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01) Leia o poema cujo autor é Chuang Tzu, um grande filósofo taoísta do séc. IV a.C.
“O Rei do Mar do Sul era age-conforme-teu-palpite,
O Rei do Mar do Norte era age-num-relâmpago.
O Rei do lugar entre um e outro era o Não-Forma.

Os homens, disseram, têm sete aberturas
Para ver, ouvir, comer, respirar,
E assim por diante. Mas o Não-Forma
Não tem aberturas. Vamos fazer nele
Algumas aberturas.

Ora, o Rei do Mar do Sul
E o Rei do Mar do Norte
Costumavam ir juntos frequentemente
À terra do Não-Forma.
Este os tratava bem.

Depois disso
Fizeram aberturas em Não-Forma,
Uma por dia, em sete dias.
Quando terminaram a sétima abertura,
Seu amigo estava morto.”

Então, consultavam entre si,
Pensavam num bom plano,
Numa agradável surpresa para Não-Forma
Como penhor de gratidão.

(BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o
conhecimento, a linguagem. 20.ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 1991.)

Sobre o texto lido, avalie as afirmações a seguir.
I.

O poema evoca que não há como viver e querer a realidade cotidiana sem aniquilar o outro.

II.

Os propósitos do age-conforme-teu-palpite e do age-num-relâmpago respeitaram o interesse do Não-Forma.

III. Os versos tecem considerações sobre os interesses e comportamentos do ser e do mundo a partir das
figuras de três reis.
IV. Os dois reis não se deram conta de que as medidas tomadas foram um risco desastroso, pelo desrespeito
à alteridade.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
Para responder as questões 02 e 03, leia o texto seguinte.
Mulheres em espaços de poder e decisão
As mulheres, mesmo diante de avanços no que diz respeito à igualdade entre os gêneros, ocupam cargos
de menor peso nas grandes decisões políticas de menor prestígio no mercado de trabalho. As posições de
poder ainda são ocupadas em sua maioria por homens. Por isso, escrever sobre homens e poder seria de
um óbvio ululante. O que se constata é que os estereótipos de gênero reforçam os papéis diferenciados,
destinando aos homens as atividades do espaço público e às mulheres, as do espaço privado.
As mulheres são maioria na base da organização de movimentos sociais, mas ainda são minoria nos
cargos políticos e também na participação de partidos políticos. Nos espaços de direção de empresas privadas
e de organizações como sindicatos e associações de classe, o mesmo quadro é verificado. As diferenças
se acentuam quando investigamos a interseccionalidade da dimensão de gênero com classe, raça/etnia,
orientação sexual. [...] A participação ativa das mulheres é indispensável à construção da democracia e da
cidadania e assume um caráter crítico e propositivo na construção das plataformas feministas dirigidas ao
poder público.
Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/poder-e-decisao>. Acesso em: 13 jun. 2018. Adaptado.
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02) No primeiro parágrafo, o autor argumenta que “escrever sobre homens e poder seria de um óbvio ululante”.
Nessa estrutura frasal, a expressão em destaque provoca algumas possibilidades de sentido. A esse respeito,
avalie as afirmações apresentadas.
I.

Aponta para uma discussão inócua, que provoca algumas reflexões incongruentes.

II.

Evidencia uma abordagem que ainda não é de conhecimento de grande parte das pessoas.

III. Traz à tona um assunto que constitui uma evidência gritante, um axioma ainda presente nos dias de hoje.
IV. Veicula um fato que não representa novidade porque os homens, ao longo dos tempos, estiveram no poder.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
03) O posicionamento do autor acerca do tema sugere
a) reflexão.
b) sarcasmo.
c) inconsequência.
d) sentimentalismo.
04) Observe os textos abaixo.
TEXTO I

TEXTO II

Disponível em: <https://50tonsdepantone.blogspot.com/2017/04/>.
Acesso em: 14 jun. 2018.

Disponível em: https://50tonsdepantone.
blogspot.com/2017/04/>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Com base nas informações contidas nos textos, preencha as lacunas.
No primeiro texto, a palavra ________________ é usada em dois sentidos diferentes: num deles denomina
um objeto; no outro, atribui uma característica a um ser. No segundo pode-se afirmar que o conjunto do texto
se ________________ a partir da ________________ de sentido entre as palavras.
A sequência correta é
a) carro / reconstitui / lógica
b) bravo / articula / oposição
c) bravo / destaca / similitude
d) carro / organiza / abrangência
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Para responder as questões 05 e 06, leia o trecho transcrito do romance “Um certo capitão Rodrigo”, de
Érico Veríssimo, que apresenta a casa de Pedro Terra.
“A casa de Pedro Terra ficava numa esquina da praça, perto da capela, com a frente para o poente.
Baixa, de porta e duas janelas, tinha alicerces de pedra, paredes de tijolos e era coberta de telhas. Os tijolos
haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria e as telhas tinham vindo de Rio Pardo, na carreta de
Juvenal. Era das poucas casas assoalhadas de Santa Fé; dizia-se até que muita gente em melhor situação
financeira que a de Pedro não morava numa casa tão boa como a dele. Não era muito grande. Tinha uma
sala de jantar, que eles chamavam de varanda (o vigário, homem letrado, afirmava que varanda na verdade
era outra coisa), dois quartos de dormir, uma cozinha e uma despensa, que era também o lugar onde ficava
o bacião em que a família tomava seu banho semanal (Pedro tinha o hábito de lavar os pés todas as noites,
antes de ir para a cama). A cozinha, que era a peça que o dono da casa preferia, por ser a mais quente no
inverno e a que mais o fazia lembrar outros tempos – chão de terra batida, cheiro de picumã, crepitar de fogo,
chiado da chaleira –, ficava bem nos fundos da casa, com uma janela para o quintal, onde havia laranjeiras,
pessegueiros, cinamomos, uma marmeleira-da-índia e o poço. A mobília dos Terras era a mais resumida
possível. Na varanda, além da mesa de cedro, sem lustro, viam-se algumas cadeiras com assento de palha
trançada, uma cantoneira de tábua tosca, e uma talha com água potável a um canto. Nos quartos, camasde-vento, baús e pregos na parede à guisa de cabides. As paredes eram caiadas e completamente nuas; na
da sala de jantar havia uma saliência semelhando um ventre roliço (Ana Terra costumava dizer que a casa
estava grávida ...). De vez em quando essas paredes eram cruzadas por pequenas lagartixas dum pardo
esverdinhado, por lacraias ou aranhas – o que dava calafrios em Bibiana.”
(VERÍSSIMO, Érico. Um certo capitão Rodrigo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)

05) Com referência à compreensão e à interpretação do texto, é correto afirmar que
a) as imagens formadas sobre a casa são grotescas.
b) o espaço onírico se confunde com o espaço da casa.
c) a narrativa concede valor expressivo aos bens materiais.
d) o episódio é transcrito pela repetição psicológica do autor.
06) Leia a frase transcrita do texto.
“Os tijolos haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria...”
Transpondo-a para a voz ativa correspondente, obtém-se a forma verbal
a) se farão.
b) havia feito.
c) serão feitos.
d) haveria feito.
07) Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: http://www.lagoavermelha.rs.gov.br/alexandre-beck-o-pai-do-menino-armandinho/ Acesso em 14 jun. 2018.)

Dentre as colocações pronominais presentes na tirinha, é correto afirmar que
a) há um erro em “vive me dando”, porque, após gerúndio, é obrigatória a ênclise.
b) para completar o verbo “leu”, deve-se usar a próclise com o pronome oblíquo átono “os”.
c) na presença do pronome relativo “que”, é facultativa a colocação do pronome oblíquo átono “nos”.
d) o pronome pessoal do caso reto, “eles”, está empregado na oração como sujeito; por isso, a ênclise.
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08) Leia o trecho transcrito de “Memórias póstumas de Brás Cubas”, romance de Machado de Assis, e observe
a função sintática das expressões destacadas.
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas
considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim
mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o ‘Pentateuco’. Dito isso, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira
do mês de agosto de 1869, na minha chácara de Catumbi.”
(DE ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Martin Claret, 2003.)

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre a natureza gramatical dos termos
grifados no texto machadiano.
( ) O complemento “a adotar” é objeto indireto do verbo “levaram”.
( ) O complemento “a sua morte” é objeto direto do verbo “contou”.
( ) O complemento “mais elegante” é objeto direto do verbo “ficaria”.
( ) O complemento “estas memórias” é objeto direto do verbo “abrir”.
( ) O complemento “às duas horas da tarde” é objeto indireto do verbo “expirei”.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (F); (V); (V).
09) Leia o anúncio abaixo.
Campanha publicitária do Citibank espalhada em Outdoors
“Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça: vírgulas significam pausas...”
Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-souza-barros/campanha-publicitaria-do-citibank-espalhada-em-outdoors>. Acesso
em 13 juh. 2018. Adaptado.

Avalie as afirmações a seguir acerca da recomendação presente no anúncio bancário.
I.

Os dois pontos servem para anunciar um esclarecimento do que foi declarado.

II.

A vírgula em “Trabalhe, trabalhe, trabalhe” serve para isolar elementos repetitivos.

III. Faltou o pronome relativo “que” no lugar dos dois pontos, por se tratar de uma oração adjetiva.
IV. É adequado encerrar o anúncio com reticências, pois a ideia se completa com o término da frase.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
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Para responder as questões 10, 11 e 12, leia a passagem transcrita da “Carta”, de Pero Vaz de Caminha,
sobre as impressões da terra habitada.
“Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta que contra o
norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco
léguas por costa. Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas;
e a terra por cima toda chã é muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito
chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa.
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem
lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre Douro e
Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.
Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo,
por bem das águas que tem.
Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a
principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. [...]
E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me
alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr assim pelo miúdo. [...]
Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.”
(CAMINHA, Pero Vaz de. Carta. Belo Horizonte: Crisália, 2002. Adaptado.)

10) Avalie os trechos transcritos e identifique aquele em que há a explicação correta dos articuladores destacados.
a) “... porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.” [OS = ENTRE DOURO E MINHO]
b) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.” [QUE = SEMENTE]
c) “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer ...” [ELA = TERRA]
d) “Nela (...) não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho
vimos.” [LHO = NELA]
11) Associe as colunas, relacionando a frase com sua respectiva função sintática.
FRASES

FUNÇÕES SINTÁTICAS

(1) “... assim frios e temperados, como os de Entre Douro e Minho...”

( ) Causa.

(2) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar”. ( ) Hipótese.
(3) “... será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas por ( ) Comparação.
costa”.
(4) “ ... pareceu, vista do mar, muito grande, porque, (...) não podíamos ver ( ) Consequência.
senão terra com arvoredos...”
A sequência correta é
a) (1); (2); (4); (3).
b) (2); (1); (3); (4).
c) (3); (4); (2); (1).
d) (4); (2); (1); (3).
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12) Observe as alterações propostas nas frases transcritas do texto.
I.

“Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra
por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.”
Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; já que a
terra por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.

II.

“Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver...”
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, visto que, a estender olhos, não podíamos ver...

III. “Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...”
Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...
IV. “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr
assim pelo miúdo.”
E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, inclusive o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez
pôr assim pelo miúdo.
O sentido original ficou comprometido em
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
13) Atente para o emprego do sinal indicativo de crase na tirinha.

Disponível em: https://babaludecebola.wordpress.com/page/96/ Acesso em: 14 jun. 2018.

Considerando o acento grave, avalie as asserções a seguir.
I.

Identifica-se um erro quanto ao emprego da crase no segundo quadrinho.
PORQUE

II . Não se pode acentuar o “a” antes de palavras masculinas.
Sobre essas asserções, é correto afirmar que
a) a primeira é uma asserção falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é uma asserção verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas asserções são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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14) Leia o aviso a seguir.

Disponível em: <https://www.aquitemplacas.com.br/produtosDetalhes.php?p=proibido-entrada-de-animais>. Acesso em: 14 jun. 2018.

A respeito das informações acerca da concordância nominal presente no aviso, é correto afirmar que pode-se
escrever
a) “É proibido a entrada de animais”, pois a expressão fica invariável, qualquer que seja o gênero.
b) “É proibida entrada de animais”, pois a ideia genérica ou indeterminada concorda com o substantivo.
c) “É proibida a entrada de animais”, pois a determinação do sujeito permite a concordância do adjetivo.
d) “É proibida a entrada de animais” e “É proibido a entrada de animais”, pois a concordância é facultativa.
15) Leia, atentamente, a tirinha a seguir.

Disponível em: <http://www.jeanlauand.com/DK1.html>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca das unidades lexicais.
( ) No 3º quadrinho, a pronúncia certa da palavra "próprias" é /própias/.
( ) No último quadrinho, o conector POR QUE está grafado incorretamente.
( ) No 2º quadrinho, a palavra GUERRA apresenta dois dígrafos na sua grafia.
( ) No 3º quadrinho, a divisão silábica correta do vocábulo "pessoas" é: PES-SOAS.
( ) No 1º quadrinho, a palavra TREVAS deve ser acentuada por se tratar de uma paroxítona terminada
em "s".
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (F); (F).
b) (V); (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V); (V).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) A construção do projeto terapêutico exige a presença e a colaboração de sujeitos comprometidos com
propostas e condutas terapêuticas articuladas, envolvendo quatro pilares: hipótese diagnóstica, definição de
metas, divisão de responsabilidades e reavaliação.
Considerando a construção do projeto terapêutico em saúde mental, é correto afirmar que
a) o paciente é o único responsável pela concretização das suas metas.
b) o projeto terapêutico é um ato clínico, flexível e leva em consideração as metas do paciente.
c) apesar de ser uma construção informal, é necessário que o contrato entre o paciente e o terapeuta
ocupacional seja sempre registrado por escrito.
d) o projeto terapêutico é feito a partir da avaliação realizada pelo terapeuta ocupacional e leva em consideração
apenas o que foi registrado pelo profissional, mesmo que não seja uma demanda do paciente.
17) O terapeuta ocupacional necessita conhecer as estruturas anatômicas da mão e a terminologia utilizada para
reabilitar e/ou confeccionar splint para o paciente que sofreu trauma nessa região.
A esse respeito, é correto afirmar que
a) o efeito tenodese é a ação sinérgica dos flexores e dos extensores do punho.
b) ao realizar a flexão conjunta de dedos, no alinhamento dos dedos, estes se dirigem ao osso capitato.
c) com os dedos totalmente fletidos (mão fechada), o lado ulnar se apresenta mais alto e mais longo do que
o lado radial da mão.
d) na confecção de um splint, o terapeuta ocupacional deve incluir as proeminências ósseas na órtese, já que
a pressão direta nas proeminências ósseas não favorece o ponto de pressão.
18) As avaliações em terapia ocupacional possibilitam o estabelecimento de metas e a mensuração das
habilidades e das dificuldades do indivíduo.
Com base nas avaliações em terapia ocupacional, é correto afirmar que
a) não há disponível uma avaliação que mensure a intensidade da dor do paciente.
b) o teste de limiar de toque utilizando monofilamentos é realizado para mensurar edema.
c) a avaliação da propriocepção é realizada para determinar a sensibilidade do indivíduo quanto à posição
da articulação.
d) na avaliação da amplitude de movimento do ombro, o braço móvel do goniômetro permanece paralelo à
linha média do tronco e o braço estacionário permanece paralelo ao eixo longitudinal do úmero na face lateral.
19) A mão possui duas funções básicas: a pinça de precisão e a pinça de força. A pinça de precisão é a função
mais especializada da mão.
Considerando a importância da pinça de precisão na função manual,é incorreto afirmar que a pinça
a) lateral é a mais utilizada para pegar objetos.
b) palmar é a mais utilizada para pegar objetos.
c) palmar usa a maior superfície volar dos dedos e do polegar.
d) de ponta tem a superfície de contato restrita à extremidade distal da polpa digital.
20) As áreas de ocupação são os vários tipos de atividades nas quais o indivíduo se envolve, incluindo Atividade
de Vida Diária (AVD), Atividade Instrumental de Vida Diária (AIVD), trabalho e lazer.
Com base nas áreas de ocupação com as quais o indivíduo se envolve, é correto afirmar que
a) as AVDs incluem o cuidado com os animais e a preparação de refeição.
b) as AIVDs incluem mobilidade na comunidade e gerenciamento de comunicação.
c) o trabalho inclui atividades necessárias apenas para o envolvimento remunerado.
d) o lazer é uma atividade obrigatória motivada intrinsecamente e realizada durante o tempo livre.
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21) Levando-se em consideração o processo de raciocínio clínico, relacione as colunas de acordo com a
correspondência entre tipos de raciocínios e suas características.
TIPOS DE RACIOCÍNIOS CARACTERÍSTICAS
(1) Científico
(2) Pragmático
(3) Interativo
(4) Condicional

(...) Inclui os fatores limitantes e facilitadores que poderão influenciar
no processo terapêutico.
(...) Inclui os contextos pessoais, sociais e culturais da vida do indivíduo;
possui caráter dinâmico.
(...) Inclui dois subtipos: raciocínio diagnóstico e raciocínio relativo a
procedimentos terapêuticos.
(...) Inclui a coleta e a integração de todas as informações do cliente, por
meio das quais o terapeuta ocupacional se informa das vivências do cliente.

A sequência correta é
a) (1); (3); (2); (4).
b) (2); (4); (1); (3).
c) (3); (1); (4); (2).
d) (4); (2); (3); (1).
22) As estruturas (ossos, ligamentos, nervos, tendões) que realizam a movimentação e que garantem a
sensibilidade do membro superior precisam estar com sua anatomia intacta para garantir a funcionalidade
da mão.
A esse respeito, avalie as afirmações a seguir.
I.

Na lesão do nervo interósseo anterior encontra-se apenas alteração sensitiva.

II.

Paralisia dos extensores do punho e alteração sensitiva na região ventral da mão são sugestivas de
lesão do nervo radial.

III. Nas lesões altas do nervo mediano, é esperado que o paciente apresente, dentre outros sintomas,
paralisia dos flexores superficiais dos dedos e paralisia do pronador redondo e quadrado.
IV. O teste sugestivo para compressão do nervo ulnar no nível do cotovelo é realizado posicionando-se o
cotovelo em flexão máxima e em pronação, com o punho sendo mantido em extensão ao mesmo tempo.
No que tange às lesões de nervos periféricos, está correto apenas o que se afirma em
a) I e IV.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
23) A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) foi criada para unificar e
padronizar a estrutura de trabalho para a descrição da saúde e de estados relacionados com a saúde.
De acordo com a CIF, classifique como verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.
( ) As barreiras são aspectos positivos dos fatores ambientais.
( ) A CIF baseia-se na integração do modelo social com o modelo médico.
( ) Os domínios das atividades e a participação incluem as áreas vitais como tarefas e ações.
( ) O componente "fatores contextuais" é dividido em funções do corpo e estruturas do corpo e em
atividades e participação.
( ) O modelo social considera que a incapacidade é um problema da pessoa, causado diretamente pelo
problema de saúde.
A sequência correta da classificação é
a) (V); (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F); (F).
c) (F); (V); (V); (F); (V).
d) (V); (F); (F); (V); (F).
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24) As concepções sobre o homem e o seu processo de aprendizagem/desenvolvimento têm sido compreendidas
a partir de variadas perspectivas e sob o olhar teórico-filosófico tanto das ciências naturais e biológicas
quanto das ciências humanas e sociais.
Quanto às escolas de pensamento referentes ao comportamento humano, é correto afirmar que a
a) cognitiva é reducionista e se refere à forma como o indivíduo reage quando é exigido pelo ambiente.
b) ecológica é reducionista e se refere à forma como o indivíduo age de acordo com suas experiências e
memórias conscientes.
c) psicanalítica é holística e se refere à forma como o indivíduo interage com o ambiente, como parte de um
sistema aberto, orgânico e adaptativo.
d) humanista é holística e se refere à forma como o indivíduo realiza suas próprias escolhas, de acordo com
aspectos fundamentais próprios a ele e aos outros.
25) Em geral, o termo atraso do desenvolvimento refere-se a um déficit em uma ou mais áreas de desenvolvimento
(cognitiva, física, comunicação, social, habilidades de adaptação ou autoajuda). Comumente o desempenho
ocupacional em crianças com deficiência mental é caracterizado por dificuldade de aprendizagem, atraso do
desenvolvimento e habilidades funcionais comprometidas.
Quanto ao desempenho ocupacional em crianças com deficiência mental, é correto afirmar que
a) os atrasos cognitivos e sociais tornam-se mais evidentes quando a criança começa a frequentar a escola.
b) por ser uma deficiência crônica e permanente, a criança apresentará déficit de desempenho em uma única
fase do desenvolvimento.
c) o processamento sensorial atípico e o atraso no desenvolvimento motor são, com frequência, os últimos
déficits de desempenho a serem percebidos.
d) o nível de comprometimento no desempenho ocupacional varia apenas de acordo com a gravidade da
deficiência, não havendo correlação com o ambiente que a criança frequenta.
26) A Estrutura Aplicada de Referência da Incapacidade Cognitiva de Allen (EAR) é utilizada quando se considera
a disfunção cognitiva adquirida, como psicose em longo prazo e condições cerebrais degenerativas.
Avalie as afirmações a seguir sobre a EAR.
I.

Na EAR, espera-se que o indivíduo se adapte às tarefas e às circunstâncias, para apresentar melhor
desempenho ocupacional.

II.

Essa abordagem é especialmente utilizada quando o indivíduo apresenta distúrbios nas habilidades
para realizar tarefas complexas.

III. É proposto que haja uma interlocução entre tarefa, ferramenta e ambiente, de forma a serem bem
estruturados para compensar os déficits.
IV. A atenção às informações sensoriais, as ações motoras, a consciência, o objetivo, a experiência, o
processo e o tempo são fatores que contribuem para o desempenho da tarefa nesse tipo de abordagem.
É correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
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27) Leia atentamente as afirmações sobre os tipos de apraxia e preencha as lacunas.
I.

Na apraxia _________________, o paciente apresenta incapacidade para realizar a sucessão lógica ao
executar uma tarefa complexa.

II.

A apraxia _________________ apresenta-se na ausência de outras apraxias, tornando o paciente
dependente nas atividades de vida diária (AVDs).

III. Na apraxia ___________________, o paciente apresenta dificuldade em soltar os objetos,
comprometendo de forma significativa as atividades bimanuais.
IV. A apraxia _______________ é a forma mais frequente. O paciente apresenta dificuldade em copiar
modelos de desenho e incapacidade de construir formas simples com cubos, por exemplo.
A sequência correta é
a) construtiva / do vestir-se / ideacional / magnética
b) magnética / ideacional / do vestir-se / construtiva
c) do vestir-se / construtiva / magnética / ideacional
d) ideacional / do vestir-se / magnética / construtiva
28) O motoboy J.A.P., 33 anos, vítima de acidente motociclístico, foi avaliado no setor de terapia ocupacional em
um centro de reabilitação física, apresentando diagnóstico de tratamento conservador de fratura de diáfise
de úmero à direita. Durante a avaliação física, o profissional evidenciou ausência de movimentação ativa de
extensão de punho e de extensão de metacarpofalangeana (MTCF). O terapeuta ocupacional decidiu iniciar
o atendimento com a confecção de splint, para evitar complicações devido à presença de punho caído.
De acordo com o caso descrito, é correto afirmar que por se tratar de uma lesão característica
a) do nervo mediano, o terapeuta ocupacional deverá confeccionar uma órtese tipo barra lumbrical.
b) do nervo radial, o terapeuta ocupacional deverá confeccionar uma órtese dinâmica tipo tenodese.
c) do nervo ulnar, o terapeuta ocupacional deverá confeccionar uma órtese estática que bloqueie a MTCF
em leve flexão.
d) mista de nervo ulnar e de nervo mediano, o terapeuta ocupacional deverá confeccionar uma órtese
estática que posicione o polegar funcionalmente em abdução e em oposição e que bloqueie a hiperextensão
de todos os dedos.
29) A habilidade para conduzir o processo grupal é essencial para a construção da aliança terapêutica na terapia
ocupacional.
Relacione as colunas, considerando o processo grupal e sua respectiva característica.
PROCESSOS GRUPAIS

CARACTERÍSTICAS

(1) Grupo de consulta e supervisão (...) Possui estrutura bem adequada para populações com doenças
crônicas, nas quais os pacientes apresentam problemas comuns
(2) Grupo de foco
e experiências relacionadas à dificuldade na atuação.
(3) Grupo terapêutico
(...) Dispende menos tempo em atividades não geradoras de
(4) Grupo de suporte de colegas
remuneração, sendo possível realizar o suporte e a consultoria
à equipe.
(...) Fornece apoio para pessoas, famílias, parceiros que apresentam
um problema clinicamente correlato, diagnóstico, ou incapacidade
em comum.
(...) Propõe tarefas idealizadas para a restauração ou o desenvolvimento
das habilidades dos componentes e nas áreas de desempenho
ocupacional.
A sequência correta é
a) (1); (3); (4); (2).
b) (2); (1); (4); (3).
c) (3); (2); (1); (4).
d) (3); (4); (2); (1).
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30) Indivíduos com dificuldade de andar podem se beneficiar do uso de meios auxiliares de locomoção, como
bengalas, andadores e cadeira de rodas. O terapeuta ocupacional é um profissional que realiza a avaliação
e a prescrição de cadeira de rodas e sua correta indicação traz qualidade de vida ao indivíduo por meio da
mobilidade funcional.
A respeito da prescrição e do uso da cadeira de rodas, avalie as seguintes afirmações.
I.

A cadeira de rodas motorizada possui vantagem em relação à cadeira de rodas manual por ser mais
leve e de fácil manobra em locais que possuem pouco espaço.

II.

Após realizar a medição da largura do assento, o terapeuta ocupacional acrescenta cinco centímetros
ao ponto mais largo da medição dos quadris e coxas do paciente.

III. Ao realizar o treinamento de mobilidade, deve-se englobar o uso da cadeira de rodas em ambiente
externo e interno, as transferências, a manutenção e o transporte da mesma.
IV. Após realizar a medição da profundidade do assento, o terapeuta ocupacional adiciona cinco centímetros
à medida, para que a borda dianteira do assento não pressione o dorso do joelho do paciente.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) I, III e IV.
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RASCUNHO
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (15 questões), Conhecimentos Específicos (15 questões),
conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2018.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓ Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.
Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
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