34

Analise as afirmativas abaixo, considerando o uso do trabalho e da atividade no contexto psiquiátrico brasileiro.

I. na década de 30, as colônias agrícolas foram o eixo em torno do qual o uso da atividade e do trabalho se estruturou 
no Brasil.

II. a primeira reforma psiquiátrica brasileira, segundo Amarante, acontece com o surgimento das colônias e seu ideal de 
ocupação e tratamento dos loucos pelo trabalho.

III. na década de 60, a terapêutica ocupacional trazida por Nise da Silveira, deu novo impulso às atividades, inserindo sua 
utilização em pé de igualdade às demais intervenções de cunho biológico.

IV. uma profunda mudança ocorre quanto à “prescrição”, ou melhor, sugestão de participação nas atividades de trabalho 
realizadas nas oficinas. Há um “descentramento” da figura do psiquiatra para o terapeuta ocupacional, técnico de 
referência ou a própria equipe multi-profissional; respeitado o interesse do sujeito, quando não parte de sua própria 
iniciativa.

V. na década de 90, em um contexto nacional de abertura política, trabalhadores de Saúde Mental consolidaram o pro-
cesso de reformulação da assistência em seu campo de ação.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
c) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) apenas as afirmativas II e V estão corretas.

QUESTÃO 35

Órtese é um dispositivo que, segundo a International Standards Organization, é aplicado externamente ao corpo humano 
para modificar as características funcionais ou estruturais do sistema músculo esquelético. Sobre estes dispositivos ana-
lise as afirmativas abaixo.

I. o termo órtese (orthosis) é derivado do latim “ortho”, que significa vir no lugar de.
II. seu objetivo principal é possibilitar função por meio da aplicação ou diminuição de forças sobre o corpo, de maneira 

controlada, para proteger a cicatrização de estruturas.
III. o uso de órtese no processo de reabilitação física é uma proposta recente. Inicialmente , eram usadas também nos 

tratamentos de fraturas com o objetivo de imobilização até a cicatrização.
IV. o uso de técnicas pouco apuradas na construção desses dispositivos perdurou até meados de 1689, quando um cirur-

gião da época descreveu o que teria sido oficialmente reconhecido como o primeiro dispositivo ortótico.
V. a reabilitação ortótica envolve uma série de fatores. É uma combinação de conhecimento científico,criatividade e habi-

lidade manual que envolve prescrição, o design, a fabricação, a inspeção e o treinamento para uso de equipamentos 
especiais.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) apenas as afirmativas II e V estão corretas.
c) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
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QUESTÃO 36

Para Missiuna e Pollock, várias são as barreiras que dificultam ou impedem o brincar livre da criança com disfunção física. 
Pensando em estratégias de adaptação para o brincar, estão corretas as alternativas, EXCETO:

a) as crianças com disfunção física não são privadas de brincar devido às barreiras de acessibilidade ao brinquedo e nem 
às condições ambientais.

b) a disfunção física não implica a  abstinência ou deficiência na recepção das informações sensoriais e motoras pela 
criança.

c) o terapeuta ocupacional deve utilizar métodos e técnicas de avaliação e intervenção para potencializar as oportunida-
des da criança no brincar,seja aproveitando ou maximizando o auto-controle.

d) Sassaki considera que acessibilidade programática e atitudinal são contextos de acessibilidade.

QUESTÃO 37

“Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 
em saúde mental”:

a) Lei Nº 9.535 ,de 08/05/2001.
b) Lei Nº 8.215, de 04/03/2001.
c) Lei Nº 10.216 ,de 06/04/2001.
d) Lei Nº 1.256 ,de 09/06/2001.

QUESTÃO 38

Para o controle do edema, entre as várias técnicas utilizadas, são consideradas as mais efetivas:

I. movimentação precoce passiva para diminuir aderências.
II. elevaçao do membro e prescrição de atividades.
III. realização de exercícios ativos de amplitude de movimento articular.
IV. compressão dos tecidos por massagem retrógada.
V. realização de atividades com objetos quentes ou submersos em água a temperaturas mais baixas.
VI. enfaixamento não compressivo para permitir a formação de tecido mais forte.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas os itens I, II e III estão corretas.
b) apenas os itens II, III e IV estão corretas.
c) apenas os itens IV, V e VI estão corretas.
d) apenas os itens III, IV e V estão corretas.



[ cadernO 49 ] Prefeitura MuniciPal de OurOPretO

14

QUESTÃO 39

Sobre o SUS-Sistema Único de Saúde e sua importância nos serviços de saúde prestados a população podemos afirmar 
que

a) quando o município não possui todos os serviços de saúde,ele pactua com as demais cidades de sua região a forma 
de atendimento integral à saúde de sua população.

b) a união é o único financiador da saúde pública no país,portanto é o governo federal que implenta  políticas nacionais 
de impacto na saúde da população.

c) o pacto pela Saúde(2006) fornece fomentos através da Atenção Básica,atenção secundária e atenção terciária ou de 
alta complexidade.

d) o município não é o principal responsável pela saúde pública de sua população.É o governo federal que implementa 
políticas públicas de maior alcance.

QUESTÃO 40

O termo Ergonomia foi empregado pela primeira vez em 1857, por W. Jastrzebowiski, que o definiu como a ciência da 
utilização das forças e capacidades humanas. Leia as afirmativas abaixo.

I. no século XIX, Taylor propõe um método científico para gestão das fábricas, visando à obtenção do rendimento má-
ximo do homem no trabalho por meio do estudo dos seus gestos e movimentos, não reconhecendo a importância da 
atividade mental neste trabalho.

II. nos primeiros anos do século, a Ergonomia teve como pesquisadores aqueles que simulariam as atividades profissio-
nais e as estudariam em laboratório e outros que estudariam o trabalho sobre o campo de produção.

III. a emergência da ergonomia moderna na França, no século XX, ocorreu em vista de uma conjunção de fatores organi-
zacionais, políticos e econômicos- culturais.

IV. os movimentos políticos, em especial na Europa, influenciaram o desenvolvimento da Ergonomia com o intuito de me-
lhorar os ambientes de trabalho.

V. na Ergonomia, destacam duas principais abordagens, uma é conhecida como Human factors (ECH) e a outra como 
Ergonomia da Atividade Humana (EAH).

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
b) apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
c) apenas as afirmativas III e V estão incorretas.
d) apenas as afirmativas IV e V estão incorretas.




