Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas ‐ SUSAM
Prova Escrita Objetiva

Nível Superior – Profissionais de Saúde

Terapeuta Ocupacional
TIPO 1 – BRANCA
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das
respostas das questões objetivas;
b) esse caderno de prova contendo 60 (sessenta) questões
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acima do seu enunciado.
4. Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva você
deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas da prova objetiva.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar
informações relativas às suas respostas em qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de provas.
9. Somente após decorrida 2 (duas) horas do início da prova
você poderá retirar‐se da sala de prova, contudo sem levar o
caderno de provas.

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folha de respostas;

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do
período da prova, você poderá retirar‐se da sala levando o
caderno de provas.

c) marcar nas folhas de respostas da prova objetiva o campo
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o
caderno que você recebeu;

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal
da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a
entregar, será eliminado do concurso.

d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos
na folha de respostas.

5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica
digital, controle de alarme de carro etc., bem como
relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido
e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação
sumária do candidato.

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários
durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término
da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 20/05/2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/susam.
15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será das 0h00min do dia 21/05/2014
até às 23h59min do dia 22/05/2014, observado o
horário
oficial
de
Manaus,
no
endereço
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/susam, por meio do
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa
Acredite, progredimos sim
Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do
Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em
andamento que acabaria por depor o presidente constitucional
João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois.
É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no
terreno institucional, o país progrediu bastante desde que
chegou ao fim o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em
uma nação com tão formidável coleção de problemas e atraso
em tantas áreas como o Brasil.
Ajuda‐memória: o comício foi organizado pelo governo
Goulart. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a
legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que
era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar
com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena.
Se fosse pouco, havia também faixas cobrando a reforma
agrária, anátema para os poderosos latifundiários e seus
representantes no mundo político.
Para completar, Jango aproveitou o comício para assinar dois
decretos, ambos tomados como “comunizantes” pelos seus
adversários: o que desapropriava refinarias que ainda não eram
da Petrobrás e o que declarava de utilidade pública para fins de
desapropriação terras rurais subutilizadas.
Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país.
Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual
talvez nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas
– ou azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem
ser tranquilamente exibidas em atos públicos sem que se
considere estar ameaçada a ordem estabelecida.
Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a
desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em governos
que a esquerda considera de direita ou conservadores.
Continua, é verdade, a batalha ideológica entre ruralistas e o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas ela se dá no
campo das ideias, sem que se chame a tropa para resolvê‐la.
Pena que ainda continuemos primitivos o suficiente para que
haja mortes no campo (além de trabalho escravo), mas, de todo
modo, ninguém pensa em chamar o Exército por causa dessa
carência.
Nos quase 30 anos transcorridos desde o fim do ciclo militar,
foi possível, dentro da mais absoluta ordem e legalidade,
promover o impeachment de um presidente, ao contrário do
ocorrido em 1964, ano em que Jango foi impedido à força de
exercer o poder.
Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já
tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez
naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve
capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais.
Hoje, votar para presidente é tão rotineiro que ficou até meio
monótono. Democracia é assim mesmo.
Pena que esse avanço institucional inegável não tenha sido
acompanhado por qualidade das instituições. Espero que esse
novo passo não leve 50 anos.

FGV ‐ Projetos

01
O texto começa pela recordação do comício do ex‐presidente
João Goulart.
Essa recordação tem a finalidade de
(A) servir de ponto de referência para avaliação do avanço
institucional do Brasil.
(B) criticar nosso passado político em função de um imenso
atraso ideológico.
(C) mostrar como esse ato político teve importância na nossa
história política.
(D) indicar a oposição, ainda existente, entre reacionários e
progressistas.
(E) atuar como ponto de comparação com o progresso na
qualidade das instituições.

02
“Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do
Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em
andamento que acabaria por depor o presidente constitucional
João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois”.
Pelas informações contidas nesse parágrafo do texto, podemos
inferir que
(A) o Comício da Central do Brasil foi o causador direto da
deposição do presidente.
(B) a realização do Comício deu início a uma conspiração
subversiva.
(C) a deposição do presidente João Goulart foi um ato contra as
instituições.
(D) o tempo entre o Comício e a deposição é visto hoje como
bastante longo.
(E) o Comício foi organizado com a finalidade de acelerar a
deposição do presidente.

03
“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno
institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim
o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com
tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas
como o Brasil”.
Nesse parágrafo do texto, o autor emite uma série de opiniões
pessoais. Entre essas opiniões, aquela que se refere à própria
estratégia do texto é
(A) “É bom olhar para trás”.
(B) “o país progrediu bastante”.
(C) “É um dado positivo”.
(D) “formidável coleção de problemas”.
(E) “atraso em tantas áreas”.

04
As opções a seguir mostram algumas funções do título do texto
– Acredite, progredimos sim –, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) crítica aos órgãos oficiais e autoridades, que mascaram
realidades desagradáveis.
(B) reforço de uma opinião do próprio autor do texto, diante do
ceticismo geral.
(C) ironia, já que o tema abordado no texto não indica qualquer
progresso.
(D) destaque de um ponto positivo em meio a uma realidade
negativa.
(E) alerta contra as informações oficiais divulgadas.

(Clovis Rossi, Folha de São Paulo, 13/03/2014)
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05

10

“É bom olhar para trás para verificar...”.
Sobre as ocorrências do vocábulo sublinhado, assinale a
afirmativa correta.
(A) As duas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.
(B) A primeira ocorrência tem valor de finalidade.
(C) A segunda ocorrência tem sentido de direção.
(D) A primeira ocorrência equivale a “sobre”.
(E) A segunda ocorrência equivale a “a fim de”.

“Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país”.
Em relação à forma ou ao conteúdo do segmento destacado,
assinale a opção cujo comentário é inadequado.
(A) O trecho “na visão dos conspiradores” mostra distanciamento
do autor em relação a essa visão.
(B) A comunização do Brasil está claramente relacionada ao
atentado contra a propriedade privada.
(C) O vocábulo “tais” é anafórico, isto é, se refere
especificamente a “atentados à propriedade privada”.
(D) O adjetivo “adicionais” se justifica por já existirem outros
sinais da aludida comunização.
(E) A comunização do país representaria a causa dos atentados
do governo e a consequência do movimento revolucionário
ocorrido a seguir.

06
“Ajuda‐memória: o comício foi organizado pelo governo Goulart.
Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a
legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que
era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar
com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena”.
Sobre as formas verbais desse segmento do texto, assinale a
afirmativa correta.
(A) A frase “o comício foi organizado pelo governo Goulart” está
na voz passiva e sua forma ativa correspondente é “o governo
Goulart organizou o comício”.
(B) A forma verbal “havia” não tem sujeito expresso e equivale a
“existiam”.
(C) A forma verbal “pedindo” equivale a “que embora pedissem”.
(D) A forma verbal “acenar” equivale à forma desenvolvida “estar
acenando”.
(E) A forma verbal “se atiça” exemplifica o que se denomina
construção com sujeito indeterminado.

07
“...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e
militar com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena”.
A comparação feita nesse segmento do texto equivale a dizer que
o ato referido funcionaria como
(A) apoio ao conservadorismo.
(B) incentivo à ação militar.
(C) crítica à atitude militar.
(D) apelo à ajuda da classe militar.
(E) crítica à violência da ditadura.

08
“Faz hoje exatos 50 anos”; “há 29 anos”. Sobre as estruturas
gramaticais dessas duas frases do texto, assinale a afirmativa
correta.
(A) A primeira frase também poderia estar escrita “Fazem hoje
exatos 50 anos”.
(B) A segunda frase também poderia estar escrita “Devem haver
hoje 29 anos”.
(C) As duas formas verbais não podem ser flexionadas em
número.
(D) As duas formas verbais se referem a tempo passado.
(E) Só a primeira frase está escrita de forma gramaticalmente
errada.

09
“Se fosse pouco...”
Esse segmento inicial do quarto parágrafo poderia ser reescrito,
mantendo‐se o seu sentido original, da seguinte forma:
(A) “Embora fosse pouco...”
(B) “A fim de que fosse pouco...”
(C) “Sem que fosse pouco...”
(D) “Como se ainda fosse pouco...”
(E) “Caso fosse pouco...”
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11
“Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual talvez
nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas – ou
azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser
tranquilamente exibidas em atos públicos...”.
O fato citado pelo autor do texto de que bandeiras de várias
cores podem ser exibidas em atos públicos mostra
(A) a perda do valor politicamente simbólico das cores.
(B) a formação de uma maior variedade de partidos políticos.
(C) a liberdade da existência de tendências políticas variadas.
(D) o progresso da população brasileira quanto à conscientização
política.
(E) o caos político dos tempos atuais, sem distinção ideológica
entre partidos.

12
Assinale a opção que indica a frase do texto em que a forma
verbal sublinhada está incorreta.
(A) “Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país”.
(B) “Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual
talvez nem nos damos conta...”
(C) “... o fato de que bandeiras vermelhas – ou azuis ou amarelas
ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser tranquilamente
exibidas em atos públicos...”
(D) “...sem que se considere estar ameaçada a ordem
estabelecida”.
(E) “Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a
desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em
governos que a esquerda considera de direita ou
conservadores”.

13
“Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a desapropriação
de terras ociosas é comum mesmo em governos que a esquerda
considera de direita ou conservadores”.
A melhor definição para o vocábulo “anátema”, no contexto em
que se insere, é
(A) expulsão do seio da igreja, excomunhão.
(B) maldição, execração, opróbio.
(C) reprovação branda e familiar.
(D) excitação nas funções orgânicas ou nos sentidos.
(E) estado de pessoa irritada, encolerizada.
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14
Não deve ser considerado como avanço institucional inegável o
seguinte ponto:
(A) a possibilidade de depor‐se um presidente por meio de um
impeachment.
(B) a não interferência da força policial em caso de mortes no
campo.
(C) a discussão puramente ideológica entre ruralistas e o MST.
(D) a coexistência pacífica de forças políticas antagônicas.
(E) a conquista da possibilidade de votar‐se democraticamente.

FGV ‐ Projetos

18
“Espero que esse novo passo não leve 50 anos”.
A forma verbal sublinhada pertence ao presente do subjuntivo do
verbo “levar”. Assinale a opção que indica a forma verbal que
está incorretamente conjugada nesse mesmo tempo e pessoa.
(A) Requeira (requerer).
(B) Intervenha (intervir).
(C) Entretenha (entreter.)
(D) Frequente (frequentar).
(E) Antepõe (antepor).

15
Todas as frases a seguir mostram uma forma verbal de infinitivo
sublinhada. A forma de sua nominalização só não está adequada
em
(A) “...que acabaria por depor o presidente constitucional João
Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois” / acabaria
no depoimento do presidente...
(B) “É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no
terreno institucional, o país progrediu bastante...” / para a
verificação de que...
(C) “...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo
civil e militar...” / era o mesmo que o aceno...
(D) “...Jango aproveitou o comício para assinar dois decretos...” /
para a assinatura de dois decretos...
(E) “...sem que se chame a tropa para resolvê‐la...” / para a sua
resolução...

A charge a seguir se refere às questões 19 e 20.

16
“Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já
tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez
naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve
capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais”.
Infere‐se desse segmento do texto que
(A) o autor do texto deve ter enfrentado problemas políticos
durante a ditadura.
(B) a ditadura foi um momento político de frequentes atos
subversivos.
(C) a “geração capada” aludida no texto é a dos jovens filhos do
autor.
(D) o vocábulo “já” indica o atraso no ato de votar.
(E) a “parte essencial da cidadania” aludida é a possibilidade de
candidatar‐se.

17
“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno
institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim
o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com
tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas
como o Brasil”.
Todos os termos sublinhados mostram apreciações de valor.
Assinale a opção em que a estratégia de valorização está
identificada corretamente.
(A) Bom / matiza positivamente uma ação.
(B) Bastante / indica a grande dimensão de uma qualidade.
(C) Positivo / mostra qualidade surpreendente.
(D) Formidável / refere‐se a quantidades pequenas, mas
significativas.
(E) Atraso / alude a quantidades e qualidades negativas.
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(Miguel Paiva)

19
A frase dita pelo homem indica
(A) uma real indicação de progresso social.
(B) um provável elogio às autoridades.
(C) uma crítica ao discurso oficial.
(D) uma informação sobre novas medidas governamentais.
(E) um argumento contrário ao pessimismo nacional.

20
A frase dita pela mulher mostra
(A) uma crítica ao analfabetismo nacional.
(B) um elogio ao marido por sua preocupação familiar.
(C) um apoio às medidas governamentais anunciadas.
(D) uma constatação da alienação dos cidadãos.
(E) um alerta contra a argumentação política.
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Princípios e Organização do SUS
21
A Constituição Federal de 1988 foi um marco na redefinição das
prioridades da política do Estado na área da Saúde Pública com a
criação do SUS.
A esse respeito assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) O texto constitucional demonstra claramente que a
concepção do SUS estava baseada num modelo de saúde
voltado para as necessidades da população, procurando
resgatar o compromisso do Estado para com o bem‐estar
social.
( ) O texto constitucional permite que as instituições privadas
participem de forma complementar do Sistema Único de
Saúde, tendo preferência absoluta as entidades filantrópicas.
( ) O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de
todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir sua
promoção, proteção e recuperação.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.

22
A transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde para
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, de forma regular e
automática, corresponde à execução do princípio da
(A) universalidade.
(B) descentralização.
(C) hierarquização.
(D) integralidade.
(E) regionalização.

23
A respeito das competências e atribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispostas na
Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas a seguir.
I. São atribuições especificas da União e dos Estados definir as
instâncias e os mecanismos de controle, de avaliação e de
fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
II. Os Municípios são responsáveis por celebrar contratos e
convênios com entidades prestadoras de serviços privados de
saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
III. Compete à direção estadual do SUS acompanhar, controlar e
avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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24
Segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar
nº 141/2012, não é considerada uma despesa com ações e
serviços públicos de saúde aquela referente
(A) à capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de
Saúde.
(B) à ação de vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a
sanitária.
(C) ao manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de
vetores de doenças.
(D) à assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso
universal.
(E) ao saneamento básico dos distritos sanitários especiais
indígenas.

25
Considerando o disposto na Lei nº 8.142/90 a respeito dos
Conselhos e Conferências de Saúde, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) O Conselho de Saúde se reúne a cada 4 anos para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
( ) A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências
de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
( ) A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) F, F e V.
(C) F, V e F.
(D) V, V e F.
(E) F, V e V.

26
O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde – COAP deve
conter as disposições essenciais relacionadas a seguir,
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
(B) Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.
(C) Orientação e ordenação dos fluxos das ações e dos serviços
de saúde.
(D) Investimentos na rede de serviços e nas respectivas
responsabilidades.
(E) Critérios de avaliação dos resultados e forma de
monitoramento permanente.

27
O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer
(A) as regras de monitoramento e de acesso às ações e aos
serviços de saúde.
(B) as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de
saúde.
(C) os critérios para escolha dos indicadores e das metas para a
saúde.
(D) os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à
saúde.
(E) as normas para instituição das redes e regiões de saúde.
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28
A respeito da atuação das Comissões Intergestores, analise as
afirmativas a seguir.
I. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre
gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único
de Saúde (SUS).
II. As Comissões Intergestores Tripartite devem pactuar as
diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, a integração de
limites geográficos e suas referências e contrarreferências.
III. A Comissão Intergestores Regional – CIR é vinculada à
Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e
operacionais.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o “espaço geográfico
contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais,
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”
corresponde à definição de
(A) Rede de Atenção à Saúde.
(B) Distrito Sanitário.
(C) Região Adstrita.
(D) Mapa da Saúde.
(E) Região de Saúde.

30
Considerando as normas para a aplicação e repasse de recursos
destinados às ações e aos serviços de saúde pelos entes públicos,
analise as afirmativas a seguir.
I. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de
Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o
órgão Ministério da Saúde, para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde.
II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por
cento) da arrecadação dos impostos sobre propriedade
predial e territorial urbana.
III. O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do
produto da arrecadação direta dos impostos que não possam
ser segregados em base estadual e em base municipal.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativas III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Sobre a história da Terapia Ocupacional no Brasil, analise as
afirmativas a seguir.
I. A implantação de cursos de graduação em Terapia
Ocupacional ficou ligada à área da reabilitação física, embora
tenham existido experiências de uso terapêutico das
ocupações em instituições psiquiátricas.
II. No ano de 1969 a profissão de Terapia Ocupacional foi
reconhecida como de nível superior, juntamente com a de
Fisioterapia.
III. Os terapeutas ocupacionais não se engajaram na luta
antimanicomial, o que deixou estes profissionais à margem
das transformações que ocorreram no cenário da saúde.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32
De acordo com o Modelo Canadense do Desempenho
Ocupacional, assinale a opção que indica as três áreas do
desempenho ocupacional.
(A) Auto cuidado, produtividade e lazer.
(B) Trabalho, atividade e higiene.
(C) Cognição, motricidade e comunicação.
(D) Mobilidade, participação e inclusão.
(E) Deficiência, incapacidade e desvantagem.

33
Com relação às diretrizes do projeto/processo terapêutico da
terapia ocupacional centrada no cliente, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Nesse modelo as práticas da Terapia Ocupacional são
desenvolvidas a partir de um encontro entre terapeuta e
cliente para definição conjunta de necessidades e objetivos.
( ) O modelo centrado no cliente não considera relevante a
avaliação do processo terapêutico e, por isso, não prevê
nenhum registro com esta finalidade.
( ) Neste tipo de abordagem o processo terapêutico é definido a
priori, sem a participação do cliente, tendo em vista que o
terapeuta ocupacional definirá as necessidades e objetivos a
serem alcançados.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

34
As opções a seguir referem‐se às Atividades de Vida Diária (AVD),
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Tomar banho.
(B) Vestir‐se.
(C) Atividade sexual.
(D) Mobilidade funcional.
(E) Gerenciamento financeiro.

Tipo 1 – Cor Branca – Página 7

Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – 2014

FGV ‐ Projetos

35

38

Na prática da Terapia Ocupacional, as habilidades de
desempenho são definidas como “as habilidades que os clientes
demonstram nas ações que desempenham”.
A esse respeito, assinale a opção que indica corretamente as
categorias das habilidades de desempenho.
(A) Práxicas e motoras, percepto sensoriais, regulação
emocional, cognitivas, sociais e de comunicação.
(B) Motoras e estáticas, profissionais, manuais, de integração
sensorial e neuroevolutivas.
(C) Sociais e psicológicas, de aprendizado, psicossociais,
adquiridas e naturais.
(D) De regulação emocional, dinâmicas, psicológicas, sociais e
internas.
(E) Sensoriais, motoras, funcionais, adaptadas e interpessoais.

Assinale a opção que indica as funções das órteses utilizadas para
imobilização de membros superiores no tratamento terapêutico
ocupacional.
(A) Desalinhar uma ou mais articulações, prevenir e tratar
edemas, proteger contra ulcerações e maximizar as
amplitudes articulares.
(B) Aumentar a mobilidade das articulações, favorecer a
amplitude de movimento ativa e passivamente e reduzir
contraturas.
(C) Bloquear movimentos, proteção, repouso ou prevenção de
movimentos indesejados, redução da inflamação e da dor.
(D) Garantir a mobilidade, prevenção de deformidades,
possibilitar a manutenção da força da musculatura normal.
(E) Corrigir deformidades causadas por desequilíbrio muscular,
manutenção dos músculos normais em atividade e tratar
edemas.

36
Sobre a prática de terapeutas ocupacionais em programas de
Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC), assinale a afirmativa
correta.
(A) Devem priorizar a avaliação de incapacidades e problemas
decorrentes das deficiências e de suas sequelas, promovendo
ações voltadas apenas para recuperação da função física.
(B) Devem fomentar o aumento da participação social das
pessoas com deficiência por meio da ampliação do repertório
de atividades e dos espaços de convivência.
(C) Devem intervir somente na comunidade avaliando as
barreiras arquitetônicas ou geográficas não sendo
recomendável atendimentos domiciliares e individuais das
pessoas com deficiência.
(D) Devem preconizar intervenções fundadas apenas na
capacitação de pessoas da comunidade prescindindo de
profissionais especializados no cuidado da pessoa com
deficiência.
(E) Devem atender grupos populacionais usando técnicas de
reabilitação sem a necessidade de realizar ações que
abarquem outros setores como, por exemplo, educação,
cultura e assistência social.

37
Ao confeccionar uma órtese para membros superiores, o
Terapeuta Ocupacional deve considerar, prioritariamente, os
seguintes aspectos anatômicos:
(A) os arcos e as pregas da mão, as partes moles, o músculo
agonista, a irrigação sanguínea e a inervação periférica.
(B) as estruturas ligamentares responsáveis pelo alinhamento
das articulações, os músculos antagonistas e o túnel do canal
de Guyon.
(C) os músculos intrínsecos isoladamente, as proeminências
ósseas e as articulações metatarsofalangeanas proximais.
(D) os arcos e as pregas da mão, os ossos piramidal e pisiforme
isoladamente, os tendões e os corpos das falanges distais do
tarso.
(E) os arcos e as pregas da mão, as proeminências ósseas e
estruturas ligamentares responsáveis pelo alinhamento e a
estabilização das articulações.
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Assinale a opção que apresenta o conceito de mobilidade na
comunidade.
(A) A capacidade do indivíduo de mover‐se de uma posição para
outra ao desempenhar atividades domésticas.
(B) A capacidade do indivíduo de usar transporte privado ou
público como, por exemplo, dirigir, pedalar, tomar ônibus,
táxi ou metrô.
(C) A capacidade do indivíduo de fazer trocas de decúbito com
independência e autonomia e fazer transferências da cama
para cadeira de rodas.
(D) A capacidade do indivíduo de deslocar‐se na posição
ortostática para desempenhar atividades da vida diária.
(E) A capacidade do indivíduo de usar dispositivos de tecnologia
assistiva para deambulação.

40
Assinale a opção que indica benefícios da adequação postural dos
usuários de cadeiras de rodas.
(A) Aumenta o risco de úlceras de pressão.
(B) Facilita a mudança de decúbito no leito.
(C) Diminui o conforto do usuário de cadeira de rodas.
(D) Aumenta a estabilidade e proporciona o incremento das
funções motoras e fisiológicas.
(E) Restringe movimentos.

41
Sobre o processo terapêutico ocupacional de indivíduos vítimas
de queimaduras, analise as afirmativas a seguir.
I. O tratamento do paciente com sequela de queimaduras pode
ser dividido em três fases: aguda, de enxertia e de
reabilitação final.
II. O terapeuta ocupacional deve acompanhar o paciente desde
a fase aguda até a reabilitação final, atuando na prevenção de
deformidades, na manutenção da mobilidade articular, na
confecção de órteses e na restituição da função.
III. O uso de órteses na fase aguda e na fase de reabilitação final
deve ser evitado porque não há evidências da eficácia do seu
uso nestas fases. Na fase cicatricial podem ser usadas
somente órteses estáticas.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Assinale a opção que indica as técnicas mais efetivas para
controle de edema.
(A) Uso de luvas de parafina, massagem cicatricial, atividades
lúdicas e expressivas e estimulação sensorial.
(B) Movimentação passiva, posicionar o membro na posição
neutra e atividades com objetos quentes.
(C) Uso de luvas de compressão, massagem retrógrada, elevação
do membro e atividades com objetos gelados visando à
vasoconstrição.
(D) Movimentação ativa e passiva, drenagem no sentido proximal
para distal, atividades para ganho de força e repouso.
(E) Uso de órteses estáticas com posicionamento do membro na
posição funcional, massagem cicatricial e atividades com uso
de materiais com diferentes texturas.

Sobre a atuação dos terapeutas ocupacionais em serviços de
saúde
mental,
que
atuem
na
perspectiva
da
desinstitucionalização, assinale a afirmativa correta.
(A) Deve priorizar a redução de sintomas clínicos da doença
mental por meio do uso de atividades lúdicas.
(B) Deve priorizar a aplicação de atividades orientadas apenas
pela nosologia psiquiátrica.
(C) Deve priorizar o aumento da acessibilidade arquitetônica nos
espaços urbanos para facilitar a circulação de pessoas com
sofrimento psíquico.
(D) Deve priorizar o aumento das oportunidades de trocas
materiais e afetivas que resultem em maior poder contratual das
pessoas com sofrimento psíquico.
(E) Deve priorizar a prescrição de atividades terapêuticas
fundamentadas nos princípios do tratamento moral.

43
Assinale a opção que apresenta os procedimentos mais
adequados que o terapeuta ocupacional deve adotar no caso de
um paciente com sequelas de Acidente Vascular Encefálico.
(A) Estimulação no banho com uso de esponjas de diferentes
texturas, atenção para o manuseio de materiais cortantes.
Orientar o paciente para sempre olhar o membro afetado e
posicioná‐lo em seu campo visual.
(B) O paciente deve evitar estimulação sensorial e deve
manusear livremente materiais quentes e gelados. Orientar o
paciente a dormir sobre o ombro hemiplégico.
(C) Orientar a família para estimular o paciente sempre pelo lado
que não está comprometido e evitar tocar no lado
hemiplégico. Atenção para posicionamento no leito que deve
sempre resguardar o lado hemiplégico.
(D) Estimulação do tônus considerando as sinergias
(flexora/extensora) por meio de atividades como cozinhar e
lavar roupas.
(E) O paciente deve ser orientado a não realizar sozinho AVDs
como, por exemplo, pentear os cabelos e escovar os dentes
para evitar o uso compensatório do lado hemiplégico.

44
Sobre a efetivação da cidadania da pessoa com deficiência,
analise as afirmativas a seguir.
I. O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem
como finalidade promover, por meio da integração e
articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno
e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos
termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
II. O Brasil não ratificou a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e, por isso, mantém os serviços de
reabilitação na esfera do terceiro setor.
III. No Brasil não existe ainda nenhuma lei de reserva legal de
cargos que garanta o acesso de pessoas com deficiência ao
mercado de trabalho.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Sobre a relação existente entre Terapia Ocupacional e trabalho,
assinale a afirmativa correta.
(A) Apesar da relação da Terapia Ocupacional com o trabalho
permear a história da profissão, não existem terapeutas
ocupacionais atuando neste campo que ficou restrito à
atuação de profissionais de saúde ocupacional.
(B) Os terapeutas ocupacionais buscam superar o modelo
reducionista de reabilitação, ampliando seu campo de ação
para a prevenção e a intervenção em situações concretas de
trabalho, de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho
e a geração de renda.
(C) A relação existente entre trabalho e Terapia Ocupacional
ficou restrita às práticas asilares, onde o trabalho era usado
como meio de educar e de organizar o ambiente institucional.
Atualmente terapeutas ocupacionais restringem sua atuação
a oficinas abrigadas em instituições de reabilitação.
(D) A relação existente entre trabalho e Terapia Ocupacional se
deu por meio da reabilitação profissional que tem sua
abordagem centrada nos aspectos orgânicos, funcionais e
individuais do processo de adoecimento. Não há
experiências, no campo da saúde, de trabalho e Terapia
Ocupacional fora deste contexto.
(E) O binômio trabalho‐Terapia Ocupacional funda‐se no
paradigma da reforma psiquiátrica quando coloca o desafio da
geração de trabalho e renda para pessoas com sofrimento
psíquico. Na atualidade a atuação dos terapeutas ocupacionais
neste âmbito são as únicas experiências deste campo.

47
Com relação à amputação de membros superiores, assinale V
para afirmativa verdadeira e F para falsa.
( ) O tratamento de Terapia Ocupacional inicia‐se na fase pré‐
protética para identificar as condições de colocação imediata
ou não da prótese.
( ) No período protético a Terapia Ocupacional abordará apenas
os aspectos psicossociais e cognitivos do paciente, evitando
trabalhar com a questão biomecânica.
( ) As causas mais frequentes de amputação de membro
superior estão relacionadas a acidentes automobilísticos e de
trabalho.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) V, F e V.
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Em caso de pacientes que sofreram amputação em membros
superiores, o terapeuta ocupacional deve avaliar na fase
pré‐protética, prioritariamente,
(A) a forma do coto, a condição da cicatriz, a amplitude passiva e
ativa do movimento, a força muscular, a presença de espícula
óssea e o neuroma doloroso.
(B) as proeminências ósseas, os movimentos compensatórios, a
presença de neuroma doloroso, o tônus muscular e a
irrigação do coto.
(C) as partes moles, a condição da cicatriz, a altura da
amputação, a presença de edema, a epasticidade e a
amplitude articular.
(D) a presença de espícula óssea, a inervação periférica, os
movimentos sinérgicos, a força muscular e a independência
nas AVDs.
(E) as alterações sensitivas no coto, a irrigação sanguínea, a
inervação periférica, os movimentos ativos e a presença de
dor fantasma.

Considerando as práticas dos terapeutas ocupacionais no contexto
da Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras
Drogas do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.
(A) As práticas neste contexto são balizadas pela política de
guerra às drogas. A questão da dependência deve ser
enfrentada como um problema de segurança pública.
(B) As práticas neste contexto são balizadas pela estratégia de
redução de danos e a questão da dependência deve ser
enfrentada como um problema de saúde pública.
(C) As práticas neste contexto são balizadas pela política nacional
de humanização. A questão da dependência deve ser
enfrentada como um problema de polícia.
(D) As práticas neste contexto são norteadas pelas políticas da
Secretaria Nacional Antidrogas. A questão da dependência
deve ser enfrentada como um problema individual.
(E) As práticas neste contexto se baseiam somente na
abstinência imediata. A questão da dependência deve ser
enfrentada como um problema familiar.

49

53

Sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF),
assinale a afirmativa correta.
(A) Foi substituída recentemente pela Classificação Internacional
de Deficiência Incapacidade e Desvantagem.
(B) Foi criada para substituir a Classificação Internacional de
Doenças (CID‐10).
(C) Deve ser usada em conjunto com a Classificação Internacional
de Doenças (CID‐10).
(D) Uniformizou a classificação dos transtornos mentais incluindo
os relacionados à infância.
(E) Não pertence à família das classificações da Organização
Mundial de Saúde.

Assinale a opção que define grupos de atividades e atividades
grupais.
(A) No grupo de atividades a própria atividade tem uma função
intercessória e irá mediar as relações entre os integrantes. Na
atividade grupal o intercessor do grupo é o terapeuta que irá
mediar as relações entre os integrantes.
(B) No grupo de atividades cada integrante realiza sua atividade
e mantém com o terapeuta uma relação individual. Na
atividade grupal os integrantes do grupo realizam uma única
atividade em conjunto.
(C) No grupo de atividades a atividade é proposta pelo
terapeuta. Nas atividades grupais são os integrantes do grupo
que pactuam qual a atividade será realizada.
(D) O grupo de atividades se caracteriza pelo uso das atividades
lúdicas e expressivas. As atividades grupais não utilizam a
atividade como recurso terapêutico.
(E) No grupo de atividades, os terapeutas ocupacionais são
exclusivamente coordenadores. As atividades grupais podem
ser coordenadas por oficineiros.

50
Analise o fragmento a seguir.
“A CIF organiza a informação sobre os estados de saúde em duas
partes. A Parte 1 diz respeito à _____ e à _____ e a parte
2 aos _____.”
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) deficiência – desvantagem – fatores singulares
(B) funcionalidade – deficiência – fatores orgânicos
(C) deficiência – incapacidade – fatores sociais
(D) incapacidade – deficiência – fatores psicossociais
(E) funcionalidade – incapacidade – fatores contextuais

51
Os terapeutas ocupacionais podem integrar as equipes dos
serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
As opções a seguir apresentam serviços que estão previstos na
composição da RAPS, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Serviço Residencial Terapêutico.
(B) Unidade Básica de Saúde.
(C) Centro Especializado de Reabilitação.
(D) Centro de Atenção Psicossocial.
(E) Consultório de Rua.
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Sobre os deveres dos Terapeutas Ocupacionais balizados pelo
Código de Ética da profissão, assinale a afirmativa correta.
(A) Este profissional deve manter segredo sobre fato sigiloso de
que tenha conhecimento em razão de sua atividade
profissional, mas não deve exigir o mesmo comportamento
do pessoal sob sua direção sob risco de ser penalizado
legalmente.
(B) Este profissional não pode manter segredo sobre fato sigiloso
de que tenha conhecimento em razão de sua atividade
profissional em nenhuma circunstância.
(C) Este profissional deve manter segredo sobre fato sigiloso de
que tenha conhecimento em razão de sua atividade
profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob
sua direção, salvo em situações previstas em lei.
(D) Este profissional deve manter segredo sobre fato sigiloso de
que tenha conhecimento em razão de sua atividade
profissional exigindo o mesmo comportamento do pessoal
sob sua direção sem nenhuma exceção.
(E) Este profissional tem autonomia para decidir para quem e
quando divulgará fato sigiloso de que tenha conhecimento
em razão de sua atividade profissional podendo inclusive
publicar estes fatos em veículos de divulgação científica.
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A teoria dos grupos operativos se destaca como uma importante
influência nas abordagens grupais dos terapeutas ocupacionais
brasileiros.
A esse respeito, assinale a opção que indica o autor da teoria dos
grupos operativos.
(A) Sigmund Freud.
(B) Cristophe Dejours.
(C) Maria José Benetton.
(D) Jacob Levy Moreno.
(E) Enrique PichonRivière.

Sobre o cuidado terapêutico ocupacional das pessoas com
hanseníase, assinale a afirmativa correta.
(A) A diminuição de sensibilidade nas mãos, em decorrência da
Hanseníase, confirma a necessidade de orientação para
prevenção de lesões na realização de a vidades da vida diária
e de trabalho.
(B) Como esta patologia acomete apenas nervos periféricos de
membros superiores, não é preciso orientar os pacientes
sobre o mal perfurante plantar.
(C) Os terapeutas ocupacionais trabalhavam na prevenção e
reabilitação de incapacidades decorrentes desta doença.
Hoje, como a Hanseníase foi erradicada no Brasil, esse campo
de atuação foi extinto.
(D) Todas as incapacidades e deformidades na Hanseníase são
causadas pelo comprometimento do sistema nervoso
periférico.
(E) O comprometimento dos nervos periféricos causado pela
Hanseníase acarreta problemas sensitivos que somente são
percebidos pela diminuição da sensibilidade térmica, tátil e
dolorosa.

56
Sobre o atendimento de crianças com atraso no desenvolvimento
neuromotor, assinale a afirmativa correta.
(A) Com os avanços nas assistências pré, peri e pós natal os
bebês com atraso no desenvolvimento neuromotor são
encaminhados mais cedo para serviços de reabilitação
possibilitando a intervenção precoce.
(B) O Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunção (PEDI),
embora seja uma importante ferramenta de avaliação do
desempenho de crianças, ainda não foi validado no Brasil.
(C) No atendimento de crianças com atraso no desenvolvimento
neuromotor, os terapeutas ocupacionais devem abordar os
componentes motores e cognitivos evitando avaliar aspectos
de mobilidade e sociais.
(D) Entre os profissionais da Terapia Ocupacional predomina a
ideia de que as crianças com necessidades educacionais
especiais não devem ser incluídas em escolas da rede regular
de ensino.
(E) O método neuroevolutivo Bobath não deve ser aplicado para
casos de crianças com atraso no desenvolvimento
neuromotor.
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Com relação à abordagem da Integração Sensorial, analise as
afirmativas a seguir.
I. As disfunções da Integração Sensorial podem ser classificadas
em disfunções da modulação sensorial, disfunções de
discriminação sensorial e disfunções de planejamento motor.
II. A teoria da Integração Sensorial explica a relação entre o
processamento sensorial e os déficits comportamentais,
quando estes não são atribuídos a problemas neurológicos.
III. Esta teoria foi desenvolvida no Canadá pela terapeuta
ocupacional Mary Law.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Assinale a opção que indica os três grupos de avaliação funcional
de idosos definidos pela Política Nacional de Saúde da Pessoa
Idosa.
(A) Independente, dependente e incapacitado.
(B) Ativo, restrito ao lar e restrito ao leito.
(C) Deambulante, usuário de andador/cadeira de rodas e
acamado.
(D) Independente, com potencial para vulnerabilidade e
vulnerável.
(E) Independente, com potencial para desenvolver fragilidade e
frágil.
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De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Terapia
Ocupacional, assinale a afirmativa correta.
(A) Os terapeutas ocupacionais podem colocar seus serviços
profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra,
catástrofe, epidemia ou crise social pleiteando vantagens
sociais e financeiras.
(B) Os terapeutas ocupacionais podem oferecer ou divulgar seus
serviços profissionais considerando a livre concorrência e em
alguns casos, ferindo a dignidade da profissão.
(C) Os terapeutas ocupacionais não precisam, necessariamente,
cumprir os Parâmetros Assistenciais e o Referencial Nacional
de Procedimentos Terapêuticos Ocupacionais normatizados
pelo COFFITO.
(D) Os
terapeutas
ocupacionais
devem
assumir
a
responsabilidade técnica por serviço de Terapia Ocupacional,
em caráter de urgência, quando designado ou quando for o
único profissional do setor.
(E) Os terapeutas ocupacionais no exercício de sua atividade
prescindem de zelo, probidade e decoro, podendo obedecer
ou não aos preceitos da ética profissional, da moral, do
civismo e das leis em vigor.
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