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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

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

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

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

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

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

3

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Terapeuta Ocupacional

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 06

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

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

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

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.
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Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

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

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

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

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

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

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Terapeuta Ocupacional

(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

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

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 26

(A)

QUESTÃO 24

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

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

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

As órteses frequentemente são um dos
componentes que integram as intervenções
do terapeuta ocupacional com pacientes com
disfunções físicas. Acerca do papel multifacetado
do terapeuta ocupacional no tocante à seleção
ortótica, assinale a alternativa INCORRETA.
O terapeuta ocupacional avalia a necessidade do
emprego da órtese em termos clínicos e funcionais.
O terapeuta ocupacional seleciona a órtese mais
apropriada.
O terapeuta ocupacional providencia ou fabrica a
órtese.
O terapeuta ocupacional realiza pequenas incisões
cirúrgicas, necessárias à adaptação da órtese.
O terapeuta ocupacional providencia o respectivo
treinamento do uso da órtese.

QUESTÃO 27

O alongamento é o processo pelo qual o
tecido é encompridado por uma força externa,
normalmente para eliminar a rigidez que apresenta
potencial para causar uma contratura. Acerca
desta temática, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma a seguir, e, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

( )

( )
( )

( )
( )

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

O alongamento só produz alteração se
realizado até o ponto de encompridamento
máximo.
A força, velocidade, direção e extensão do
alongamento devem ser controlados.
A força empregada deve ser suficiente tanto
para impor tensão sobre o tecido quanto
para propiciar sua ruptura.
Os
diferentes
tecidos
toleram
o
alongamento de modos diferentes.
A direção do alongamento nunca deve ser
oposta à da rigidez.

F – V – V – V – V.
F – V – F – F – F.
V – F – F – V – V.
V – F – V – V – F.
V – V – F – V – F.

QUESTÃO 28

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
No tratamento com enfoque na função ocupacional,
por vezes, o terapeuta ocupacional pode ter que
realizar o alongamento passivo de determinados
segmentos corporais antes da efetiva participação
do paciente na atividade.
O _______________ deve ser evitado, pois provoca
sangramento interno e subsequente formação
de cicatriz que, eventualmente, pode induzir
ossificação heterotópica.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alongamento isométrico
alongamento isotônico assistido
alongamento isotônico ativo
alongamento isotônico ativo resistido
superalongamento

( )

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

QUESTÃO 29

Senhora R. A., 57 anos, chega para atendimento
com terapeuta ocupacional no ambulatório voltado
ao tratamento de doenças reumáticas. A paciente
tem apresentado limitações em determinadas
atividades de vida diária e de controle domiciliar
devido ao diagnóstico de artrite reumatoide. Já nos
primeiros atendimentos, o terapeuta ocupacional a
orienta quanto aos princípios de proteção articular
e conservação de energia.

Proteção articular.
Conservação de energia.

( )

Elimine
tarefas
desnecessárias
e
simplifique o trabalho.
Evite manter a mesma posição por período
prolongado.
Evite posições de estresse que causem
deformidades.
Planeje suas atividades (ex.: reúna todos
os objetos necessários antes).
Controle seu ritmo, realizando atividades
nas quais utiliza menor energia no início do
dia.

( )
( )
( )
( )

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

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

2 – 1 – 1 – 2 – 2.
2 – 2 – 2 – 1 – 1.
1 – 1 – 1 – 2 – 2.
1 – 2 – 2 – 2 – 2.
2 – 2 – 1 – 2 – 1.

Sobre os pacientes que requerem cuidados de um
terapeuta ocupacional em diferentes programas
hospitalares, informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa
com a sequência correta.

( )

( )

( )

Terapeuta ocupacional, em ambulatório de
neuropediatra, acompanha criança de 7 anos,
com paralisia cerebral espástica e quadro de
hemiplegia direita. Em certo momento do processo
terapêutico, o terapeuta ocupacional prescreve
e confecciona uma órtese abdutora de polegar
curta. Sobre o objetivo do profissional em relação
à prescrição, assinale a alternativa correta.
O terapeuta ocupacional tem por objetivo maximizar a
adução do polegar e aperfeiçoar a função manual.
A órtese foi prescrita para auxiliar o posicionamento do
polegar, fato que evidencia que a criança apresenta
polegar incluso, quadro que interfere na função
manual.
A órtese foi prescrita devido ao fato da criança não
apresentar controle motor satisfatório, desta forma, o
objetivo é maximizar o efeito tenodese e favorecer a
adução do polegar.
O objetivo é possibilitar a flexão do punho e adução do
polegar, aumentando assim a capacidade de preensão
da criança.
A órtese foi indicada para que as estruturas
musculotendíneas
do
polegar
mantenham
posicionamento correto (adução), devendo ser
utilizada apenas quando a criança está em repouso.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

( )

F – V – V – V – F.
F – V – V – V – V.
V – F – V – F – F.
F – V – F – V – F.
V – V – V – V – F.

QUESTÃO 31

Acerca da temática descrita no caso, relacione as
colunas e assinale a alternativa com a sequência
correta.
1.
2.

reabilitação.
Apenas aqueles cuja equipe percebe
sofrimento expresso em virtude da ruptura
do cotidiano.

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

Exclusivamente aqueles com condições
crônicas,
as
quais
resultam
em
complicações próprias da doença e em
internações recorrentes.
Aqueles cuja internação ocorre para
realização de testes diagnósticos ou
ajustes de medicação.
Aqueles que necessitam de tratamento
agudo, em que o período de internação é
variável.
Aqueles que, apesar de quadro clínico
agudo, necessitarão de longo processo de

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Integrando um dos possíveis quadros encontrados
pelo terapeuta ocupacional no tratamento de
disfunções ocupacionais, a ____________ consiste
na incapacidade de realizar um movimento
voluntário em presença de sensação, movimento
e coordenação íntegros.
afasia
dislexia
afonia
apraxia
arreflexia proprioceptiva

7

www.pciconcursos.com.br
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QUESTÃO 33

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sobre as possibilidades de intervenção do
terapeuta ocupacional no contexto hospitalar,
assinale a alternativa INCORRETA.
O terapeuta ocupacional pode colaborar no processo
pré e pós-cirúrgico do paciente, esclarecendo dúvidas
e orientando-o quanto aos cuidados que deverá ter
para realização das atividades de vida diária.
A ação do terapeuta ocupacional pode ocorrer na
UTI, onde o profissional intervém de maneira a
evitar sequelas da internação e ainda através de
intervenções ambientais, tornando o espaço mais
acolhedor e pessoal.
A intervenção do terapeuta ocupacional poderá
ocorrer também na preparação para alta, trabalhando
expectativas, autonomia e inclusão social.
Dentro da UTI, a intervenção do terapeuta ocupacional
ocorre apenas com aqueles pacientes conscientes,
através de atividades para orientação temporal,
prevenção de deformidades e retrações musculares.
No contexto ambulatorial, a intervenção do terapeuta
ocupacional poderá ter caráter preventivo, de
tratamento e de orientação.

( )

( )

( )

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

(C)
(D)
(E)

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

Assinale a alternativa que apresenta corretamente
os músculos encontrados nos membros
superiores.
Deltoide, tríceps braquial, semitendinoso.
Interósseos dorsais, gastrocnêmio, extensor ulnar do
carpo.
Braquiorradial, lumbricais, sóleo.
Redondo maior, tríceps sural, coracobraquial.
Lumbricais, coracobraquial, pronador redondo.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
No tratamento do paciente hemiplégico, utilizandose da abordagem Bobath, o terapeuta ocupacional,
ao aplicar as técnicas de ______________, busca
diminuir ou eliminar os efeitos da espasticidade e/
ou da atividade reflexa anormal.
inibição
facilitação
tração
biofeedback
reações associadas

QUESTÃO 39

QUESTÃO 36

Sobre as Intervenções em Terapia Ocupacional
em indivíduos com deficiência mental, informe
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a
seguir, e assinale a alternativa com a sequencia
correta.
( )

( )

A etiologia das quedas entre os pacientes idosos
é multifatorial, compreendendo fatores intrínsecos
e extrínsecos. No que se refere aos fatores
intrínsecos, assinale a alternativa INCORRETA.
Hipotensão ortostática
Distúrbio cognitivo.
Desordem do ambiente.
Depressão.
Envelhecimento.

QUESTÃO 38
O parkinsonismo é uma desordem crônica e
progressiva do Sistema Nervoso Central que
acomete os núcleos da base, e, entre os quadros
que podem se associar a esta condição clínica,
está a depressão. Neste contexto, é importante
que o terapeuta ocupacional esteja muito atento ao
intervir com o paciente com Doença de Parkinson,
visto que a depressão pode ser facilmente
mascarada pelo(a)
(A)
instabilidade postural.
(B)
perda da expressão facial.
(C)
festinação.
(D)
rigidez muscular.
(E)
tremor.

QUESTÃO 35

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

V – F – V – F – V.
V – V – V – F – V.
F – F – V – F – V.
V – V – F – F – V.
V – F – F – F – F.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 34

(A)
(B)

comprometimento vislumbrado na maioria
dos casos.
A intervenção do terapeuta ocupacional
visa ao desenvolvimento de uma vida plena
e produtiva.
Promover o desenvolvimento em um
âmbito global não consiste em um dos
objetivos das intervenções, visto que o
foco é essencialmente o desenvolvimento
intelectual.
Desenvolver mecanismos que propiciem a
maximização da autonomia consiste em um
dos objetivos das intervenções.

O trabalho da terapia ocupacional consiste
em estimular exaustivamente as áreas
defasadas.
O processo terapêutico independe da
avaliação do paciente em face do severo

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Dado terapeuta ocupacional, atuando em certo
hospital geral, foi acionado pela equipe de
neurologia para avaliar a cognição de determinado
paciente. Ao avaliá-lo, o profissional constatou que
o paciente estava com a memória _____________
comprometida, pois não lembrava o significado
das palavras, a aparência ou cor de objetos, bem
como não diferenciava o porte de animais.
procedural
semântica
episódica
sensorial
explícita
Cargo: Terapeuta Ocupacional

(D)
(E)

QUESTÃO 40

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

“Compreender o funcionamento do sistema
musculoesquelético durante a atividade e a partir
disto criar alternativas, adaptar ou graduar para
que o desempenho funcional e ocupacional possa
melhorar” corresponde corretamente ao objetivo
da análise
biomecânica ou cinesiológica.
neuroevolucional.
sensorial.
adaptativa.
compensatória.

QUESTÃO 44

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

QUESTÃO 41

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

cisto.
queloide.

Um terapeuta ocupacional de um ambulatório de
dor crônica observou que parcela considerável
de seus pacientes era acometida por distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).
Diante de tal constatação, optou pela abordagem
grupal associada a alguns atendimentos
individuais. Sobre as possibilidades terapêuticas
do profissional, assinale a alternativa INCORRETA.
A intervenção deve ter como foco inicial o retorno
imediato ao trabalho, através de intervenções que
adaptem o trabalhador a sua nova realidade.
Utilização de atividades que promovam a consciência
corporal, através da prática de relaxamento fisiológico.
Realização de atividades para dessensibilização tátil,
por exemplo, através da utilização de gelo, massagem,
texturas diferentes.
Realização de dinâmicas de grupo, como estratégia
para motivação, superação e convívio.
Utilização de estratégias que favoreçam o desempenho
ocupacional do sujeito, ajustando suas expectativas e
crenças disfuncionais em relação à dor e seu retorno
ao trabalho.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Dentre as atividades que integram as técnicas
de Reeducação Sensorial após lesão de nervo
periférico, está a _____________, relacionada à
capacidade de identificação de números ou letras
traçados na pele.
sinestesia
estereognosia
sincinesia
grafestesia
xilografia

QUESTÃO 45

(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 42
O campo de atuação da Terapia Ocupacional que
demanda ao terapeuta ocupacional a capacidade
de constituir intervenções coerentes com as
culturas e contextos locais específicos dos
diferentes territórios, determinando uma ruptura
com ações moduladas por procedimentos técnicos
preestabelecidos, é corretamente denominado
(A)
Saúde do Trabalhador.
(B)
Hospitalar.
(C)
Geriatria.
(D)
Gerontologia.
(E)
Social.

(E)

O terapeuta ocupacional que atua na reabilitação
física necessita ter pleno conhecimento sobre
determinados conceitos que permeiam as
abordagens neuromotoras. Sobre o assunto,
assinale a alternativa correta.
Espasticidade é caracterizada pelo aumento da
resistência ao alongamento, uma sensação de rigidez
e limitação da amplitude e da variedade do movimento.
Espasticidade é um distúrbio motor caracterizado por
um aumento “velocidade-dependente” dos reflexos
tônicos de estiramento com as reações tendinosas,
resultando de uma hiperexcitabilidade do reflexo de
estiramento.
Espasticidade é definida como o aumento simultâneo
do tônus muscular nos músculos agonistas e
antagonistas, o que resulta em redução da resistência
ao movimento passivo em qualquer sentido.
Espasticidade é caracterizada pelo tônus reduzido.
Trata-se de uma diminuição da sensibilidade à
resistência de um músculo ao alongamento, bem
como da articulação.
Espasticidade trata-se da incapacidade de controlar o
comprimento muscular, que resulta num deslocamento
em excesso quando vai em direção ao objeto-alvo.

QUESTÃO 43
Ao avaliar dado paciente, certo terapeuta
ocupacional identificou a presença de nódulos de
Bouchard e nódulos de Heberden. A constatação
do terapeuta evidencia que o paciente em questão
apresenta um quadro de
(A)
câncer.
(B)
hérnia inguinal.
(C)
osteoartrite.
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referência aplicado, compatível a todos os
modelos de intervenção.

QUESTÃO 46

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Acerca da atuação do terapeuta ocupacional
na Saúde do Trabalhador, assinale a alternativa
correta.
O objetivo inicial do terapeuta ocupacional nesta área
é o retorno do trabalhador para a mesma função,
independentemente de fatores físicos, emocionais ou
adaptativos.
Ao considerar a saúde do trabalhador, o terapeuta
ocupacional entende o trabalho como constituidor
do indivíduo e da sua identidade, por isso, em seu
processo de reabilitação, enfoca, sobretudo, os
aspectos neuromusculoesqueléticos para que o
mesmo retorne rapidamente ao seu papel ocupacional.
O terapeuta ocupacional que atua na reabilitação
profissional, ao avaliar o trabalhador, deve separar
a recuperação física, a reabilitação profissional e
o retorno ao trabalho dos fatores que causaram o
adoecimento, pois, se não, torna-se difícil o retorno à
função.
Ao preparar o trabalhador com restrição laboral para o
retorno, além das adaptações necessárias, o terapeuta
ocupacional precisa considerar as relações subjetivas,
pelas questões da subutilização das capacidades
cognitivas e emocionais do trabalhador que podem
estar implicadas no novo posto de trabalho.
O ponto forte da atuação do terapeuta ocupacional
em saúde do trabalhador é o de adaptar o trabalhador
às máquinas e instrumentos e não o contrário,
favorecendo com isto a manutenção do papel
ocupacional deste indivíduo perante aos demais.

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

V – V – V – V – F.
F – F – V – V – F.
V – F – V – V – F.
V – V – V – V – V.
V – F – V – F – F.

QUESTÃO 48

Paciente diabético, 58 anos, apresentando risco
de “pé diabético”, baixo nível de compreensão
e aceitação da doença, é encaminhado para
atendimento com terapeuta ocupacional da
atenção básica. Sobre possibilidades de
intervenção do terapeuta ocupacional, analise as
assertivas e informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma a seguir, e assinale a alternativa
com a sequência correta.
( )

( )

( )

QUESTÃO 47

No contexto hospitalar, um dos espaços
privilegiados para o desenvolvimento de
atividades lúdicas é a brinquedoteca. Sobre o
assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o
que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com
a sequência correta.
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Um
dos
objetivos
do
terapeuta
ocupacional, neste contexto, é promover
o desenvolvimento global da criança, no
qual o brincar é imprescindível, prevenindo
ou diminuindo o estresse causado pela
hospitalização.
A brinquedoteca hospitalar, de acordo
com a lei 11.104/2005, exige o profissional
terapeuta ocupacional na constituição da
equipe mínima.
A atividade lúdica, especialmente ao se
considerar o Faz-de-conta, possibilita a
criança lidar com o outro, além de ser
um meio de comunicação que favorece a
assimilação da experiência.
Através das atividades lúdicas, é possível
estimular na criança o desejo de viver, criar,
crescer e transformar.
A atividade lúdica é entendida na perspectiva
da terapia ocupacional, como um quadro de

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

Realizar a avaliação do paciente traçando
seu perfil ocupacional, visto que embora
se trate de uma doença comumente
incapacitante, seu agravamento não afasta
o indivíduo do trabalho.
Realizar
avaliação
traçando
o
perfil
ocupacional
do
paciente
e
consequentemente sua rotina, para verificar
como o paciente cuida de sua dieta e realiza
o manejo da insulina.
Orientar o paciente quanto a doença e
cuidados a serem tomados; organização
da rotina e atividades de lazer, além da
necessidade de inspeção visual dos pés.
Apesar da doença não interferir nas
habilidades motoras, faz-se necessário
orientar o paciente quanto à execução de
certas atividades cinesiológicas.
O terapeuta ocupacional deve orientar o
paciente e familiares quanto à escolha de
calçados e palmilhas, os quais deverão
minimizar os riscos.

V – V – V – F – V.
V – F – V – F – F.
F – F – V – F – V.
F – V – V – V – V.
F – V – V – F – V.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
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A interface arte e saúde tem sido cada vez mais
valorizada. Na prática do terapeuta ocupacional,
a utilização da arte como recurso terapêutico
promotor ou reabilitador da saúde é antigo.
Assinale a alternativa que destaca a área de atuação
da Terapia Ocupacional em que as atividades
artísticas são utilizadas nos serviços substitutivos
como forma de expressão, comunicação e
emancipação dos indivíduos.
Reabilitação física.
Contextos hospitalares.
Cargo: Terapeuta Ocupacional

(C)
(D)
(E)

Saúde mental.
Contextos escolares.
Reabilitação cognitiva.

QUESTÃO 50

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A ______________ é a ciência que tem como
objeto de estudo o homem através do seu corpo
em movimento e em relação ao seu mundo interno
e externo. É sustentada por três conhecimentos
básicos: o movimento, o intelecto e o afeto.
Integração Sensorial
Psicomotricidade
Terapia Ocupacional Dinâmica
Abordagem Cognitiva
Arteterapia
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