GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 010/PMPA

CARGO:
OFICIAL TERAPEUTA
OCUPACIONAL
BOLETIM DE QUESTÕES

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1.
2.

3.

Este boletim de questões é constituído de:
- 60 questões objetivas.
Confira se, além desse boletim de questões, você recebeu o cartãoresposta destinado à marcação das respostas das 60 questões
objetivas.
No CARTÃO-RESPOSTA
a) Confira seu nome e número de inscrição na parte superior do
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu.
b) No caso de não coincidir seu nome e número de inscrição,
devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu cartão não for
encontrado, solicite um cartão virgem, o que não prejudicará a
correção de sua prova.
c) Verifique se o Boletim de Questões, está legível e com o número
de páginas correto. Em caso de divergência, comunique ao fiscal
de sala para que este providencie a troca do Boletim de Questões.
d) Após a conferência, assine seu nome no espaço correspondente
do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
e) Para cada uma das questões existem 4 (quatro) alternativas,
classificadas com as letras a, b, c, d. Só uma responde
corretamente ao quesito proposto. Você deve marcar no CartãoResposta apenas uma letra. Marcando mais de uma, você
anulará a questão, mesmo que uma das marcadas corresponda
à alternativa correta.
f) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, nem amassado,
nem rasgado.

4.
5.
6.

LEMBRE-SE
A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, iniciando às 8
(oito) horas e terminando às 12 (doze) horas.
É terminantemente proibida a comunicação entre candidatos.
ATENÇÃO
Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da seguinte
maneira:
a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no Boletim de
Questões.
b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, a
alternativa que julgar correta, para depois marcá-la no
Cartão-Resposta definitivamente.
c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta esferográfica
com tinta azul ou preta, preenchendo completamente o
círculo correspondente à alternativa escolhida para cada
questão.
d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, faça-o com
cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-lo, tendo atenção para
não ultrapassar os limites do círculo.
Marque certo o seu cartão como indicado: CERTO

7.
8.

e) Além de sua resposta e assinatura, nos locais indicados,
não marque nem escreva mais nada no Cartão-Resposta.
Releia estas instruções antes de entregar a prova.
Assine a lista de presença, na linha correspondente, o seu
nome, do mesmo modo como foi assinado no seu documento
de identidade.
BOA PROVA!

Leia o texto I para responder as questões de 01 a 08.
TEXTO I
E se existissem dois Sóis?
Segundo Nando Reis, um segundo Sol derrubaria, com assombro exemplar, o que os astrônomos
diriam se tratar de um outro cometa. Mas os astrônomos da vida real diriam algo menos enigmático: que isso
é algo até comum. Boa parte dos outros sistemas planetários tem uma estrela a mais. Geralmente é uma
menor, que fica girando em torno da principal junto com os planetas. Por aqui, isso só aconteceria se uma
estrela que estivesse vagando pelo espaço entrasse no sistema solar.
Se você estiver aqui no dia em que esse segundo Sol chegar, a primeira coisa é torcer para que ele
não chegue muito perto. Nem pelo calor. Mas pelo frio. É que tem o seguinte: uma estrela do tamanho do Sol
possui um campo gravitacional 2800 vezes mais poderoso que o da Terra. É tanto que, se um astro assim
passar a 300 milhões de quilômetros daqui, a gravidade dele acelerará o planeta. E isso é um problema: se a
Terra correr rápido demais, ela acaba desgarrando do Sol. Poderíamos acabar lançados para fora do sistema
solar. E o clima por aqui seria uma noite eterna a menos de 200º C negativos. Mas, se o segundo Sol
estacionar um pouco mais longe, ficaremos em paz. E ele aparecerá 8 vezes menos brilhante que o primeiro.
Pouco, mas o suficiente para que não anoiteça em certos meses do ano: enquanto um sol estiver se pondo, o
outro já terá nascido.
Como o balé das órbitas é complexo, em outras épocas do ano veríamos os dois Sóis nascer e se pôr
juntos. Só aí haveria a noite. Mas estamos falando aqui de um segundo Sol meia-boca — distante e com pouco
brilho. Só que não fica nisso, existe outra possibilidade: a de um sistema solar com dois Sóis no meio. O céu
nem mudaria tanto. Mas aqui as coisas seriam tão diferentes que, aí sim, os astrônomos diriam se tratar de
um outro cometa. Digo, planeta.
In: revista Superinteressante. ed. 276. Mar/2010

1.

A possibilidade da existência de dois Sóis faria:
a muito mais que o sistema solar apresentasse outros cometas.
b elevar muito mais a gravidade da Terra.
c muito mais que outras estrelas entrassem no sistema solar.
d muito mais do que simplesmente realinhar a órbita do planeta Terra.

2.

Um segundo Sol, apesar de brilhar 8 vezes menos que o principal, causaria na Terra:
a o fenômeno da ausência de baixas temperaturas durante as estações do ano.
b o fenômeno do desaparecimento dos raios ultravioletas na natureza.
c o fenômeno de que em alguns meses do ano não haveria noites.
d o fenômeno de diminuição dos gases estufa no planeta.

3.

A passagem de um corpo celeste a, pelo menos, 300 milhões de quilômetros da Terra traria como
conseqüência:
a a Terra ser envolvida por quantidades maiores de luz provocando reflexos energéticos de grandes
proporções.
b a Terra ser colocada para fora da sua órbita atual em volta do Sol.
c a Terra ser levada a se transferir para outro sistema solar em função da gravidade excessiva.
d a Terra ser colocada fora das condições de apresentar qualquer tipo de vida.

4.

Mudando o ambiente, a vida se transformaria na Terra com dois Sóis, assim sendo:
a a felicidade do planeta cresceria já que a luz solar faz produzir mais vitamina D, que melhora o humor e
a libido.
b a criação de outros buracos negros de maior volume em volta da Terra causariam menos estragos na
superfície do planeta.
c as estrelas apareceriam mais já que a poluição diminuiria consideravelmente na face da Terra.
d a camada de ozônio seria absorvida pela luz solar evitando a morte prematura da Terra.

IESP

Concurso Público – Polícia Militar do Pará - 2010

Pág. 2

5.

Com a existência de um segundo Sol, a famosa frase de parachoque de caminhão seria assim: “Dirigido
por mim, guiado pelos deuses”, e isso quer dizer:
a que muitas culturas tratam o Sol como responsável pelos deuses do fogo, na Terra.
b que algumas religiões dispensariam maior atenção ao deus monoteísta nas pirâmides.
c que muitas culturas em algum momento trataram o Sol como um deus nas praias, durante o verão.
d que algumas religiões fossem de base biteístas.

6.

O texto leva o leitor, também, a vagar pelo tempo, assim sendo, a passagem que remete ao futuro é:
a ... boa parte dos outros sistemas planetários tem uma estrela a mais.
b ... se você estiver aqui no dia em que esse segundo Sol chegar, a primeira coisa é torcer para que ele
não chegue muito perto.
c ... só que não fica nisso, existe outra possibilidade: a de um sistema solar com dois sóis no meio.
d ... mas estamos falando aqui de um segundo Sol meia-boca — distante e com pouco brilho.

7.

O que levaria, segundo o texto, aos astrônomos, aí sim, afirmarem se tratar de um outro planeta:
a serem menos enigmáticos e mais reais com relação à Terra.
b os dois Sóis conviverem em intervalos, que seriam os meses da Terra.
c a possibilidade de um sistema solar com dois Sóis brilhando ao mesmo tempo.
d a Terra teria de ficar bem longe das radiações causadas pelos dois Sóis.

8.

Assinale a única alternativa que se encontra em sentido figurado.
a Como o balé das órbitas é complexo, em outras épocas do ano veríamos os dois Sóis nascer e se pôr
juntos.
b Boa parte dos outros sistemas planetários tem uma estrela a mais.
c O céu nem mudaria tanto.
d Geralmente é uma menor, que fica girando em torno da principal junto com os planetas.

Leia o texto II para responder as questões de 09 a 15.
TEXTO II
E se ninguém morresse?
Viver para sempre não é sonho assim tão distante. Já tem muitos cientistas ambicionando a
imortalidade — e com resultados significativos. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas da
Espanha injetaram uma enzima em ratos que, ao melhorar a eficácia da divisão celular, aumentou em 50% a
expectativa de vida das cobaias. Outros investigam as células-tronco e têm esperança de que elas ajudarão na
renovação eterna das células.
Mas não importa por qual caminho vier, assim que o remédio da imortalidade estiver desenvolvido, ele
será privilégio de gente milionária. Já existem remédios que custam R$ 1 milhão ao ano (como o que trata
uma síndrome rara, em que o sistema imunológico destrói os glóbulos vermelhos do doente durante a noite), e
talvez uma pílula da vida eterna não saísse por menos dinheiro. Ainda assim uma parte dos 9 milhões de
milionários do mundo toparia comprar o medicamento. E, daqui a 20 anos, quando a patente do remédio
expirasse, o genérico da pílula da imortalidade ficaria acessível a todos. Isso quer dizer que, em poucas
décadas, mais da metade das pessoas que morrem todos os anos de doenças cardíacas ou câncer — males
que serão evitados com o remédio da imortalidade — deixariam de bater as botas. São 32 milhões de pessoas
ao ano que continuarão vivinhas — e superpovoando o planeta.
Com tanta gente, dificilmente escaparíamos do controle da natalidade, da legalização do aborto, da
crise ambiental e da escassez de alimentos. Mas nem tudo seria desgraça. Num planeta de imortais, à beira de
um colapso ecológico, é possível que as soluções ambientais surgissem mais rapidamente. Afinal, quando a
ameaça de destruição deixar de ser um problema só para as gerações futuras, todos vão ter de se mexer.
Ninguém vai querer estar vivo quando o mundo acabar, certo?
In: revista Superinteressante. ed. 281. Ago/2010
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Com o acréscimo de imortais o planeta entrará em colapso, entretanto um aspecto pode ser positivo nesse
contexto:

9.

a nesse futuro todas as pessoas estarão vivas para assistir a evolução e o colapso da Terra.
b nesse futuro é possível que a consciência ambiental e a preservação do planeta sejam levados a sério.
c nesse futuro a superpopulação do planeta gerará melhores condições de vida para todos os habitantes
da Terra.
d nesse futuro a responsabilidade pela condução da vida na Terra será apenas dos milionários que
poderão comprar o remédio da vida eterna.
10. O controle da natalidade no mundo de imortais fatalmente proporcionaria:
a o aumento das famílias considerando o poder econômico de seus integrantes.
b o aumento das famílias em poucas décadas com a manutenção do meio ambiente.
c o aumento das famílias em número de irmão, tios e primos até o fim da vida.
d o aumento das famílias e a convivência com avós, bisavós e tetravós até o fim da vida.
11. Com a ideia da imortalidade, as religiões que se baseiam no ideário de recompensar o ser humano após a
morte:
a retomariam o sentido da vida independente da ausência ou presença da morte.
b continuariam pregando o “há tempo de nascer e tempo de morrer”, redirecionando suas idéias para a
vida eterna terrena.
c não haveria somente manifestações contrárias ao remédio da vida pelas religiões, já que nesse sentido
não faria diferença manter-se religioso.
d as práticas religiosas, com a ausência da morte, se tornariam mais poderosas em suas ideologias pela
vida terrena.
12. As expressões idiomáticas apresentam significado próprio que nem sempre é derivado dos significados das
palavras componentes. A passagem do texto que apresenta uma delas é:
a ... todos vão ter de se mexer.
b ... uma pílula da vida eterna não saísse por menos dinheiro.
c ... deixariam de bater as botas.
d Mas não importa por qual caminho vier.
13. Sobre as ideias contidas no Texto II, leia as afirmativas abaixo:
I.

A destruição do planeta Terra é um problema para ser encarado apenas pelas gerações futuras.

II.

Nesse futuro, a legalização do aborto, hoje, ainda bastante discutida e ainda não aceita por grande
parte da sociedade, será inevitável.

III.

A possibilidade de uso da pílula da vida alcançaria a todos os habitantes do planeta Terra
indiscriminadamente desde quando ela fosse fabricada.

IV.

Os resultados da pesquisa com a pílula da vida estão previstos para daqui a 20 anos.

V.

Grande parte dos óbitos é provocada por câncer ou doenças cardíacas, males que são objeto principal
das pesquisas para serem evitados com o remédio da vida.
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a III e V
b IV e V
c I e II
d II e V
14. Após séculos, ser imortal pode levar a consequências imprevisíveis para o ser humano, uma delas é:
a o ciclo natural da vida será de novas experiências para envelhecer.
b que as pessoas simplesmente parassem de tomar o remédio da vida e voltassem a envelhecer.
c a vida eterna motivaria mais corrupção, inclusive para com o meio ambiente do planeta.
d que as pessoas explorassem ainda mais a capacidade de controle no planeta.
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15. Com tanta gente, dificilmente escaparíamos do controle da natalidade, da legalização do aborto, da crise
ambiental e da escassez de alimentos. Essa passagem do texto se refere a/ao(s):
a pessoas que tiverem tomado o remédio da vida.
b todos os habitantes da Terra.
c pessoas preocupadas com o colapso ambiental do planeta.
d que se preocupam em viver para sempre.

16. Na versão mais atual do Windows Internet Explorer, (8.0), o atalho correto para se abrir uma Nova Guia
seria a associação das teclas:
a Alt + G
b Ctrl + G
c Ctrl + T
d AltGr + T
17. Os ícones são figuras que representam recursos do computador, como um texto, som, programa, imagem,
etc. Alguns ícones são padrão do Windows. Nesse sentido, a alternativa correta é:
a Meu Computador, Meus Documentos e Internet Explorer.
b Meu Computador, Mozilla Thunderbird, Área de Trabalho e Pesquisa.
c Meus Documentos, Mozilla Firefox e Lixeira.
d Meu Computador, Safari e Meus locais de Rede.
18. Atualmente são inúmeras as tecnologias de armazenamento. Existem diferentes dispositivos para
salvaguardar os dados em ambientes que não necessitem de meios elétricos para mantê-los em formato
digital. Dos dispositivos seguintes, aquele que melhor representa o exposto acima é:
a Bloco de Notas
b Drive de disquete
c Pendrive
d RAM
19. Para uma melhor organização da informação, foram estabelecidos a criação dos nomes dos arquivos. Estes
nomes normalmente são divididos em duas partes: a primeira destinada ao nome principal e a segunda, à
extensão. Por convenção, a segunda parte de um nome determina qual foi o software aplicativo no qual o
arquivo foi criado. No quadro abaixo, associe a extensão ao seu respectivo aplicativo e em seguida assinale
a alternativa correta.

1.
2.
3.
4.

xlsx
txt
pptx
docx

(
(
(
(

)
)
)
)

Microsoft Word
Microsoft Excel
Bloco de Notas
Microsoft PowerPoint

A sequencia correta é:
a 3, 4, 2, 1
b 4, 3, 2, 1
c 2, 4, 1, 3
d 4, 1, 2, 3
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20. O Protocolo de Transferência de Arquivos é uma forma bastante rápida e versátil para se transferir
arquivos. Nesse sentido afirma-se que o protocolo mais frequentemente utilizado na internet é o:
a HTTP
b SMTP
c FTP
d TCP
21. Analise e julgue as afirmativas abaixo relacionadas a conceitos básicos sobre Internet.
I.

O Spam é um e-mail de alta prioridade e que trás uma assinatura identificando o seu remetente. Assim,
sempre que receber um spam em seu computador, o usuário deve analisá-lo e respondê-lo
imediatamente.

II.

Para visualizar páginas disponíveis na Internet, o usuário necessita ter um programa específico de
visualização de páginas WEB, que são denominados de navegadores ou browsers, instalado no seu
computador.
Indique a opção correta:

a I, é uma afirmação verdadeira e II, é uma afirmação falsa.
b I, é uma afirmação falsa e II, é uma afirmação verdadeira.
c Ambas as afirmações são verdadeiras.
d Ambas as afirmações são falsas.
22. Com relação as opções da Internet do Internet Explorer 8.0, de um computador qualquer, analise as
afirmações a seguir:

I. Ao se abrir o Internet Explorer nesse computador, a página inicial estará em branco.
II. O Histórico da Navegação será excluído quando o usuário fechar o navegador.
III. Ao pressionar o botão configurações no item “Pesquisa”, o usuário poderá Gerenciar os
complementos disponíveis no Internet Explorer.
Assinale a alternativa correta:
a I, é uma afirmação verdadeira e II e III, são falsas.
b I, III são falsas e II é verdadeira.
c I, II são falsas e III é verdadeira.
d I, é uma afirmação falsa e II e III, são verdadeiras.
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23. Ao selecionarmos o ícone “Pincel de Formatação” na guia “Página Inicial” a ação executada é de:

a Retorna a “Formatação padrão” de um texto do Word.
b Ativa a guia de “Layout de Página” para editar as opções de formatação (fonte, tipo, tamanho,...) de
um texto do Word.
c Troca a cor da fonte de uma seleção de texto do Word.
d Copia a formatação de uma seleção de texto do Word ou de um objeto e aplica em outra seleção de
texto ou objeto.
24. Com relação as funções do Microsoft Excel marque a alternativa correta.

a O resultado da função SOMA(número1;número2;número3), retorna a somatória de todos os
argumentos, i.e., número1, número2 e número3.
b O resultado da função SOMA(número1:número5), retorna a somatória dos argumentos (número1 e
número5).
c O resultado da função MÉDIA(número1;número2;número3,...), retorna a média geométrica de uma
amostra.
d “SE” é uma função Estatística.

25. Na versão atual do Microsoft PowerPoint, na guia “Inserir”, o submenu que possui a opção de “Caixa de
texto” é:

a Imagens
b Arquivo
c Texto
d Links
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26. Sobre a Lei n° 5251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), leia as
assertivas abaixo:
I.

Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação constitucional da Corporação e em decorrência
das Leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais, sendo
denominados Policiais-Militares.

II.

São Policiais Militares na ativa os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, quando
convocados para o serviço ativo.

III.

É privativo de brasileiro nato a carreira de Oficial da Polícia Militar.
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a I
b II
c III
d I, II e III
27. Sobre a hierarquia e a disciplina na Polícia Militar do Pará, é correto afirmar que:
a os Aspirantes a Oficial PM, os alunos da Escola de Formação de Policial-Militar e os subtenentes são
denominados praças especiais.
b sempre que o Policial-Militar da reserva remunerada ou reformado, fizer uso do posto ou graduação,
jamais deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação.
c disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo
Policial-Militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
d a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos PoliciaisMilitares somente em atividade.
28. Na Polícia Militar do Estado do Pará o Cargo é um conjunto de deveres e responsabilidades inerentes ao
Policial-Militar em serviço ativo, dessa forma assinale a alternativa correta.
a Considera-se vago o cargo Policial-Militar cujo ocupante tenham entrado em gozo de férias
regulamentares.
b A qualquer hora do dia ou da noite, somente na sede da Unidade, o Policial-Militar deve estar pronto
para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus superiores hierárquicos ou imposta pelas Leis e
Regulamentos.
c O provimento de cargo Policial-Militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação
expressa somente do Comandante Geral da Corporação.
d O cargo de Policial-Militar é considerado vago a partir de sua criação ou desde o momento em que o
Policial-Militar, exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade
competente, o deixe e até que outro Policial-Militar tome posse.
29. Sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, marque a alternativa correta.
a Licenças são afastamentos totais do serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos Policiais-Militares
para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte.
b A Pensão Policial-Militar destina-se a amparar os beneficiários do Policial-Militar falecido ou extraviado e
será paga conforme o disposto em legislação específica.
c Os Policiais Militares na atividade, cuja conduta passa ser considerada como ofensiva à dignidade da
classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do Comandante Geral da
Polícia Militar.
d Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o Policial-Militar que é promovido por
bravura, quando houver vaga.
30. Sobre a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará assinale a alternativa correta.
a A demissão na Polícia Militar, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua somente "ex-offício".
b O oficial que tiver perdido o posto e a patente, será demitido "ex-offício" com direito a remuneração de
01 (um) soldo por ano de trabalho.
c A deserção do Policial-Militar acarreta uma interrupção do serviço Policial-Militar, com a conseqüente
demissão "ex-offício", para o oficial ou para o praça.
d O falecimento do Policial-Militar na ativa acarreta, automaticamente, a exclusão do serviço ativo e
desligamento da Organização Policial-Militar a que está vinculado, na data da ocorrência do óbito.
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31. De acordo com a Portaria 224 de janeiro de 1992 do Ministério da Saúde, os Centros de Atenção
Psicossocial - CAPS e os Núcleos de Atenção Psicossocial – NAPS são definidos como:
a Espaço de lazer que o paciente freqüenta com o objetivo de promover a socialização.
b Unidade locais / regionais que contam com a população adescrita definida pelo nível local, oferecendo
cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, por equipe
multidisciplinar.
c Unidade local que veio para substituir os hospitais proporcionando internação.
d Unidade local com objetivo de atender única e exclusivamente a família do portador de transtorno
mental.
32. O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS classifica-se em:
a CAPS I, II, III
b Residência Terapêutica
c CAPS I, II, III, CAPS I (Infância), CAPS AD (Álcool e Drogas)
d Residência Terapêutica e Centro de Convivência
33. Entre os métodos de reeducação motora que podem ser usados no tratamento de quem sofreu AVC
destaca-se:
a Exclusivamente pelo Método Bobath.
b Pelos métodos Rood, Kabat, Bobath, Frenkel e Brunnstrom.
c Piaget e Wallon.
d Bobath, Piaget, Rood e Kabat.
34. O Terapeuta Ocupacional em exercício profissional deve:
a Informar ao paciente / cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico e objetivos do tratamento, salvo
quando tais informações possam causar-lhes dano.
b Orientar a família quanto as limitações do paciente, pois o mesmo torna-se dependente nas AVDs.
c Desenvolver suas atividades terapêuticas ocupacionais independente do repertório ocupacional do
paciente.
d Trabalhar de forma isolada, pois não depende de outro tratamento para o prognóstico do paciente.
35. Pacientes com lesão medular na fase aguda costumam apresentar ulceras de pressão. Neste sentido, o
Terapeuta Ocupacional deve:
a deixar o paciente somente sobre a cama, pois é a equipe de enfermagem quem faz os curativos e
orienta quanto ao posicionamento deste paciente.
b orientar a família que a presença de ulceras de pressão são comuns nesta fase e que as mesmas
regridem normalmente.
c avaliar o paciente e prescrever a utilização de órtese para ficar esteticamente melhor.
d avaliar o paciente, prescrever e confeccionar órtese se necessário. Além de orientar a família e a equipe
de enfermagem quanto a colocação, retirada e o tempo de uso da mesma.
36. Durante a avaliação do membro superior do paciente hemiplégico, o terapeuta ocupacional deve levar em
consideração:
a Tônus e Movimentação ativa.
b Tônus e alterações sensitivas.
c Tônus, movimentação ativa, movimentação passiva, sensibilidade superficial, profunda e estereognosia.
d Movimentação ativa, movimentação passiva.
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37. O tratamento do paciente reumático possui enfoque multidisciplinar portanto compete ao terapeuta
ocupacional:
a analisar as atividades de autocuidade e do cotidiano do paciente, apropriando ou adequando a execução
de tarefas da melhor forma possível, respeitando seus valores e limitações e proporcionando sua
independência e qualidade de vida.
b prescrever atividades auto expressiva, com objetivo de prevenir deformidades.
c prescrever atividades que exigem força para trabalhar a musculatura atingida.
d proporcionar ao paciente momento de lazer pois este, com a evolução da doença fica impedido de
participar de atividades sociais.
38. Na intervenção da terapia ocupacional em pacientes reumáticos, os aspectos importantes durante o
tratamento, são:
a Tônus e contraturas.
b Tônus e ulceras de pressão.
c Proteção articular e conservação de energia.
d Proteção articular e reação associada.
39. Segundo Berenice Rosa Francisco para cientificar o uso da atividade como recurso terapêutico é
necessário:
a Análise da atividade, adaptação da atividade e seleção e graduação da atividade.
b Análise da atividade e seleção da atividade.
c Atividade deve ser dirigida.
d Atividade supervisionada.
40. Para que o terapeuta ocupacional elabore o plano de tratamento é necessário que utilize o chamado
raciocínio clínico. Assim pode-se definir raciocínio clínico como:
a Um conjunto de métodos e técnicas usados pelo terapeuta ocupacional com objetivo de desenvolver a
capacidade funcional do paciente.
b Um processo de avaliação qualitativa.
c Um processo de avaliação do desempenho ocupacional.
d Um processo de decisão sistemática baseada em uma estrutura de referencia profissional e por meio de
uso de dados subjetivos e objetivos originados através de processos de avaliação e mensuração
apropriados.
41. Quanto ao tratamento de paciente esquizofrênico afirma-se que:
I.

O terapeuta ocupacional deve avaliar a função ocupacional do paciente.

II.

O uso de medicamento associado com a reabilitação psicossocial garante uma melhor qualidade de vida
para maioria dos pacientes.

III.

A pessoa com esquizofrenia possui alucinações auditivas e táteis. A alucinação auditiva é considerada a
mais comum, já a alucinação tátil pode se manifestar da forma de queimação, formigamento e
sensações elétricas.
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a Apenas a afirmativa II está correta.
b As afirmativas I e II estão corretas.
c As afirmativas I, II e III estão corretas.
d As afirmativas II e III estão corretas.
42. Numa equipe de reabilitação do idoso cabe ao terapeuta ocupacional:
a Orientar a família quanto ao processo de envelhecimento.
b Conscientização do idoso quanto suas limitações.
c Identificar as limitações do idoso.
d Identificar as habilidades que possam ser restauradas ou adaptadas e promover intervenções
maximizando a independência e autonomia do idoso.
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43. São dispositivos usados no tratamento de pacientes reumáticos, os quais proporcionam suporte as
articulações, aos ossos e tecidos moles promovendo melhor alinhamento e buscando posição funcional
adequada assim como diminuição da dor, prevenir instalação de contraturas e deformidades.
a Próteses
b Órteses
c Softwares
d Comunicação alternativa
44. A percepção e sensação de um membro já amputado em pacientes com amputação traumática é chamado:
a Deformidade
b Coto
c Membro fantasma
d Contratura
45. O Modelo de ocupação humana proposto por Kielhofner, é resultado de três subsistemas, são eles:
a Subsistema vontade, subsistema de hábitos, subsistema do desempenho.
b Subsistema vontade, subsistema do desempenho, subsistema emocional.
c Subsistema ação, subsistema de estímulo, subsistema Volicional.
d Subsistema do desempenho, subsistema de ação, subsistema de estímulo.
46. Um paciente com dificuldade em planejar e executar um ato motor novo ou séries de ações motoras
apresenta:
a Sincinesia
b Dislexia
c Dispraxia
d Disdiadococinesia
47. O gerenciamento de um setor de terapia ocupacional requer:
a Organização, Planejamento, Direção, Controle e Avaliação.
b Um equipe multiprofissonal, pois o terapeuta ocupacional não trabalha sozinho.
c Organização dos prontuários dos pacientes.
d Manutenção de planos de saúde para sustentabilidade do setor.
48. Relacione as duas colunas e marque a alternativa correta.
1 - Somatognosia

(

2 - Disdiadococinesia

(

3 - Estereognosia

(

) Habilidade do indivíduo para identificar objetos através do tato sem auxilio
da visão.
) Incapacidade para reconhecer as partes do corpo e para perceber sua
posição no espaço.
) Dificuldades em realizar movimentos alternados repetidamente, como
pronação e supinação, rápida e suavemente.

A alternativa que apresenta a sequência correta é:
a 1, 2, 3
b 2, 3, 1
c 3, 1, 2
d 2, 1, 3
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49. Quanto aos modelos filosóficos afirma-se que:
I.

No modelo humanista a saúde é concebida como um estágio de equilíbrio na relação do homem com
seu ambiente; a doença portanto, decorre do desequilíbrio nessa relação.

II. No Modelo Positivista o processo de terapia é bastante claro e definido, pois seguem etapas ordenadas
da seguinte forma: encaminhamento, entrevista inicial, avaliação, planejamento do programa de
tratamento, tratamento propriamente dito, reavaliação e alta.
III. No Modelo materialista-histórico a atividade é a base real e material do tratamento; o cliente é aquele
que traz seus conceitos e ações, advindos da experiência com a doença e o terapeuta é aquele que
favorece as reflexões e discussões, na perspectiva de identificação e trato das questões conflitivas.
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:
a I
b I, II e III
c III
d I e II
50. Analise e julgue as afirmativas abaixo.
I.

O terapeuta ocupacional preocupa-se com o desempenho ocupacional do paciente, isto é a capacidade
de realizar, com sucesso suas atividades de autocuidado, trabalho e lazer no dia-a-dia, levando em
consideração o desempenho ocupacional, os componentes do desempenho e os contextos do
desempenho.

II.

Na relação terapeuta – paciente a segurança externa diz respeito ao sigilo profissional que protege o
cliente contra censuras, críticas e represálias e a segurança interna refere-se ao estado psíquico
propiciado de tranqüilidade emocional, e diz respeito ao paciente.

III.

Para que a relação terapeuta – paciente se forme é necessário que o setting terapêutico ocorra em
ambiente calmo.
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a III
b I
c I, II e III
d I e II
51. Relacione as colunas e marque a alternativa correta.

1- Integração Sensorial

(

) Estimula o movimento normal e inibe o anormal.

2- TNE /Bobath

(

) Usa o estímulo sensorial para influir na resposta motora.

3- Rood

(

) É um processo neurológico que organiza as sensações do próprio
corpo e do ambiente, permitindo a organização do comportamento e
o uso eficiente do corpo nas ações e atividades.

A alternativa que apresenta a sequência correta é:
a 3, 1, 2
b 2, 3, 1
c 3, 2, 1
d 1, 2, 3
52. O paciente idoso que apresenta perda de memória e desorientação temporo espacial que interferem nas
AVDs, pode está apresentado um quadro de:
a Depressão
b Miastenia Graves
c Síndrome de Guillan Barré
d Doença de Alzheimer
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53. Na Estratégia Saude da Família-ESF, o Agente Comunitário de saúde – ACS é:
a Uma pessoa que se destaca e mora na comunidade e funciona como um elo entre a equipe de saúde e
a comunidade.
b É preferencialmente o líder comunitário, pois só assim conseguirá trazer a comunidade para Unidade
Básica de Saúde - UBS.
c Possui importância diminuída na equipe devido não possuir graduação de nível superior.
d Trabalha sem remuneração.
54. As AIVD são:
a Atividades Individuais de Vida Diária.
b Atividades Independentes de Vida Diária.
c Atividades Instrumentais de Vida Diária.
d Atividades Informatizadas de Vida Diária.
55. São alterações não funcionais involuntárias na posição do membro associadas ao desempenho de
atividades difíceis ou estressantes:
a Movimento estereotipado
b Reação associada
c Diadococinesia
d Pronação
56. No tratamento de paciente queimado o terapeuta ocupacional deve guiar a atividade / exercício no sentido
da funcionalidade. Para isso é necessário uma série de exercícios progressivos. São eles:
a Amplitude de movimento passivo, Amplitude de movimento ativo, atividade funcional.
b Amplitude de movimento ativo assistido, Amplitude de movimento ativo, atividade funcional.
c Amplitude de movimento passivo, Amplitude de movimento ativo assistido, Amplitude de movimento
ativo, atividade funcional.
d Amplitude de movimento passivo, Amplitude de movimento ativo, atividade funcional assistida.
57. Para ser parte da sociedade é preciso ser um membro produtivo, quer dizer trabalhar. Por isso a
profissionalização é considerada parte integrante dos programas de atenção a pessoa com deficiência
mental. Sobre os programas, analise e julgue as afirmativas abaixo.
I.

O terapeuta ocupacional no âmbito do trabalho intervém na relação do trabalhador com seu trabalho,
visto de maneira contextualizada em que se desenvolve, tanto na avaliação e a análise das atividades
de trabalho como um recurso fundamental.

II.

A profissionalização do portador de deficiência mental se dá a partir de oficinas chamadas: pedagógicas,
pré-profissionalizante e profissionalizante

III.

A empresa deve contratar um terapeuta ocupacional para acompanhar o desenvolvimento das
atividades da pessoa com deficiência mental.

IV.

O terapeuta ocupacional não possui responsabilidade com a profissionalização da pessoa com
deficiência mental, pois seu trabalho termina na escolarização.
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a I e II
b I, II e III
c I, II, III e IV
d II
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58. No paciente adulto com perda de visão é importante a avaliação funcional da mesma para se montar um
programa de reabilitação. Por tanto as principais funções a serem avaliadas são:
a Acuidade visual, visão periférica e visão total.
b Acuidade visual, campo visual e sensibilidade ao contraste.
c Acuidade visual, esquema corporal e desempenho ocupacional.
d Acuidade visual, campo visual e desempenho ocupacional.
59. Relacione as colunas de acordo com os princípios dos modelos abaixo e marque a alternativa correta
1- Modelo Cinesiológico

(

2- Modelo Psicanalítico

(

3 - Modelo Neurológico

(

) Baseado em intervenções na integração neurofisiológica através do
controle do comportamento sensório motor e processos intelectuais.
) A relação terapeuta –paciente é vista como o núcleo do tratamento.
) Consiste em mobilizar, coordenar, reforçar segmentos corporais,
desenvolver habilidades e resistência física para atividades corporais
necessárias, testar os componentes físicos de aptidão ocupacional.

A alternativa que apresenta a sequência correta é:
a 3, 2, 1
b 2, 3, 1
c 1, 2, 3
d 1, 3, 2
60. Dentre os elementos básicos da Psicomotricidade podemos citar:
a Esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e orientação temporal e acuidade visual.
b Esquema corporal, linguagem, orientação espacial e coordenação viso motora.
c Linguagem, orientação temporal, esquema corporal e destreza.
d Esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e orientação temporal.
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