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IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 
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XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre processos de enfrentamento da condição de 
adoecimento e hospitalização nos portadores de 
Distrofia Muscular Duchenne. 
(  ) Na época do diagnóstico, os pais geralmente enfrentam 

fases de negação, raiva, tristeza e adaptação ativa.
(  ) O suporte psicossocial deve estar disponível à criança e 

familiares nos principais períodos de crise que ocorrem 
por volta de 3 anos e 15 anos.

(  ) Os períodos de transição entre as crises são 
acompanhados por entendimento, adaptação à 
condição e resignação da criança e familiares.

(  ) No início da vida da criança, a equipe de intervenção 
terapêutica deve orientar a família, encorajando a 
independência e desencorajando a superproteção.

 A sequência correta é:
a) V-F-F-F
b) V-V-F-V
c) V-V-F-F
d) V-F-F-V
e) F-V-F-V

27) Assinale a alternativa incorreta. Entre os fatores sociais 
que podem influenciar o manejo e a recuperação após 
as lesões cerebrais estão:
a) mudança de personalidade primária
b) oportunidade de retomada ocupacional/acadêmica
c) competências de reintegração avocacional
d) reação a familiares/amigos
e) ajuste familiar e disponibilidade de apoio

28) Assinale a alternativa incorreta. Na avaliação da 
lesão cerebral traumática, o terapeuta ocupacional 
(TO) tem uma tarefa, em múltiplos níveis, que inclui 
prioritariamente observar o (a):
a) componentes de uma tarefa ou atividade complexa
b) estado psicológico do paciente
c) grau do déficit ou comprometimento
d) incapacidade funcional
e) necessidade de fazer adaptações

29) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta. Considere a avaliação e intervenção terapêutica 
do paciente idoso com demência do tipo Alzheimer.
I. Os sintomas da doença passam despercebidos pelos 

familiares em fase precoce, o déficit cognitivo só é 
observado quando há interferência nas atividades de 
vida diária (AVDs).

II. Entre os princípios do processo de intervenção está 
a manutenção preventiva das habilidades funcionais, 
motoras, perceptivas e cognitivas.

III. Na entrevista inicial para acompanhamento do caso, 
o terapeuta ocupacional (TO) não precisa estabelecer 
bom contato com o paciente, pois o tratamento será 
longo.

IV. A avaliação cognitiva é usada para estabelecer a linha 
de base que norteará o tratamento e para mensurar 
suas modificações.

 Estão corretas as afirmativas: 
a) III apenas
b) I, II e III apenas
c) III e IV apenas
d) I e III apenas
e) I, II e IV apenas

30) Assinale a alternativa incorreta sobre o método Mãe 
Canguru utilizado com recém-nascidos (RN).
a) Faz parte do Programa de Humanização do SUS 

apoiado pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS)

b) Essa posição foi idealizada e aplicada pela primeira vez 
na Colômbia em 1979

c) Esse método permite aos pais participarem intensamente 
do cuidado do RN de baixo peso

d) Os resultados obtidos com sua adoção substitui todo 
aparato tecnológico do cuidado com o RN de risco

e) Essa nomenclatura se refere ao mamífero marsupial 
cujos filhotes completam o desenvolvimento em uma 
bolsa

31) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre a filosofia e objetivos dos cuidados paliativos.
(  ) É importante que o paciente afirme a vida e encare o 

morrer como um processo natural.
(  ) Os terapeutas devem procurar aliviar a dor e outros 

sintomas angustiantes.
(  ) A equipe de saúde pode oferecer um sistema de apoio 

para auxiliar os pacientes a se manterem ativos o quanto 
for possível até a morte.

(  ) Os terapeutas devem trabalhar diariamente a aceitação 
da morte iminente. 

 A sequência correta é:
a) V-V-F-F
b) F-V-F-V
c) V-V-V-F
d) F-F-V-V
e) V-F-F-F

32) Assinale a alternativa incorreta. A adaptação após 
a ocorrência de algum tipo de lesão impulsiona a 
independência, melhora a capacidade funcional do 
indivíduo e sua qualidade de vida. Um dos fatores 
fundamentais nesse processo é a infraestrutura do 
ambiente, pois quando adequado possibilita a utilização 
das adaptações e proporciona:
a) convívio social
b) atuação educacional e profissional
c) realização pessoal
d) impedimento a acessibilidade
e) contribuição efetiva no contexto social
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33) Assinale a alternativa incorreta. Entre as adaptações 
que podem ser utilizadas para auxiliar nas atividades de 
vida diária (AVDs) de pacientes com lesões neurológicas 
do tipo trauma raquimedular cervical estão:
a) tábua para transferência
b) aparador de prato em plástico
c) colete de Knight
d) talher engrossado e angulado
e) copo recortado

34) Assinale a alternativa correta. Na indicação e prescrição 
de cadeira de rodas de um paciente internado é 
necessário avaliar a postura assentada normal, essa 
verificação segue a seguinte sequência:
a) cabeça, pescoço, tronco, pelve, membros inferiores, 

membros superiores
b) tronco, pelve, membros inferiores, membros superiores, 

cabeça e pescoço
c) pelve, tronco, cabeça, pescoço, membros superiores, 

membros inferiores
d) tronco, cabeça, pescoço, membros superiores, pelve, 

membros inferiores
e) pelve, membros inferiores, tronco, cabeça, pescoço, 

membros superiores

35) Assinale a alternativa incorreta. Após o Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) durante os primeiros estágios 
do tratamento, o paciente apresenta ausência ou 
diminuição dos movimentos do membro superior, 
o uso na terapia de atividades bilaterais e simétricas 
proporciona a (o):
a) integridade da amplitude articular
b) facilitação da simetria corporal
c) vivência de sensações de movimentos corretos
d) estímulo para mecanismo reflexo do Reflexo Tônico 

Cervical Assimétrico (RTCA)
e) transferência de peso com boas reações de equilíbrio

36) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre doenças musculares que tem início na infância 
comprometendo progressivamente tronco, membros 
inferiores e superiores, considerando as adaptações 
que podem ser feitas pelo terapeuta ocupacional (TO) 
em todas as áreas.
(  ) Para higiene, o uso de barras pode facilitar a locomoção 

ou transferência no banheiro e promover estabilidade e 
segurança.

(  ) Para alimentação, o uso de mesa recortada com altura 
mais elevada facilita levar o alimento ou copo à boca.

(  ) Para o vestuário, as atividades devem ser feitas com o 
braços apoiados em bancada por exemplo: pentear os 
cabelos, lavar o rosto, escovar os dentes.

(  ) Para a escola, os lápis e canetas podem ser engrossados, 
também podem ser usados blocos de letras imantadas.

 A sequência correta é:
a) V-V-V-V
b) V-V-F-V
c) F-V-F-V
d) F-F-V-V
e) V-F-F-V

37) Assinale a alternativa correta. A resolução do Conselho 
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) 
que regulamenta a especialidade dos terapeutas 
ocupacionais (TO) nos contextos hospitalares é:
a) Nº 416 de 04 de junho de 2012
b) Nº 1.081 de 10 de abril de 2004
c) Nº 1.430 de 18 de julho de 2010
d) Nº 371 de 06 de novembro de 2009
e) Nº 456 de 06 de outubro de 2008

38) Assinale a alternativa incorreta. Ao analisar as reações 
dos pais de recém-nascido (RN) de risco internados 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal 
observamos:
a) que entram em estágio de luto, que pode ser tão intenso 

quanto a morte real da criança
b) abalo intransponível na saúde emocional da família, 

dificultando a mesma de seguir em frente
c) desorganização do contexto familiar, quando a mãe 

deixa suas atividades para permanecer com o filho 
hospitalizado

d) conflito de papéis no lar, pois a mulher anseia ficar com 
o filho hospitalizado

e) conflito entre outros irmãos, caracterizando abandono e 
insegurança

39) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre relações de apego entre mães e bebês prematuros. 
(  ) A permanência do recém–nascido (RN) de risco na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal dificulta 
a interação entre mãe e filho podendo prejudicar o 
desenvolvimento do apego e ocasionar desordens em 
seu relacionamento. 

(  ) Esse processo de internação deve ser trabalhado por 
meio de grupos e oficinas oferecidas para encorajar e 
preparar a mulher para que ela se reconheça como mãe 
cuidadora.

(  ) Existem estratégias utilizadas pela terapeuta 
ocupacional (TO) que tornam o ambiente da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal mais agradável 
e contribuem para a melhora do quadro da criança, 
mesmo com dissentimento da equipe.

(  ) Não é função do terapeuta ocupacional (TO) na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal orientar e encorajar 
os pais a desempenharem tarefas de cuidado que 
favoreçam o desenvolvimento do bebê, pois tem risco 
de infecções.

 A sequência correta é:
a) V-V-V-V
b) F-V-F-V
c) V-V-F-F
d) V-V-F-V
e) F-F-V-V

40) Assinale a alternativa incorreta. As crianças dispõem 
de recursos limitados para enfrentar situações 
desconhecidas como a hospitalização. O brincar nesse 
contexto colabora para expressar suas emoções, 
preocupações e percepções. Essa atividade é 
considerada como:
a) contraproducente para a equipe
b) fonte de adaptação
c) instrumento de formação
d) instrumento de manutenção da saúde
e) instrumento de recuperação da saúde
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41) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre aspectos psicossociais e espirituais nos 
cuidados ao paciente hospitalizado desenvolvido pela 
equipe de saúde.
(  ) O modelo da medicina se preocupa com o referencial 

técnico instrumental de biociências e com o contexto 
psicossocial dos pacientes, essa característica é 
inerente  a todos os médicos. 

(  ) O terapeuta ocupacional (TO) pode favorecer a 
organização/reorganização no plano intra e extra 
hospitalar de uma rede de apoio social ao paciente. 

(  ) A equipe pode oferecer grupos de acolhimento para os 
familiares, com objetivo de discutir suas necessidades, 
medos e inseguranças quanto ao tratamento orientado.

(  ) O terapeuta ocupacional (TO) pode solicitar folgas 
para os membros da equipe baseado em avaliação 
psicológica de esgotamento.

 A sequência correta é:
a) V-V-F-V
b) V-V-V-F
c) F-V-V-F
d) V-F-F-V
e) F-F-V-V

42) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre cotidiano em hospital.
(  ) Crença é definida como a verdade de uma realidade 

subjetiva que influencia a estrutura de funcionamento 
biopsicoespiritual.

(  ) Os profissionais da área de saúde trazem suas crenças 
pessoais e profissionais para a prática clínica, porém 
isso não influencia na sua interação e no seu cuidado.

(  ) Quando o paciente está em coma, a equipe deve 
desencorajar a interação ou contato com os familiares 
com objetivo de diminuir o sofrimento deles.

(  ) A equipe de saúde sempre tem habilidade para lidar com 
situações adversas como a morte, não necessitando de 
treinamento ou humanização para abordar os familiares 
sobre a perda.

 A sequência correta é:
a) V-F-F-F
b) V-F-V-F
c) F-V-V-F
d) F-F-F-F
e) F-V-F-F

43) Assinale a alternativa incorreta. Como parte do 
processo de humanização hospitalar foram instituídas 
as brinquedotecas, na busca para melhorar a qualidade 
do atendimento aos pacientes, com base no conceito 
de saúde global. Nesse contexto, o brincar favorece:
a) expressão dos sentimentos e emoções
b) necessidade de conhecer e reinventar a realidade
c) desenvolvimento da atenção e concentração 
d) elaboração afetivo-cognitiva que auxilia na saúde 

psicológica
e) internalização das angústias e sofrimentos

44) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre brinquedotecas.
(  ) As primeiras surgiram no século XX no Brasil e depois 

na Europa.
(  ) Tiveram sua origem ligada ao empréstimo de 

brinquedos, foram evoluindo e passaram a englobar 
diferentes atividades.

(  ) A internação da criança faz aflorar sentimentos de 
culpa, punição e medo da morte e o espaço para brincar 
possibilita humanização, interação e resgate da alegria 
e auto estima.

(  ) As brinquedotecas hospitalares podem ser consideradas 
espaços de educação formal, pois crianças 
impossibilitadas de frequentar escolas no período de 
internação tem garantido seu aprendizado.

 A sequência correta é:
a) F-V-V-F
b) F-V-V-V
c) V-F-F-F
d) F-F-F-V
e) V-V-F-F

45) Assinale a alternativa correta. Na avaliação de criança 
com Distrofia Muscular de Duchenne, a fraqueza da 
cintura escapular pode ser percebida ao transferir o 
paciente pelo (a): 
a) Manobra de Thomas
b) Manobra de Ober
c) Sinal de Meyron
d) Sinal de Gowers
e) Fasciculação da cintura escapular

46) Assinale a alternativa correta. Para avaliar 
a sensibilidade da mão, após um trauma ou 
lesão, utilizando os testes de Semmes-Weinstein 
(monofilamentos), é considerada normal nas polpas 
digitais a discriminação de:
a) 4 pontas de 5 mm
b) 1 ponta de 10 mm
c) 2 pontas de 9 mm
d) 2 pontas de 5 mm
e) 1 ponta de 3 mm

47) Assinale a alternativa incorreta. O terapeuta ocupacional 
(TO) acompanhando o paciente crítico em seu domicílio 
após alta hospitalar poderá intervir com destreza na 
(o):
a) adaptação do ambiente, buscando segurança e 

funcionalidade
b) higiene brônquica utilizando técnicas de mobilização e 

aspiração de secreção
c) treino de cuidadores e familiares em métodos 

compensatórios
d) uso de dispositivos adaptativos de tecnologia assistiva
e) redução da dor e manutenção da função

48) Assinale a alternativa incorreta. No processo de 
avaliação feita pelo terapeuta ocupacional (TO) 
no paciente oncológico grave, com objetivo de 
intervir amplamente em sua recuperação, devem ser 
considerados:
a) exames de sangue para controle da quimioterapia
b) capacidade funcional
c) condições clínicas gerais
d) dados da realidade psicossocial
e) precedentes educacionais, étnicos, religiosos e sociais
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49) Assinale a alternativa incorreta. Nos pacientes 
portadores de Esclerose Lateral amiotrófica (ELA) 
deve ser instituído o tratamento para manter amplitude 
articular, otimizar a função muscular existente e 
prevenir complicações com técnicas de conservação 
de energia. Para isso podem ser indicados:
a) técnicas de relaxamento postural
b) técnicas neuromusculares proprioceptivas de facilitação
c) exercícios de alta resistência
d) alongamentos e massagem
e) exercício de equilíbrio postural e dinâmico

50) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre órteses.
(  ) Podem ser unidirecionais ou multidirecionais 

dependendo da direção cinemática da força que está 
sendo aplicada.

(  ) O terapeuta deve definir, primeiramente, qual a exata 
função da órtese antes de sua confecção e discutir com 
o paciente e familiares seu uso.

(  ) A frequência do uso da órtese já está definida pela 
literatura de acordo com as patologias e deve ser 
seguida à risca, não individualizando sua indicação e 
tempo de uso.

(  ) As pré-fabricadas são indicadas para todo tipo 
de paciente e patologia, pois proporcionam maior 
durabilidade, estética e conforto. 

 A sequência correta é:
a) V-F-F-V
b) F-V-F-V
c) F-F-V-V
d) V-F-F-F
e) V-V-F-F
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