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Cargo 112 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
 

Data e horário da prova:  
 

Domingo, 7/9/2014, às 8h30 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

O som aniquila a beleza do silêncio. 
 

• Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul, 

o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
 
 
 

 

Tipo “A” 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4. 
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Cura espontânea 
 

A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de 
curas espontâneas de doenças em pacientes considerados 
terminais. São curas de câncer, de Aids e de vários outros 
problemas graves de saúde. 

Já foram relatadas histórias de desaparecimentos de 
câncer de pele, câncer de rim e até de leucemia sem que os 
médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria 
das doenças é curada completamente sem que os pacientes 
tenham passado por tratamentos. 

Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada 
“uma raridade clínica”. Um estudo realizado na Noruega e 
publicado na revista “The Archives of Internal Medicine” 
mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos 
podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes. 

 

Disponível em: <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/casos-
famosos-de-cura-espontanea.html>. Acesso em: 5/6/2014, 

com adaptações.
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Os casos de curas espontâneas de doenças são 
considerados pela medicina inacreditáveis e 
inéditos. 

(B) O autor não considera o câncer e a Aids problemas 
graves de saúde. 

(C) As doenças relatadas pela medicina foram curadas 
totalmente sem que os pacientes tivessem se 
submetido a tratamento médico. 

(D) Para os médicos da revista “The Archives of 
Internal Medicine”, a cura espontânea é uma 
raridade clínica. 

(E) Os tipos de câncer de mama invasivos, segundo 
estudo realizado na Noruega, podem desaparecer 
sem tratamento em muitas mulheres.  

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 

Com base nas regras prescritas pela norma-padrão quanto à 
concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa que 
apresenta outra redação possível para o período “A maioria 
das doenças é curada completamente sem que os pacientes 
tenham passado por tratamentos.” (linhas de 7 a 9). 
 

(A) A maioria das doenças são curadas completamente 
sem que os pacientes tenham passado por 
tratamentos. 

(B) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que tenha sido oferecido aos pacientes tratamentos.  

(C) A maioria das doenças são curadas completamente 
sem que tenham sido oferecido aos pacientes 
tratamentos. 

(D) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que tenha sido ofertado aos pacientes oportunidade 
de tratamentos. 

(E) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que se ofereça aos pacientes tratamentos. 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais que 
envolvem o texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os vocábulos “câncer” (linha 3) e “saúde” (linha 4) 

são acentuados graficamente por serem 
paroxítonos. 

(B) Em “São curas de câncer, de Aids e de vários outros 
problemas graves de saúde.” (linhas 3 e 4), a vírgula 
foi utilizada para separar termos coordenados entre si. 

(C) O emprego das aspas, em suas duas ocorrências, 
justifica-se pelo mesmo motivo. 

(D) Na linha 12, o vocábulo “revista” poderia ter sido 
grafado com inicial maiúscula, pois faz parte da 
expressão que dá nome a um veículo de 
comunicação.  

(E) Ao contrário de hímens e hífens, a forma plural de 
“rim” (linha 6) não deve ser acentuada. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
No último período do texto, a oração “que até os tipos de câncer 
de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em 
muitas pacientes.” (linhas 13 e 14), do ponto de vista sintático, 
foi utilizada para 
 
(A) explicar a causa do que foi declarado na oração 

anterior. 
(B) restringir o sentido de um substantivo que aparece 

na oração anterior. 
(C) exemplificar uma ideia sugerida pela oração 

anterior.  
(D) completar o sentido do verbo da oração anterior. 
(E) esclarecer a consequência da ação descrita na 

oração anterior. 
 

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8. 
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Avanços na medicina garantem qualidade  
de vida aos idosos 

 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam que a população com mais de 60 
anos cresceu em Itapetininga (SP). Entre 2000 e 2010, o 
crescimento foi de 59%. O município tem 16.366 idosos, 
sendo 7.245 homens e 9.121 mulheres. 

A geriatra Cássia Maria Braga Stocco relaciona os 
avanços da medicina ao crescimento dessa população. 
Segundo ela, muitas doenças que matavam por falta de 
tratamento hoje são curáveis e isso aumenta a expectativa de 
vida. “Doenças como tuberculose, tétano e difteria eram 
fatais. Hoje, a medicina tem como tratar essas doenças e 
evitar algumas delas por meio de vacinas. Isso faz com que 
as pessoas vivam mais”, comenta. 

O aposentado João Lopes comemora os resultados 
que conseguiu depois de buscar ajuda médica. Ele conta que 
ficou sem enxergar por seis anos. Depois que operou a visão, 
a vida dele mudou completamente. “Agora, por exemplo, 
consigo comer sozinho, tomar um cafezinho gostoso”, 
brinca. 
 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/

2012/11/avancos-na-medicina-garantem-qualidade-de-vida-aos-
idosos.html>. Acesso em: 5/6/2014, com adaptações.
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QUESTÃO 5 _______________________  
 
De acordo com as informações do texto, assinale a  
alternativa correta. 
 
(A) Conforme dados do IBGE, no período que vai do 

ano de 2000 ao ano de 2010, a população de idosos 
brasileiros cresceu 59%. 

(B) Com os avanços da medicina, segundo a geriatra 
Cássia Maria Braga Stocco, a população de idosos 
cresceu, pois muitas doenças passaram a ser 
curáveis, fato que aumentou a expectativa de vida. 

(C) Segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a 
medicina atual pode evitar, por meio de vacinas, as 
doenças que levam à morte.  

(D) O caso do aposentado João Lopes contrapõe-se, de 
certo modo, à opinião da geriatra. 

(E) O depoimento de João Lopes relaciona-se 
parcialmente com o título do texto. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Considerando a norma-padrão e o emprego dos pronomes e 
das conjunções no segundo parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O pronome destacado em “dessa população”  

(linha 7) retoma um termo apresentado no 
parágrafo anterior, por isso deveria ser substituído 
por desta. 

(B) A conjunção “Segundo” (linha 8) introduz ideia de 
comparação e poderia ser substituída por De 
acordo com. 

(C) O pronome “ela” (linha 8) refere-se a “população” 
(linha 7). 

(D) Em pelo menos uma das ocorrências, a conjunção 
“e” cumpre o papel de relacionar ideias opostas. 

(E) Em “isso aumenta a expectativa de vida.”  
(linhas 9 e 10), o pronome em destaque retoma a 
ideia contida no trecho “muitas doenças que 
matavam por falta de tratamento hoje são curáveis” 
(linhas 8 e 9). 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Conforme a norma-padrão, caso o autor resolvesse substituir 
por referir-se o verbo destacado em “O aposentado João 
Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de 
buscar ajuda médica.” (linhas 14 e 15), a nova redação deveria 
ser a seguinte: 
 
(A) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

que se referiu depois de buscar ajuda médica. 
(B) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

a que referiu-se depois de buscar ajuda médica. 
(C) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

aos quais se referiu depois de buscar ajuda médica. 
(D) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

aos quais referiu-se depois de buscar ajuda médica. 
(E) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

dos quais se referiu depois de buscar ajuda médica. 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Acerca das relações sintáticas do período “Depois que operou 
a visão, a vida dele mudou completamente.”  
(linhas 16 e 17), assinale a alternativa correta. 

 
(A) A primeira oração desempenha a função de adjunto 

adverbial em relação à segunda. 
(B) Nas duas orações, ocorre verbo transitivo direto. 
(C) Em apenas uma das orações, ocorre predicado verbal. 
(D) O termo “a vida dele” funciona como objeto direto. 
(E) Os vocábulos “a” e “dele” desempenham funções 

distintas em relação a “vida”. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 

Questões de 9 a 12 
 
QUESTÃO 9  _______________________  
 
Acerca das disposições em relação à saúde, no âmbito da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. 

 
(A) As ações e serviços de saúde no Distrito Federal (DF) 

são de relevância pública, e cabe ao Poder Público a 
respectiva normatização, regulamentação, 
fiscalização e controle, cabendo a execução, 
concorrentemente, por meio de serviços públicos e 
por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado, nos termos da lei. 

(B) As ações e serviços públicos de saúde no DF integram 
uma rede única e hierarquizada, constituindo o 
Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito nacional, 
organizado nos termos da lei federal. 

(C) É vedada a destinação de recursos públicos do DF 
para auxílio, subvenções, juros e prazos privilegiados 
a instituições privadas com fins lucrativos, bem como 
para serviços de saúde privativos de servidores. 

(D) As empresas privadas prestadoras de serviços de 
assistência médica, administradoras de planos de 
saúde e congêneres ressarcirão o DF das despesas de 
atendimento dos segurados respectivos em unidades 
de saúde pertencentes ao Poder Público do DF, sendo 
a responsabilidade do pagamento das empresas a que 
estejam associadas as pessoas atendidas em unidades 
de saúde do DF. 

(E) É dever do Poder Público promover e restaurar a 
saúde psíquica do indivíduo, com base no rigoroso 
respeito aos direitos humanos e à cidadania, mediante 
serviços de saúde preventivos, curativos e extra-
hospitalares, sendo vedada a internação psiquiátrica 
compulsória no âmbito do DF. 
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QUESTÃO 10  ______________________  
 
Com relação ao instituto da readaptação, previsto no regime 
jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, é 
correto afirmar que a readaptação 
 
(A) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

(B) é uma das formas expressas de provimento de cargo 
público. 

(C) será efetivada em cargo de atribuições afins, 
respeitados a habilitação exigida, o nível de 
escolaridade e a equivalência de vencimentos e, na 
hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor 
exercerá suas atribuições como excedente até a 
ocorrência de vaga. 

(D) consiste, exigidos os requisitos legais, em 
proporcionar ao servidor efetivo atividades 
compatíveis com a limitação sofrida. 

(E) é uma das formas possíveis de vacância de cargo 
público. 

 

QUESTÃO 11  ______________________  
 
A respeito do tratamento conferido aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Observados os percentuais próprios sobre o 

vencimento básico, o adicional de insalubridade ou de 
periculosidade são devidos nos termos das normas 
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores 
em geral.  

(B) Os servidores que trabalhem com habitualidade em 
locais insalubres, perigosos ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 
vida fazem jus a um adicional que varia de R$ 100,00 
a R$ 260,00, conforme o grau de exposição definido, 
sendo a periculosidade percebida no valor de  
R$ 180,00. 

(C) O adicional de irradiação ionizante é equiparado, para 
efeitos da percepção pecuniária, ao grau máximo de 
insalubridade. 

(D) O servidor que trabalha com habitualidade ou não em 
locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida 
faz jus a um adicional de insalubridade ou de 
periculosidade. 

(E) O adicional por trabalhos com raios X ou substâncias 
radioativas é equiparado, para efeitos de percepção 
pecuniária, ao adicional de periculosidade. 

 

QUESTÃO 12  ______________________  
 
Acerca das disposições constantes no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal quanto ao 
afastamento para participar de programa de pós-graduação 
stricto sensu, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O servidor poderá, no interesse da Administração, e 
desde que a participação não possa ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo ou 
mediante compensação de horário, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, para participar, desde que no País, de 
programa de pós-graduação stricto sensu em 
instituição de ensino superior. 

(B) Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria 
voluntária, licença para tratar de interesse particular 
ou vacância em razão de posse em outro cargo 
inacumulável, antes de decorrido período igual ao do 
afastamento ou caso o servidor não obtenha o título ou 
grau que justificou seu afastamento, deverá ressarcir 
integralmente o órgão ou a entidade dos gastos com o 
próprio aperfeiçoamento, salvo, nesse último caso, na 
hipótese comprovada de força maior ou de caso 
fortuito. 

(C) O afastamento poderá ocorrer para, atendidos os 
demais requisitos legais, o servidor estável participar 
de programa de pós-graduação stricto sensu em 
instituição de ensino superior no exterior. 

(D) Não há vedação no sentido de que seja autorizado 
novo afastamento para curso do mesmo nível.  

(E) O afastamento é um direito do servidor, prescindindo, 
pois, de comprovação de que o curso seja no interesse 
da Administração. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 13 a 16 
 

QUESTÃO 13  ______________________  
 
Quanto aos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É uma instância colegiada, deliberativa e 

temporária do SUS. 
(B) Todas as suas reuniões plenárias são fechadas ao 

público. 
(C) É obrigatório que, a cada eleição, os segmentos de 

representações de usuários, trabalhadores e 
prestadores de serviços promovam a renovação de, 
no máximo, 5% de suas entidades representativas. 

(D) O número de conselheiros será definido pelos 
Conselhos de Saúde. 

(E) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, de representação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, como conselheiros, é 
obrigatória nos Conselhos de Saúde. 

 

QUESTÃO 14  ______________________  
 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com suas diretrizes. No que se refere às 
diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Centralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 
(B) Atendimento integral. 
(C) Prioridade para os serviços assistenciais em relação 

às atividades preventivas. 
(D) Participação livre de empresas estrangeiras. 
(E) Terceirização dos serviços essenciais. 
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QUESTÃO 15  ______________________  
 

De acordo com o art. 16 da Lei no 8.080/1990, à direção 
nacional do SUS compete 
 

(A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 

(B) participar da execução, do controle e da avaliação 
das ações referentes às condições e aos ambientes 
de trabalho. 

(C) executar todos os serviços de vigilância 
epidemiológica. 

(D) executar todos os serviços de vigilância sanitária. 
(E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 

e nutrição. 
 

QUESTÃO 16  ______________________  
 

Os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, 
psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.  
 

Essas informações se referem a 
 

(A) fatores de risco. 
(B) fatores sociais. 
(C) determinantes sociais da saúde. 
(D) indicadores econômicos em saúde. 
(E) balizadores sociais em saúde. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 17 a 19 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 

Equipe médica e de enfermagem da unidade de saúde X. 
 

 Masculino Feminino Total 
Médico 18 12 30 

Enfermeiro 24 36 60 
Total 42 48  

Fonte hipotética 
 

Considerando o quadro apresentado, deseja-se sortear, 
aleatoriamente, uma equipe formada por um médico e um 
enfermeiro para um plantão extraordinário. Qual é a 
probabilidade de que essa equipe seja formada por um médico 
do sexo feminino e um enfermeiro do sexo masculino? 
 

(A) 0,14. 
(B) 0,16. 
(C) 0,25. 
(D) 0,28. 
(E) 0,50. 

 

QUESTÃO 18  ______________________  
 

Em uma enfermaria, há 12 pacientes, dos quais 8 são idosos. 
Para um evento, deseja-se formar grupos de 6 pacientes, sendo 
que não deveria haver grupos formados apenas por idosos. 
Quantos grupos, distintos em pelo menos uma pessoa, podem 
ser montados nessas condições? 
 

(A) 924. 
(B) 922. 
(C) 916. 
(D) 900. 
(E) 896. 

QUESTÃO 19  ______________________  
 
Paulo realizou uma tarefa em quatro etapas, gastando um total 
de 70 minutos. Na segunda etapa, ele gastou 5 minutos a 
menos do que na primeira e, na terceira, gastou um terço a 
menos do tempo que gastou na segunda. Para a quarta etapa, 
sobraram 9 minutos. O tempo gasto por ele na terceira etapa, 
em minutos, foi igual a 
 
(A) 18. 
(B) 16. 
(C) 15. 
(D) 14. 
(E) 12. 

 
MICROINFORMÁTICA 

Questões de 20 a 22 
 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
No Microsoft Word 2007, o que deve ser feito no texto para 
inserir o sumário automático? 
 
(A) Não é preciso fazer nenhuma formatação no texto, 

basta inserir o sumário pela opção Referências  
-> Sumário. 

(B) É necessário ser aplicada uma formatação de fonte 
aos títulos e subtítulos do texto que devem aparecer 
no sumário. 

(C) É preciso ser aplicado um estilo de título aos títulos 
e subtítulos do texto que devem aparecer no 
sumário. 

(D) É preciso copiar os títulos e subtítulos do texto para 
a área de transferência antes de fazer o sumário pela 
opção Referências -> Sumário. 

(E) Não é necessário fazer nenhuma formatação no 
texto, basta inserir o sumário manualmente. 

 

QUESTÃO 21  ______________________  
 
Os backups são importantes, pois permitem 
 
(A) criptografia (proteger os dados contra acessos 

indevidos); recuperação de versões; identificação 
de um ataque. 

(B) proteção de dados (para serem recuperados em 
situações, tais como falha de disco); recuperação de 

versões; arquivamento (armazenar dados que não 

são utilizados no dia a dia). 
(C) rastreamento das ações executadas por um usuário 

no computador; detecção do uso indevido do 
computador; arquivamento (armazenar dados que 

não são utilizados no dia a dia). 
(D) proteção de dados (para serem recuperados em 

situações, tais como falha de disco); impedimento 
de registro de dados desnecessários; detecção, 
anulação e remoção de códigos maliciosos. 

(E) bloqueio de sites conhecidos por apresentarem 
propagandas; recuperação de versões; verificação 
de vulnerabilidades nos programas instalados. 
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QUESTÃO 22  ______________________  
 
No Windows 7, a caixa de pesquisa serve para 
 
(A) encontrar algo no computador. 
(B) iniciar programas.  
(C) ajustar configurações do computador. 
(D) abrir pastas usadas com frequência. 
(E) alternar para outra conta de usuário. 

 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
O livro 20 anos de construção do sistema de saúde no Brasil: 
Uma avaliação do Sistema Único de Saúde, publicado pelo 
Banco Mundial em 2013, conclui que, no período avaliado, “o 
Brasil observou melhorias impressionantes nos resultados da 
saúde, com reduções drásticas nos indicadores de mortalidade 
infantil e aumentos na expectativa de vida”. Considerando 
essa informação, assinale a alternativa incorreta a respeito do 
quadro atual dos serviços de saúde pública no Brasil. 
 
(A) A redução da rede de unidades de saúde, nas duas 

últimas décadas, foi acompanhada por igual 
inibição na oferta de serviços pelo sistema público 
de saúde brasileiro.  

(B) A gradual equiparação da disponibilidade de 
serviços entre os estados, atingida por meio da 
reestruturação do sistema hospitalar e da 
implementação da Estratégia de Saúde da Família 
com foco nos estados mais pobres, contribuiu para 
uma redução das disparidades geográficas na 
utilização de serviços de saúde. 

(C) A cobertura de vacinação no Brasil tem 
permanecido próximo aos 100% desde o início dos 
anos 2000. 

(D) Há muitos anos que a proporção de cesáreas no 
Brasil tem estado entre as mais altas do mundo. O 
número de cesáreas vem crescendo em todas as 
regiões do País. 

(E) Entre 1990 e 2009, o volume de consultas médicas 
e de procedimentos de atenção básica aumentou 
significativamente, uma das consequências do 
fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Nos últimos anos, as doenças respiratórias têm ocupado 
posição de destaque no ranking das enfermidades mais 
comuns no Distrito Federal (DF), juntamente com os 
problemas cardiovasculares e o câncer. Além dos maus 
hábitos e do envelhecimento da população, essas 
enfermidades estão relacionadas à poluição do ar. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A implantação do sistema de rodízios de veículos 

no DF, que começou no início deste ano, tem 
propiciado uma melhoria da qualidade do ar nas 
regiões do Plano Piloto e no centro de Taguatinga. 

(B) A ocorrência de doenças respiratórias tem sido rara 
no DF, uma consequência direta da Lei Antifumo, 
sancionada em 2012, que proíbe o uso de cigarros 
em locais públicos. 

(C) A pneumonia, a asma e a bronquite estão entre as 
doenças respiratórias mais comuns no DF, 
influenciadas pelo clima seco do meio do ano, pelo 
tabagismo e pela baixa qualidade do ar em algumas 
regiões. 

(D) A utilização intensiva de transporte individual, em 
detrimento do transporte coletivo, melhora 
sensivelmente a qualidade do ar nas cidades. Os 
ônibus são mais poluentes que os carros, portanto, 
devem ser evitados. 

(E) O excesso de árvores no ambiente urbano central 
de Brasília reduz a oferta de oxigênio no ar, 
especialmente nos períodos de seca, e agrava a 
situação de quem tem doença respiratória. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Estudo divulgado pela Codeplan, em 2013, prevê que a 
população do Distrito Federal (DF) chegará a 3,7 milhões de 
habitantes em 2030. Com relação ao perfil populacional do 
DF, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os telefones celulares estão presentes em quase 

todos os domicílios do DF, assim como quase 
todos têm fogão, televisão e geladeira. 

(B) O percentual de pessoas não naturais do DF é 
expressivo em comparação ao restante do País, 
porém apresenta uma tendência de redução, o que 
sugere tanto uma predisposição de queda no fluxo 
migratório quanto um crescimento proporcional do 
número de pessoas nascidas na cidade. 

(C) No DF, a formalização do emprego com carteira 
assinada é superior à do Brasil, em termos 
percentuais. 

(D) Comparativamente com os demais estados da 
Federação, o DF apresenta a população 
economicamente ativa com o maior rendimento 
médio mensal, superior a R$ 2.500,00. 

(E) Devido ao forte crescimento demográfico ocorrido 
nos últimos 20 anos, apenas 65% da população do 
DF têm acesso a abastecimento de água pela rede 
geral e domicílio com rede de esgoto ou fossa 
séptica.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26  ______________________  
 
No que se refere à integração sensorial, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Compreende basicamente a organização das 

sensações, visando à sua utilização durante os 
reflexos tônicos. 

(B) Os inputs sensoriais devem ser integrados e 
organizados principalmente nas articulações do 
corpo para causar sensações proprioceptivas no 
indivíduo. 

(C) Centra-se em três sentidos básicos: o tátil, o 
vestibular e o auditivo. 

(D) Compreende a organização das sensações, visando 
à sua utilização em termos de respostas adaptativas. 

(E) É entendida como um processo de maturação do 
lobo occipital, responsável principalmente pelo 
processo práxico do ser humano. 
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QUESTÃO 27  ______________________  
 
O raciocínio clínico é um processo utilizado pelo terapeuta 
ocupacional para planejar melhor o tratamento do paciente e 
inicia-se a partir da leitura do encaminhamento desse sujeito 
pela primeira vez. Acerca desse processo, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) É um processo dinâmico, influenciado pela 

experiência clínica, pela situação pessoal e pelo 
contexto de vida do paciente. 

(B) É o uso criterioso da melhor evidência na tomada 
de decisões quanto ao método de reabilitação física 
para pacientes individuais que apresentam somente 
incapacidades motoras. 

(C) A avaliação e a alta não fazem parte do raciocínio 
clínico. 

(D) No raciocínio clínico, a linha do raciocínio 
narrativo foca o pensamento idealista a respeito de 
o que deverá ser feito no interesse do indivíduo. 

(E) A prática fundamentada em evidência não é 
utilizada no processo do raciocínio clínico por não 
mostrar claramente as tendências pessoais e 
ambientais. 

 

QUESTÃO 28  ______________________  
 
Com relação à avaliação de papéis e competências de um 
indivíduo pela terapia ocupacional, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O terapeuta ocupacional deve considerar que a 

função ocupacional, ou a habilidade para realizar as 
atividades durante a vida cotidiana, não depende da 
cultura individual, do sexo, dos papéis que ele ou 
ela deseja desempenhar e nem do ambiente. 

(B) O formato do instrumento de avaliação pode ser 
uma entrevista, ou listagem padronizada, porém o 
emprego de listas de checagem não padronizadas é 
contraindicado por sua inerente falta de evidência, 
de confiabilidade e de validade. 

(C) Os resultados obtidos na avaliação em um local 
(por exemplo, no centro de reabilitação) aplicam-se 
ao desempenho do indivíduo em outro lugar (por 
exemplo, em casa). 

(D) Depois que o paciente identifica todas as atividades 
que são mais importantes para si, o papel do 
terapeuta ocupacional é criar um plano de 
tratamento que considere apenas as atividades 
relacionadas ao desempenho dele dentro de casa. 

(E) O nível de mensuração da maioria das avaliações 
de papéis, tarefas e atividades não corresponde ao 
grau de dependência ou independência do 
indivíduo. 

 

QUESTÃO 29  ______________________  
 
As adaptações de postos de trabalho às pessoas com 
deficiência são modificações individuais relacionadas ao 
trabalho, que permitem a esses indivíduos realizarem suas 
tarefas e serem mais produtivos (Guimarães, 2013). A respeito 
desse tema, assinale a alternativa que apresenta os tipos de 
classificação de adaptações de postos de trabalho. 

(A) AVD, tecnologias assistivas, ambientais, 
individuais e comunicacionais. 

(B) Comunicacionais, habituais, individuais, 
ambientais e ergonômicas. 

(C) Ambientais, equipamentos, tecnologias assistivas, 
organizacionais e comunicacionais. 

(D) Equipamentos, acessibilidade, habituais, cotidiano 
e ambientais. 

(E) Ergonômicas, tecnologias assistivas, individuais, 
AVD e organizacionais. 

 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
A maturação tônica do bebê revela-se primeiro no nível da 
cabeça, da coluna e do tronco; posteriormente, dirige-se para 
as extremidades, obedecendo a um processo dialético 
neuroevolutivo próximo-distal justificado por 
 
(A)  mielinização primeiramente das vias corticais mais 

curtas e depois das vias mais longas. 
(B) maturação dos processos sistêmicos funcionais. 
(C) imitação como totalidade psicomotora. 
(D) dissociações dos processos mentais junto aos 

processos motores. 
(E) reflexos da labilidade tônica. 

 

QUESTÃO 31  ______________________  
 
Quanto à Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), assinale a alternativa correta. 
 
(A) A CIF obriga o raciocínio a partir da funcionalidade 

e incapacidade em contextos gerais, o que não 
facilita a identificação dos componentes específicos 
do indivíduo. 

(B) As informações de saúde coletadas na aplicação da 
CIF com pacientes no Brasil não podem ser 
comparadas com os dados de pacientes de outros 
países. 

(C) Após diversas revisões, a CIF foi finalizada em 
2010. 

(D) Os domínios da CIF são apresentados em quatro 
funções, quatro estruturas humanas, 
complementados com domínios de oito grupos de 
atividades e contextos de participação e finaliza sua 
organização integrando dois domínios ambientais. 

(E) Agregando itens relacionados à saúde e ao  
bem-estar, a CIF se aplica a todas as pessoas, e não 
só àquelas com alguma disfunção, limitação ou 
incapacidade. 

 

QUESTÃO 32  ______________________  
 
A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurológica 
progressiva que lesa a bainha mielínica no sistema nervoso 
central. A causa específica da EM é desconhecida, embora 
haja suspeita de que ela seja resultado de uma combinação de 
fatores genéticos e ambientais. Acerca desse tema, é correto 
afirmar que podem ser sintomas iniciais da EM 
 
(A)  demência e disfagia. 
(B) nistagmo e depressão. 
(C) paralisia total dos membros inferiores e demência. 
(D) hemiparesia e aumento da temperatura do corpo. 
(E) diplopia e instabilidade emocional. 
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QUESTÃO 33  ______________________  
 
Os fundamentos do aprendizado são os mesmos para a criança 
com deficiência e sem deficiência, porém existem algumas 
diferenças importantes de intensidade e tempo, dependendo da 
gravidade do problema. Para Finnie (2000), o aprendizado 
envolve ansiedade e esforço para alcançar a meta, uma direção 
para explorar e buscar novas experiências e, ainda, a confiança 
para tal realização. A respeito da autoconfiança da criança 
com deficiência, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É construída por meio do encorajamento e orgulho 

dos pais em relação aos esforços do filho, e não por 
constantes recriminações às suas incapacidades. 

(B) Não é construída por pessoas em sua volta, mas sim 
por meio das ações que ele consegue realizar ao 
longo do seu desenvolvimento. 

(C) Um profissional de saúde não consegue trabalhar a 
autoconfiança da criança com deficiência, pois isso 
é inerente ao seu desenvolvimento emocional e 
social. 

(D) Os objetivos alcançados, durante uma sessão de 
terapia ocupacional, só influenciarão a 
autoconfiança da criança com deficiência se houver 
treinamento das atividades da vida diária. 

(E) A criança com deficiência que frequenta a escola 
especial apresenta maior autoconfiança, 
considerando que, na escola regular, existirá 
discriminação de outros colegas de sala que não 
apresentam deficiência. 

 

QUESTÃO 34  ______________________  
 
Os dinamômetros são instrumentos utilizados pelo terapeuta 
ocupacional para avaliar a (o) 
 
(A) contração muscular e o edema. 
(B) força de preensão e de pinça. 
(C) sensibilidade tátil e dolorosa. 
(D) amplitude de movimento e a tonicidade. 
(E) edema e a limitação articular. 

 

QUESTÃO 35  ______________________  
 
No manejo de um grupo de terapia ocupacional, é 
recomendado que o coordenador estabeleça um contrato entre 
o profissional e os participantes do grupo. Com relação a esse 
contrato, é correto afirmar que ele inclui 
 
(A) aspectos relacionados às escolhas de pessoas que 

poderão compor o grupo. 
(B) a função do holding. 
(C) a escolha do supervisor do grupo. 
(D) aspectos relativos ao tempo e número de 

atendimento. 
(E) aspectos associados à dinâmica de intervenção do 

profissional. 
 

QUESTÃO 36  ______________________  
 
O mecanismo postural é composto de movimentos autônomos 
que fornecem um nível apropriado de estabilidade e 
mobilidade. Acerca desse mecanismo, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A goniometria é o principal teste para a avaliação 

do mecanismo postural. 
(B) É responsável pelo controle e pela mobilidade do 

tronco, pelo controle da cabeça, pela orientação 
média do corpo e distribuição do peso em todas as 
direções, além do equilíbrio dinâmico e controle 
voluntário do movimento dos membros. 

(C) É responsável pelos reflexos hipertônicos de 
estiramento que ocorrem principalmente nos 
músculos flexores dos membros superiores e 
inferiores. 

(D) Segundo a abordagem neuroevolutiva de Bobath, o 
mecanismo postural deve ser estimulado por meio 
dos seguintes padrões motores: retirada em supino, 
rolagem, pivô em pronação e co-contração. 

(E) É responsável por reflexos primitivos, reações de 
proteção e reações de equilíbrio. 

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Quanto ao programa de proteção articular e conservação de 
energia, é correto afirmar que 
 
(A) compreende técnicas de reabilitação somente para 

os pacientes que já estão com a doença instalada. 
(B) tem como objetivo principal facilitar o uso da 

órtese. 
(C) é desenvolvido de maneira colaborativa com o 

paciente e é fundamentado em tarefas relacionadas 
ao seu contexto. 

(D) é um processo de tarefas que o terapeuta 
ocupacional pode prescrever de forma coletiva 
durante uma atividade grupal. 

(E) as estratégias para incorporar esses princípios em 
uma rotina diária devem incluir a família e são 
iguais para pacientes com o mesmo diagnóstico. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
A respeito do processo de matriciamento, formulado por 
Gastão Wagner Campos (1999), assinale a alternativa correta. 
 
(A) É um modo de produzir saúde em que duas ou mais 

equipes, em processo de construção compartilhada, 
criam uma proposta de intervenção  
pedagógico-terapêutica. 

(B) Organiza-se de forma vertical (hierárquica), ou seja, 
há uma diferença de autoridade entre quem 
encaminha um caso e quem o recebe. 

(C) O matriciador não deve participar ativamente da 
elaboração do projeto terapêutico singular do 
paciente; cabe a ele apenas supervisionar. 

(D) É uma intervenção psicossocial coletiva realizada 
apenas pelo profissional de saúde mental. 

(E) O atendimento individual realizado pelo 
profissional de saúde mental é a base dessa 
metodologia. 
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QUESTÃO 39  ______________________  
 
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram 
criados em 2008, pelo Ministério da Saúde, com vistas a 
apoiar as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), e 
constituem-se hoje em um dos campos de trabalho para os 
terapeutas ocupacionais. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os atendimentos em grupo, um dos recursos 

utilizados pelo terapeuta ocupacional, devem 
acontecer na comunidade, e não na unidade de 
saúde. 

(B) O NASF não é porta de entrada para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e configura-se como equipe 
de apoio. 

(C) A atuação do terapeuta ocupacional no NASF 
prioriza a reabilitação psicossocial. 

(D) Diferentemente da ESF, os NASF não atendem uma 
população circunscrita em território específico, ou 
seja, qualquer usuário do (SUS) pode ser assistido 
por qualquer equipe do NASF. 

(E) A assistência terapêutica ocupacional deve ser 
realizada após encaminhamento do paciente pelo 
médico ou pelo enfermeiro.  

 

QUESTÃO 40  ______________________  
 
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como finalidade 
a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à 
saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de álcool e de outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Entre as 
diretrizes da RAPS, é correto citar o (a) 
 
(A) investimento na atenção secundária com foco na 

saúde mental, como, por exemplo, o aumento das 
estratégias de saúde da família, de grupos de terapia 
comunitária, entre outros. 

(B) criação de serviços substitutivos aos centros de 
atenção psicossocial, como os leitos de saúde mental 
em hospital geral e os serviços residenciais 
terapêuticos. 

(C) redução de leitos hospitalares e a progressiva 
extinção dos manicômios. 

(D) atenção humanizada e centrada nas necessidades da 
comunidade. 

(E) participação e o controle social dos usuários e de 
seus familiares. 

 

QUESTÃO 41  ______________________  
 
Comumente, a pessoa que sofre queimadura necessita de 
internação hospitalar. Após os procedimentos de emergência 
e os cuidados básicos de enfermagem, e tão logo o quadro 
clínico se estabilize, o terapeuta ocupacional inicia sua 
atuação. Em relação a esse assunto, é correto afirmar que o (a) 
 
(A) uso de órteses, braçadeiras ou tipoias é 

contraindicado nesse período. 
(B) mobilização precoce no período de hospitalização 

deve ser evitada. 
(C) material utilizado nas atividades terapêuticas não 

necessita ser de fácil assepsia, visto que o paciente 
já está com seu quadro clínico estabilizado. 

(D) postura antideformante não necessariamente é a 
posição funcional. 

(E) massagem cicatricial é iniciada após 72 horas de 
estabilidade clínica do paciente. 

 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
De acordo com a Portaria no 121/2012, que institui a unidade 
de acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O funcionamento da unidade de acolhimento ocorre 

nas 24 horas do dia e de segunda-feira a sexta-feira; 
nos finais de semana, permanece fechada. 

(B) A unidade de acolhimento tem como objetivo 
oferecer acolhimento compulsório e cuidados 
contínuos para pessoas com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 

(C) A unidade de acolhimento deverá garantir os 
direitos de moradia, de educação e de convivência 
familiar e social. 

(D) O CAPS de referência está isento da 
responsabilidade na elaboração do projeto 
terapêutico singular de cada usuário. 

(E) Os usuários da unidade de acolhimento serão 
acolhidos conforme definido pela equipe de atenção 
básica da região. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
Maria, 81 anos de idade, foi encaminhada para o serviço de 
terapia ocupacional devido à perda de memória e às múltiplas 
quedas em ambiente domiciliar. Nessa situação hipotética, a 
terapeuta ocupacional, visando à segurança da paciente, deve 
orientar a família a tomar as seguintes medidas: 
 
(A) usar tapetes antiderrapantes no banheiro e talheres 

com engrossador de cabo. 
(B) substituir o box de vidro por cortina de tecido no 

chuveiro e usar talheres com engrossador de cabo. 
(C) prescrever chá de ervas medicinais e usar tapetes 

antiderrapantes. 
(D) usar talheres com engrossador de cabo e calendário 

com os horários dos medicamentos para melhor 
visualização de Maria. 

(E) instalar barras de apoio e substituir o box de vidro 
por cortina de tecido no chuveiro. 

 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
O termo “funções executivas” designa os processos cognitivos 
de controle e integração destinados à execução de um 
comportamento dirigido a objetivos, necessitando de 
subcomponentes como atenção, programação e planejamento 
de sequências. No envelhecimento, tanto normal quanto 
patológico, as funções executivas tendem a estar prejudicadas. 
A esse respeito, é correto afirmar que está envolvido nessa  
função o 
 
(A) lobo temporal. 
(B) lobo parietal. 
(C) lobo occipital. 
(D) lobo frontal. 
(E) cerebelo. 
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QUESTÃO 45  ______________________  
 
Determinado jovem de 20 anos de idade sofreu uma 
amputação transumeral do membro superior direito. Após alta 
hospitalar, foi encaminhado para um serviço de reabilitação. 
Inicia-se, então, pelo terapeuta ocupacional, o preparo do coto 
para colocação de prótese, também chamado de período  
pré-protético. Com base nessa situação hipotética, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A dessensibilização por tapping, a vibração e a 

massagem são contraindicadas no caso de neuroma 
doloroso. 

(B) A conificação deve ser realizada de maneira 
precoce, utilizando uma faixa elástica própria, e o 
enfaixamento deve ser no sentido proximal para 
distal. 

(C) Caso o jovem apresente espícula óssea, deve-se 
aguardar o tratamento cirúrgico. 

(D) Os exercícios ativos são realizados com o objetivo 
de fortalecimento e devem ser realizados 
priorizando o lado que sofreu amputação. 

(E) Os exercícios passivos objetivando o ganho ou a 
manutenção da amplitude de movimento são 
iniciados na fase protética. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
Considerando o objetivo de intervenção da terapia 
ocupacional junto a pacientes da reumatologia, é correto 
incluir a (o) 
 
(A) indicação de exercícios passivos visando ao 

fortalecimento muscular. 
(B) indicação de exercícios isométricos, sem 

resistência, após uma cirurgia ou durante uma crise 
aguda de artrite reumatoide. 

(C) indicação de exercícios contra a resistência, no caso 
de luxação ou subluxação. 

(D) uso de adaptações visando à redução da dor e à 
preservação da integridade articular por meio do 
aumento da sobrecarga externa. 

(E) indicação de atividades laborais, priorizando os 
princípios de proteção articular e de conservação de 
energia, sem pausa para descanso. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
O desenvolvimento da visão é influenciado por fatores de 
maturação neurológica e de aprendizagem, que, por sua vez, 
são determinados por fatores genéticos e ambientais. Em 
relação ao funcionamento visual, a função de acomodação se 
caracteriza por ser habilidade 
 
(A) da pessoa em dirigir o olhar para um determinado 

ponto e mantê-lo dessa forma. 
(B) da pessoa em seguir visualmente um objeto em 

movimento nas trajetórias vertical e horizontal. 
(C) da pessoa em distinguir detalhes de objetos e 

figuras. 
(D) de ajuste visual para focalizar objetos oferecidos a 

diferentes distâncias. 
(E) de perceber diferenças de brilho entre superfícies 

adjacentes, o que facilita a identificação de objetos 
e figuras. 

 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
A saúde do trabalhador é um campo específico de saberes e 
práticas que se inserem nas relações de saúde, doença e 
trabalho (Rodrigues, 2013). A respeito da saúde do 
trabalhador, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As ações de redução da gravidade de possíveis 

sequelas do adoecimento do trabalhador é objetivo 
da prevenção terciária. 

(B) As ações devem estar voltadas para a eliminação de 
fatores de adoecimento e de risco aos quais os 
trabalhadores estão submetidos, comumente 
denominada prevenção secundária. 

(C) Deve-se proporcionar um trabalho seguro e 
saudável para o trabalhador visando à rentabilidade 
do empregador. 

(D) As parcerias com sindicatos devem ser evitadas por 
haver conflito de interesse. 

(E) As ações informativas e a educação permanente não 
são demandas da terapia ocupacional, e sim do 
médico do trabalho. 

 

QUESTÃO 49  ______________________  
 
No que se refere à ergonomia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os agentes ergonômicos ganharam importância a 

partir da década de 1960, com o agravamento da 
doença dos datilógrafos, que se tornou uma 
epidemia, sendo responsável pelo aumento 
significativo das doenças do trabalho registrado  
pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 

(B) Um dos conceitos em que a análise ergonômica do 
trabalho se fundamenta é a distinção entre tarefa e 
atividade, em que a atividade é o trabalho prescrito 
e a tarefa, o trabalho real. 

(C) A atuação da ergonomia, com suas respectivas 
dimensões, considera a pessoa no trabalho fazendo 
dissociação entre os aspectos físicos, cognitivos e 
organizacionais. 

(D) A ergonomia física está relacionada à otimização 
dos sistemas sociotécnicos, incluindo a estrutura 
organizacional, as políticas corporativas e o 
processo de produção e negócio. 

(E) Um dos componentes da análise ergonômica do 
trabalho é a variabilidade, que pode ser tanto da 
produção como dos trabalhadores. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
Considere hipoteticamente uma mulher, 33 anos de idade, 
vítima de atropelamento, com diagnóstico de fratura no terço 
proximal do úmero.  Depois de três meses do ocorrido, ela 
inicia reabilitação, e sua maior queixa é a “queda do punho”. 
Também relata dificuldades em desempenhar, de maneira 
satisfatória, as atividades da vida diária. Nesse caso hipotético, 
é possível que ela tenha sofrido uma lesão no nervo 
 
(A) medial. 
(B) ulnar. 
(C) radial. 
(D) mediano. 
(E) ciático. 

 




