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1. Quando for permitido abrir o caderno de prova, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo,
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras,
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em
branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de sua realização após decorridas três horas
de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem sua prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após
a entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual 
irão apor suas respectivas assinaturas.

9.AO TERMINAR SUA PROVA ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO
APLICADOR DE PROVA.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de saúde brasileiro é constituído por uma gran-
de variedade de organizações públicas e privadas, estabe-
lecidas ao longo da sua formação histórica e construídas a
partir dos determinantes políticos, sociais e econômicos de
cada época. Na linha do tempo, referente ao período do
início  do  século,  com  a  proclamação  da  República  até
1930, teve-se o modelo de intervenção denominado de:

(A) campanhista.

(B) preventivista.

(C) assistencialista.

(D) curativista.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde  sua  institucionalização,  a  saúde coletiva  vem se
fortalecendo como um movimento que se expressa de vá-
rias formas, além da sua permanente atenção às questões
políticas da assistência à saúde. No texto “Saúde Coletiva:
história recente de um passado remoto”, o autor destaca
três destas formas, a saber:

(A) medicina social, ciências sociais e saúde pública. 

(B) cursos, congressos e publicações. 

(C) formulação de políticas, grupos de trabalho e pesquisa. 

(D) assistência à saúde, medicina preventiva e medicina social.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

L.A.J., de 57 anos, fez uma consulta com o médico de famí-
lia e da comunidade que o atende no bairro em que reside e
o acompanha há vários anos. Este o encaminhou para um
serviço de cirurgia de um hospital da região, pois apresenta-
va colelitíase. Nesse serviço, o paciente foi submetido a uma
cirurgia videolaparoscópica, que ocorreu sem problemas. No
dia da alta médica, o cirurgião redige algumas informações
sobre os cuidados a serem seguidos no período pós-opera-
tório e também sugere um plano terapêutico a ser seguido
pela equipe de saúde da unidade básica à qual o paciente é
vinculado.

Nesse caso, o princípio do Sistema Único de Saúde em-
pregado foi o da 

(A) universalidade. 

(B) integralidade. 

(C) descentralização. 

(D) equidade. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto n. 7.508/2011 regulamenta alguns dispositivos
da Lei n. 8.080/1990 e trata da organização e gestão des-
se sistema. Assim, como descreve o decreto, a região de
saúde

(A) tem como características essenciais a acessibilidade,
a integralidade e a longitudinalidade, com o atributo
da coordenação do cuidado sob a responsabilidade
dos serviços  de  atenção hospitalar  e  ambulatoriais
especializados. 

(B) garante o acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e aos serviços de saúde e inicia-se pelas por-
tas de entrada do SUS, a saber: serviços de atenção
primária, de urgência e emergência, de atenção psi-
cossocial; serviços especiais de acesso aberto e de
atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados. 

(C) define o Mapa da Saúde à descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e servi-
ços de saúde ofertados apenas pelo SUS. 

(D) é  um  espaço  geográfico  contínuo  constituído  por
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Unidades Saúde da Família (USF) funcionam por meio
da atuação de uma ou mais equipes de profissionais que
devem se responsabilizar pela atenção à saúde da popula-
ção de um território determinado. As principais atividades
de uma equipe da estratégia de saúde da família nas uni-
dades básicas de saúde são: 

(A) ações individuais e/ou coletivas de promoção à saúde e
prevenção de doenças e prestação de serviços odonto-
lógicos para extração de dentes irrecuperáveis. 

(B) triagem médica dos casos que exigem serviços de ur-
gência e de serviços especializados, além da distri-
buição de medicamentos. 

(C) mapeamento da área adscrita e dos equipamentos soci-
ais existentes no território, identificando grupos, famílias
e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

(D) distribuição de medicamentos para idosos, hiperten-
sos e diabéticos e realização de ações educativas e
acolhimento da demanda espontânea. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As instâncias de pactuação dos aspectos operacionais, fi-
nanceiros  e  administrativos  da  gestão  compartilhada  do
SUS,  formadas  pelos  gestores  municipais  de  saúde  do
conjunto  de  municípios  de  uma  determinada  região  de
saúde, de acordo com o Decreto  n.  7.508/2011, são cha-
madas de:

(A) Colegiados de Gestão Regional (CGR).

(B) Comissões Permanentes de Integração Ensino-Servi-
ço (CIES).

(C) Planos  Regionais  de  Educação  Permanente  (PA-
REPS).

(D) Comissão Intergestores Regionais (CIR).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram
criados com o objetivo de apoiar a consolidação da Aten-
ção Básica no Brasil, bem como aumentar sua resolutivi-
dade. Configuram-se como equipes multiprofissionais que
atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da
Família (ESF). Na atuação do Núcleo de Atenção à Saúde
da Família,

(A) o apoio  aos  profissionais  das unidades básicas de
saúde e o reforço das ações de apoio  institucional
e/ou material  são seus objetivos,  mesmo sem este
pertencer ao nível da atenção básica.  

(B) a integração entre profissionais do NASF e da ESF
permite realizar  discussões de casos clínicos,  mas,
para tanto, é importante que ele ocupe o mesmo es-
paço físico da unidade básica de saúde.

(C) a  contribuição  para  a  integralidade  do  cuidado  aos
usuários do SUS deve ser seu objetivo de busca e deve
ser realizado por intermédio da ampliação clínica. Há
também a priorização dos aspectos curativos, pois as
unidades básicas já se ocupam dos preventivos.

(D) o atendimento compartilhado entre profissionais, tan-
to na Unidade de Saúde como nas visitas domicilia-
res, permite a construção conjunta de projetos tera-
pêuticos de forma que ampliam e qualificam as inter-
venções no território. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento no setor saúde é de grande importância,
na medida em que se configura como um relevante meca-
nismo de gestão que visa conferir direcionalidade ao pro-
cesso de consolidação do SUS. O sistema de planejamen-
to do SUS visa dotar os gestores das ferramentas de que
necessitam para a oferta de ações e serviços capazes de
promover,  proteger  e  recuperar  a  saúde  da  população.
Para tanto, esse sistema

(A) adota  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas
como referência  para racionalizar  gastos e otimizar
recursos na planificação e programação em saúde.

(B) é um processo facultativo, desde que a respectiva es-
fera de gestão comprove a insuficiência de recursos
financeiros e orçamentários.

(C) estabelece como instrumentos básicos para sua exe-
cução: o plano de saúde, a programação anual de
saúde e o relatório anual de gestão.

(D) substitui as exigências constitucionais e legais de ela-
boração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atribui-se à Lei Complementar n. 141/2012 o mérito de es-
clarecer o que é e o que não é considerado gasto com
saúde, em razão da necessidade de estabelecer uma se-
paração das atividades condicionantes e determinantes da
saúde daquelas que são de atribuição específica do SUS,
conforme determinação da Constituição Federal.  De acor-
do com essa lei, não constituirão despesas com ações e ser-
viços públicos de saúde aquelas que são decorrentes de: 

(A) desenvolvimento científico-tecnológico e controle de
qualidade promovidos por instituições do SUS e ca-
pacitação de pessoal vinculado ao sistema.

(B) oferta de merenda escolar e outros programas de ali-
mentação, promoção de limpeza urbana e remoção
de resíduos e preservação e correção do meio ambi-
ente. 

(C) saneamento básico dos distritos sanitários especiais
indígenas e de comunidades remanescentes de qui-
lombos e manejo ambiental vinculado diretamente ao
controle de vetores de doenças. 

(D) remuneração do pessoal ativo da área de saúde em
atividade e ações de apoio administrativo realizadas
pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis
à execução dos serviços públicos de saúde.
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida por Last como  “O estudo da
distribuição e dos determinantes de estados ou eventos
relacionados à  saúde em populações específicas e  sua
aplicação na prevenção e controle dos problemas de saú-
de”. Em Pelotas (RS), foi conduzido um estudo com 5.914
nascidos vivos, entre os anos de 1982 e 1993. As mães fo-
ram identificadas nos hospitais e maternidades e respon-
deram  a  questionários  padronizados.  Seus  filhos  foram
examinados diversas vezes ao longo do período da pes-
quisa e vários desfechos foram identificados. O tipo de es-
tudo epidemiológico conduzido nesse caso foi:

(A) caso-controle.

(B) ensaio clínico randomizado.

(C) prevalência.

(D) coorte.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A declaração de óbito (DO) é o documento base do Siste-
ma de Informação do Ministério da Saúde (MS) sobre mor-
talidade.  Esse  documento  contém  dados  sobre  idade,
sexo, data de nascimento, local de residência e de ocor-
rência do evento e outras informações. O médico utiliza a
classificação internacional de doenças (CID) para informar
as causas e os problemas relacionados à morte dos indiví-
duos.  A taxa de mortalidade materna é uma informação
construída com base na DO, que o Ministério da Saúde
utiliza para apresentar a situação de saúde de grupos po-
pulacionais. Essa taxa é calculada a partir de uma razão
que, no denominador, utiliza-se do número total

(A) da população de determinada localidade, no meio do
período do ano. 

(B) de óbitos na população de determinada localidade no
meio do período do ano. 

(C) de nascidos vivos de determinada localidade durante
o ano.

(D) de mulheres em idade fértil de determinada localida-
de durante o ano. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Promoção da Saúde tem como marco teórico contempo-
râneo  a  1ª  Conferência  Internacional  de  Promoção  da
Saúde, que aconteceu em 1986 na cidade de Otawa, Ca-
nadá. No Brasil, como referência, tem-se a Política Nacio-
nal de Promoção da Saúde de 2006, que contém diretri-
zes, valores, objetivos e competências para todas as esfe-
ras de gestão do setor. Com o surgimento de novos desa-
fios e demandas nacionais e internacionais, o Ministério da
Saúde sentiu a necessidade de revisar e atualizar  essa
política, por meio da Portaria n. 2.446/2014. Nessa atuali-
zação da politica, são descritos como valores fundantes:

(A) a promoção da saúde durante mobilidade segura no
trânsito  das  grandes cidades,  nos  diversos  municí-
pios brasileiros e em regiões de fronteiras.

(B) a inclusão social com ações que garantam benefícios
a todas as pessoas, a vida em sociedade visando à
redução de iniquidades.

(C) a territorialização das ações e a programação de in-
tervenções em saúde para o perfeito e equânime de-
senvolvimento de ações intra e intersetoriais.

(D) a produção de saúde e o cuidado com a incorporação
da lógica das Redes de Atenção á Saúde.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um dispositivo utili-
zado para o cuidado em saúde. Ele contribui para a inte-
gralidade das ações e intervenções e se constitui de pro-
postas que preveem:

(A) condutas terapêuticas elaboradas e aplicadas individu-
almente por cada especialista, membro da equipe de
saúde, sendo o sujeito o recebedor passivo do cuidado.

(B) procedimentos  terapêuticos  resultantes  de  estudos
de casos clínicos, analisados por especialistas, com o
cuidado ético de não envolver sua família.

(C) ações terapêuticas interdisciplinares, desencadeadas
por equipes de saúde, para um sujeito individual ou
coletivo, com a participação do sujeito do cuidado.

(D) intervenções de cuidado em que o foco são as doen-
ças e as especialidades médicas, tendo a epidemiolo-
gia como norteador de todas as ações.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Suicídio é uma violência autoinfligida que, embora não te-
nha taxas de mortalidade tão significativas quando compa-
radas às de agressões e homicídios, tem alto impacto e
efeitos devastadores nos familiares e amigos da vítima. As
Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recupe-
ração da Saúde (2010),  do Ministério da Saúde, para a
construção da linha de cuidado, recomendam: 

(A) fazer uso do conhecimento dos modelos explicativos
dos fatores que conduzem o indivíduo ao suicídio e
ter serviços de saúde organizados com a interdiscipli-
nariedade.

(B) usar protocolos ambulatoriais de atendimento ao indi-
víduo que sofreu tentativa de suicídio e a administra-
ção de urgência de terapêutica medicamentosa.

(C) utilizar o ambiente hospitalar como norteador de toda
a linha de cuidado, porque seus recursos de suporte
básico de vida são os mais avançados.

(D) adotar o conhecimento das vulnerabilidades dos jo-
vens, segundo a ideologia de gênero, para nortear
o planejamento da construção do ciclo de vida e do
cuidado.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A concepção de Clínica Ampliada e a proposta do Projeto
Terapêutico Singular requerem uma anamnese que extra-
pole  a  anamnese  tradicional,  constituindo-se  em  uma
anamnese ampliada. Esse modelo incorpora aspectos da
saúde mental  do individuo,  além da sua história  clínica.
Considerando  essa  abordagem,  essa  investigação  deve
abordar alguns aspectos essenciais, tais como:

(A) descobrir o sentido da doença para o usuário, conhe-
cer as singularidades do sujeito, avaliar se há nega-
ção da doença e os possíveis  ganhos secundários
com a situação.

(B) conhecer quais são os projetos financeiros, afetivos e
econômicos do sujeito, identificar os desejos prepon-
derantes do usuário, fazer sua história de vida e le-
vantar suas fobias principais.

(C) identificar o grau de dependência do sujeito diante de
sua doença, suas vulnerabilidades psíquicas, estabe-
lecer as afetividades comunitárias e o capital social
do individuo no seu meio vivencial.

(D) descobrir as dependências financeiras e econômicas,
identificar o impacto da doença na sua psique, situar
cada sintoma em relação aos seus sentimentos e aos
de seu contexto social e comunitário.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção de uma rede de serviços efetiva de cuidados
em saúde mental é um grande desafio no processo de res-
gate da cidadania dos doentes mentais. Nesse contexto,
pode-se contar com uma rede ampliada de serviços cons-
tituída por:

(A) assistência em ambiente hospitalar especializado; lei-
tos psiquiátricos e unidades de urgência psiquiátrica
em hospital geral.

(B) Unidades Básicas de Saúde  ̶  UBS; Hospital-Dia  ̶  HD;
Serviços Residenciais Terapêuticos  ̶  SRT.

(C) internações em regime asilar; assistência em ambien-
te hospitalar especializado; Núcleo de Atenção Psi-
cossocial  ̶  NAPS.

(D) postos de vacinação; centros de convivência; oficinas
de trabalho.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As disfunções corticais superiores são consideradas fato-
res agravantes após um acidente vascular cerebral, pois
interferem na independência nas atividades de vida diária.
Dentre elas, destacam-se:

(A) a incontinência urinária, o desconforto respiratório, a
incoordenação do movimento e a espasticidade.

(B) a disgrafia, o tremor, a ataxia e a hemianopsia.

(C) a marcha atáxica, a atrofia muscular, a hemiplegia e a
distonia.

(D) a apraxia, a agnosia, a afasia e a heminegligência.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A intervenção da terapia ocupacional está amplamente in-
corporada no tratamento diário de pessoas diagnosticadas
com doença de Alzheimer e se baseia em:

(A) recomendação de exercícios físicos a serem realiza-
dos em casa, prescrição de cadeira de rodas e orien-
tação profissional.

(B) oferta de suporte psicológico, realização de oficina de
atividades, individuais e/ou em grupo, e prescrição de
órteses, quando necessário.

(C) realização de oficina de atividades,  individuais e/ou
em grupo, modificações e adaptações ambientais e
orientação aos familiares e cuidadores. 

(D) modificações e adaptações ambientais, prescrição de
andadores  e/ou  bengalas  e  prescrição  de  órteses,
quando necessário.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

"É considerada o ponto de partida das mudanças que se
tem processado no campo da saúde nos últimos anos. [...]
Contabiliza como maior conquista a inclusão da saúde, na
Constituição  Brasileira"  (Costa;  Pontes;  Rocha,  2006).
Este trecho refere-se ao conceito de

(A) implantação do Sistema de Seguridade Social.

(B) reforma sanitária brasileira.

(C) saúde pública.

(D) licença-maternidade.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para um paciente com esclerose lateral  amiotrófica, que
apresenta fraqueza muscular grave, seletiva nos tornoze-
los, punhos e mãos e redução moderada da independên-
cia nas atividades de vida diária, a intervenção da terapia
ocupacional se baseia em:

(A) prescrever cadeira de rodas manual ou motorizada,
ajudar o paciente a priorizar atividades, iniciar discus-
são sobre a necessidade de promover a acessibilida-
de na casa. 

(B) orientar a família e o paciente sobre as técnicas de
inspeção de pele, bem como o uso de elevador me-
cânico e o conhecimento dos princípios adequados
de transferência e posicionamento.

(C) ajudar o paciente na priorização de atividades, refor-
çar a necessidade de modificações na casa e do uso
de cadeira de banho.

(D) iniciar programa de alongamentos, integrar conserva-
ção de energia nas atividades diárias, de trabalho e
de lazer.
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

Disponível em: <http://camilacalixtoc.blogspot.com.br/2010/12/paralisia-cere-
bral.html>. Acesso em: 2 out. 2017.

Em crianças com paralisia cerebral é comum o padrão das
mãos observado na figura acima. Para o correto posicio-
namento e a facilitação da funcionalidade dos membros
superiores, o terapeuta ocupacional deve prescrever 

(A) órtese para abdução de polegar. 

(B) órtese de posicionamento do punho para redução do
desvio radial.

(C) extensor de cotovelo.

(D) órtese de posicionamento ventral.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho abaixo.

"A doença de Huntington é caracterizada por distúrbios pro-
gressivos dos movimentos voluntário e involuntário, além de
significativa deterioração das capacidades cognitivas e com-
portamentais" (Krohn, 2005).

Dos sintomas iniciais atribuídos à doença de Huntington,
são relatados com frequência:

(A) a hipertonicidade, a redução dos movimentos volun-
tários e a perda da fala.

(B) as alterações no comportamento, as mudanças nas
funções  cognitivas  e  nos  movimentos  coreiformes
das mãos.

(C) o quadro grave de coreia, o equilíbrio comprometido
e a disfagia. 

(D) os distúrbios de marcha, a bradicinesia e a depres-
são.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho que segue.

"Ela (a criança)  não só tem que ter  equilíbrio  na posição
sentada, boa coordenação entre olhos e mãos, habilidade
para alcançar, agarrar e soltar,  fixar com uma mão enquan-
to move a outra e ter desenvolvido as habilidades motoras fi-
nas necessárias […], como também precisa entender a dife-
rença entre frente e trás, topo e base, dentro e fora […] e sa-
ber planejar  seus movimentos em prontidão para a tarefa
em andamento" (Finnie apud Araújo, Galvão, 2007).

Enquanto  o  autor  do  texto  faz referência  à  criança,  ele
descreve também a tarefa de

(A) brincar.

(B) alimentar-se.

(C) escrever.

(D) vestir-se.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho abaixo.

"Inicialmente observa-se hiperestesia, depois hipoestesia e
anestesia. Pode haver envolvimento das fibras motoras, re-
sultando em deformidades e incapacidades nos olhos, mãos
e pés" (Lehman et al., 2006).

Estes sinais e sintomas são próprios de:

(A) doença de Parkinson.

(B) mielite transversa.

(C) hanseníase.

(D) lesão medular cervical.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São cuidados que o terapeuta deve ter com um paciente
com lesão medular e sinais de disreflexia autonômica:

(A) medir  a  pressão  sanguínea;  se  o  indivíduo  estiver
deitado, abaixar a cabeceira do leito; se estiver em
cadeira de rodas, levantar suas pernas e observar si-
nais de alívio.

(B) permanecer com o paciente até que uma enfermeira
ou médico estejam presentes; afrouxar as roupas, a
cinta abdominal e qualquer outro aparelho constritor;
medir  a  pressão  sanguínea,  se  o  indivíduo  estiver
deitado, abaixar a cabeceira do leito.

(C) pedir para o indivíduo interromper qualquer atividade
que esteja fazendo; medir a pressão sanguínea, se
estiver alta fazer o individuo sentar-se com a cabeça
elevada para evitar pressão sanguínea excessiva no
cérebro; verificar o cateter urinário em busca de do-
bras e endireitar aquelas que forem encontradas.

(D) medir  a  pressão  sanguínea;  afrouxar  as  roupas,  a
cinta abdominal e qualquer outro aparelho constritor;
interromper  a  terapia  e  orientar  para  que  busque
atendimento médico externo.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As atividades de vida prática são caracterizadas por ativi-
dades relacionadas às habilidades para solucionar proble-
mas e habilidades sociais e de interação com o ambiente.
Elas se dividem em cinco grupos, a saber:

(A) cuidados pessoais,  mobilidade, comunicação,  admi-
nistração da casa e administração da saúde.

(B) administração da medicação, ferramentas de controle
do meio ambiente, controle financeiro, uso do trans-
porte público e identificação de situações de risco.

(C) manuseio de chaves, portas, janelas, torneiras, pla-
nejamento de refeições, utilização de computador e
celular, participação em atividades de lazer e agenda-
mento de consultas médicas. 

(D) administração da casa, aptidão em morar em comuni-
dade, administração da saúde, administração da se-
gurança e ferramentas de controle do ambiente.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Refere-se  ao  conceito  da  contratura  de  Dupuytren  a
doença

(A) da fáscia, principalmente da aponeurose palmar, e de
vários componentes da fáscia digital.

(B) de caráter inflamatório, sistêmica crônica, que afeta
principalmente os  tecidos  sinoviais  de revestimento
articular e tendinoso.

(C) de caráter degenerativo das articulações diartrodiais,
com deterioração e perda da cartilagem hialina, resul-
tando em dor, edema, limitação de movimentos, dimi-
nuição de força e deformidades.

(D) da isquemia que leva à morte tecidual de músculos e
nervos  de  um membro  afetado  pela  diminuição  da
perfusão  sanguínea  até  um nível  inadequado  para
manutenção da sua vitalidade.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  exemplos  de  instrumentos  de  avaliação  que  docu-
mentam o desempenho funcional de um individuo nas ati-
vidades de vida diária e instrumentais:

(A) medida de independência funcional e questionário de
avaliação da saúde.

(B) escala “rancho los amigos” e índice de Barthel.

(C) escala de coma de Glasgow e avaliação da função
escolar.

(D) classificação internacional de funcionalidade e medi-
da de independência funcional.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Didaticamente,  a  reabilitação no tratamento conservador
da epicondilite pode ser dividida em quatro fases,  cujos
objetivos são:

(A) reduzir a carga de trabalho, evitar exposição a fatores
estressores, iniciar fortalecimento muscular e estimu-
lar o convívio social.

(B) prescrever  órtese  de  posicionamento,  reduzir  a
sobrecarga, a dor e o edema, iniciar fortalecimen-
to  muscular  e  promover  o  retorno  às  atividades
anteriores.

(C) orientar repouso absoluto, prescrever órtese de posi-
cionamento, favorecer sobrecarga do membro afeta-
do e orientar a realização de alguma atividade física. 

(D) reduzir a sobrecarga, a dor e o edema, estimular a ci-
catrização tecidual e promover a flexibilidade, fortale-
cer e condicionar o membro afetado e promover o re-
torno às atividades anteriores.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para que a avaliação da sensibilidade não gaste um tem-
po excessivo e desnecessário, o terapeuta deve escolher
os testes mais adequados para cada caso clínico. Os tes-
tes mais empregados em pessoas com lesões nervosas
são:

(A) teste de função manual, teste de Allen e teste de fun-
ção muscular.

(B) teste dos monofilamentos, teste de Phalen e teste da
discriminação de dois pontos estáticos.

(C) teste de Allen, teste de Phalen e teste de báscula en-
tre o rádio e a ulna.

(D) teste vibratório, teste de avaliação da função simpáti-
ca e teste de Allen.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as definições a seguir.

Conceito 1
"refere-se a comportamentos aversivos em resposta a cer-
tos tipos de estímulos táteis que a maior parte não considera
como nocivos"

Conceito 2
"a  expressão  comportamental  desse  déficit  caracteriza-se
por  reações de medo desproporcionais a ameaça ou real
perigo,  resultante  do  estímulo  vestibular-proprioceptivo  ou
da posição do corpo no espaço"

Estas definições referem-se, respectivamente, aos seguin-
tes tipos de disfunção de modulação sensorial:

(A) defensividade  tátil  e  intolerância  aversiva  ao  movi-
mento.

(B) intolerância aversiva ao movimento e pobre discrimi-
nação tátil.

(C) defensividade tátil e insegurança gravitacional.

(D) insegurança gravitacional e dispraxia.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A órtese indicada para o tratamento conservador da sín-
drome do túnel do carpo é a

(A) órtese de posicionamento.

(B) órtese estática de punho em posição neutra.

(C) órtese dinâmica para o punho.

(D) órtese de extensão de cotovelo.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O que é o sistema tilt, presente em cadeira de rodas?

(A) É o sistema que permite o controle da direção da ca-
deira de rodas motorizada.

(B) É um componente opcional que propicia maior segu-
rança, pois impede a queda da cadeira para trás.

(C) É a inclinação do encosto e do assento em relação
ao solo.

(D) É um mecanismo que permite a rápida desmontagem
da cadeira de rodas, facilitando seu transporte.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo da terapia ocupacional junto aos indivíduos com
alterações visuais engloba a avaliação, a estimulação da
funcionalidade e eficiência visual e contempla também os
aspectos emocionais, o contexto familiar e social, a histó-
ria de vida do paciente, seus interesses e suas expectati-
vas. Na avaliação funcional da visão, o terapeuta deve ob-
servar, entre outros itens, a acomodação e adaptação vi-
sual que se conceituam, respectivamente, como:

(A) a percepção da luz e a capacidade de localizar sua
fonte; a habilidade em dirigir o olhar para um determi-
nado ponto e mantê-lo dessa forma.

(B) a habilidade de seguir visualmente um objeto em movi-
mento nas trajetórias vertical e horizontal; a habilidade
para distinguir detalhes dos objetos e das figuras. 

(C) a habilidade de percepção de profundidade e da no-
ção de distância; a habilidade de perceber diferenças
de brilho entre superfícies adjacentes.

(D) a habilidade de ajuste  visual  para focalizar  objetos
oferecidos a diferentes distâncias; a habilidade de en-
xergar em ambientes com pouca ou muita luz.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao prescrever uma órtese, o terapeuta ocupacional deve
se atentar na preservação dos arcos da mão para manter
o potencial máximo de mobilidade. Fazem parte do arco
longitudinal:

(A) o componente metacarpiano, no qual o 1º metacarpi-
ano é independente e apresenta mobilidade em rela-
ção ao trapézio.

(B) o componente carpometacarpiano, fixo principalmen-
te em relação ao 2º e 3º raios digitais, e as falanges,
que são os componentes móveis.

(C) o componente distal do carpo, fixo principalmente em
relação ao 2º e 3º raios digitais, e as falanges, que
são os componentes móveis.

(D) o componente carpometacarpiano, fixo principalmen-
te em relação ao 2º e 3º raios digitais, e as falanges,
que também são os componentes fixos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao avaliar um paciente vítima de traumatismo cranioence-
fálico, o terapeuta ocupacional pode utilizar a medida de
independência funcional. Se no item “vestir parte superior
do corpo”, o paciente receber pontuação 5, significa que: 

(A) ele dispensa o auxílio de outra pessoa e leva mais
tempo para executá-la.

(B) ele executa a tarefa com tranquilidade, sem auxílio de
outra pessoa.

(C) ele necessita de supervisão ou de preparação de ou-
tra pessoa para a realização da atividade.

(D) ele demonstra estar inapto para executar a atividade.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paciente com hemiplegia torna-se bastante vulnerável à
ocorrência  de trauma ou subluxação no ombro  afetado.
Dentre os fatores que levam a tal quadro pode-se citar o
seguinte:

(A) a espasticidade.

(B) o fortalecimento da musculatura que mantém a escá-
pula e o úmero.

(C) o ato errôneo de puxar o membro superior pela região
proximal.

(D) o  manuseio  incorreto,  puxando  o  membro  superior
pela extremidade distal.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao orientar o posicionamento adequado dos membros su-
periores de um paciente com lesão medular na fase agu-
da, o terapeuta ocupacional deve:

(A) proibir o uso de órteses.

(B) evitar que os cotovelos fiquem fletidos a 90º ou mais.

(C) permitir que os antebraços fiquem em supinação.

(D) enfatizar as mudanças de decúbito a cada três horas.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É a neuropatia do nervo ulnar na região do punho, que
ocorre num espaço adjacente à eminência hipotenar e que
contém a artéria, a veia e o nervo ulnar. Este é o conceito
da 

(A) síndrome do canal de Guyon.

(B) síndrome do túnel do carpo. 

(C) epicondilite lateral.

(D) síndrome do túnel cubital.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O papel do terapeuta ocupacional coordenador de grupo
está associado a diferentes funções, dentre as quais se
destaca a de facilitar. Para que essa função seja exercida,
é necessário ao terapeuta:

(A) considerar as características estruturais, os objetivos
e o número de participantes na formação do grupo.

(B) propiciar um ambiente que possibilite o individualismo
e a reflexão introspectiva. 

(C) estar preparado para ser continente e capaz de per-
ceber  as  comunicações  pré-verbais  ou  verbais  do
grupo.

(D) preparar o ambiente e providenciar todos os recursos
materiais que poderão ser utilizados no atendimento.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O plano de tratamento do terapeuta ocupacional para pes-
soas com dor na região lombar compreende:

(A) prescrição de repouso a maior parte do tempo no lei-
to para evitar exposição a fatores que desencadeiam
a dor e fazer treinamento aeróbico.

(B) orientação sobre o uso de gelo para reduzir espas-
mos musculares e a realização de exercícios na pisci-
na para diminuição da dor, com o objetivo de fortale-
cimento muscular.

(C) tarefas progressivas, repetitivas, para aumentar a for-
ça e a resistência para atividades específicas, minimi-
zando o estresse na coluna e fazer treinamento ae-
róbico.

(D) educação sobre conservação de energia, treinamento
em tarefas simuladas de trabalho para minimizar  o
estresse na coluna e adquirir  tolerância para essas
tarefas.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a figura.

Disponível em: <http://www.bibliomed.com.br/bibliomed/bmbooks/urgencia/li-
vro1/cap/fig04-1.htm>. Acesso em: 1º out. 2017.

A figura acima refere-se ao método regra dos noves, co-
mumente usada para classificar a dimensão da

(A) lesão medular.

(B) queimadura.

(C) artrite reumatoide.

(D) hérnia de disco.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ensino de técnicas de conservação de energia mostra
ser  um  instrumento  eficiente  no  tratamento  terapêutico
ocupacional de pessoas com esclerose múltipla. Dentre as
estratégias de conservação de energia encontram-se:

(A) a alternância entre períodos de atividade e de repouso
e a utilização de mobiliário e equipamento adequados
que auxiliem na manutenção da postura correta.

(B) o repouso absoluto e o afastamento do trabalho des-
de que este seja o causador do gasto energético ex-
cessivo.

(C) a utilização de cadeira de rodas integralmente e o uso
de órteses para proteger a musculatura enfraquecida.

(D) a realização de exercícios aeróbicos de alta intensi-
dade  e  a  indicação  de  atividades  relevantes  para
quando o paciente estiver mais disposto.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O que é dor neurogênica? 

(A) É a dor decorrente de um estímulo que não a provo-
caria em condições normais.

(B) Trata-se de dor e queimação contínua, com alodínia e
hiperpatia,  que ocorre após uma lesão nervosa trau-
mática, frequentemente com distúrbios vasomotores.

(C) É a síndrome dolorosa caracterizada por uma reação
anormal a um estímulo, especialmente aquele repeti-
tivo.

(D) Diz-se da dor iniciada ou provocada por uma lesão
primária, disfunção ou perturbação transitória no sis-
tema nervoso periférico ou SNC.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A depressão é provavelmente o distúrbio mental mais fre-
quentemente  encontrado  em  idosos.  Os  sintomas  mais
frequentemente relatados por eles são: 

(A) perda do apetite sexual, isolamento social e alopécia.

(B) hiperatividade, insônia e relatos de tristeza.

(C) relatos de tristeza,  isolamento da família e queixas
álgicas.

(D) fadiga, dificuldade para acordar de manhã e proble-
mas para voltar a dormir.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento  terapêutico  ocupacional  em pacientes  víti-
mas de acidente vascular cerebral é iniciado com:

(A) o treino da motricidade seletiva dos dedos para am-
pliar a velocidade e a precisão dos movimentos.

(B) a restauração do controle  do tronco,  concomitante  à
reeducação motora do membro superior.

(C) a  reeducação  motora  do  membro  superior  funda-
mentada  em  técnicas  de  Rood,  Kabat,  Bobath  e
Brunnstrom.

(D) o posicionamento correto dos seguimentos corporais
em padrão antiespástico.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as figuras a seguir.

Disponível em: <http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=2317&idioma=Por-
tugues>. Acesso em: 2 out. 2017.

O teste diagnóstico clássico para a tenossinovite estenosante
de De Quervain, representado na figura acima, é definido
como teste de 

(A) extensão resistida do 1º dedo.

(B) Phalen.

(C) Finkelstein.

(D) extensão resistida do 3º dedo.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A estrutura funcional complexa das mãos concorre para a
realização de preensões comumente encontradas nas ati-
vidades do dia a dia. Dos tipos de preensões classificados,
a preensão palmar é aquela realizada

(A) entre  as  polpas  digitais  do polegar  e  do  indicador,
com o músculo flexor superficial do 2º e 3º dedos es-
tabilizando as falanges.

(B) por todos os dedos, permitindo, por meio dos múscu-
los flexores superficiais e profundos dos dedos e dos
intrínsecos  da  mão,  a  realização da flexão  potente
das falanges do 2º ao 5º dedo.

(C) entre as polpas digitais do polegar e indicador, sendo
utilizada para pegar objetos de pequeno porte. É con-
siderada como sendo a mais delicada e precisa das
pinças digitais.

(D) por quase todos os dedos, excetuando-se o polegar, e
é frequentemente usada em situações que demandam
a transferência de objetos considerados pesados.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dor é uma experiência multifatorial que envolve vários
aspectos da vida dos indivíduos e interfere em seu desem-
penho  ocupacional  diário.  De  acordo  com  Mello  et  al.
(2004),  os  protocolos  de  avaliação  mais  utilizados  para
aferir a dor e seu impacto na vida dos indivíduos são os
que levam em consideração: 

(A) o relato pessoal, desde que o nível cognitivo permita
a captação desses dados.

(B) o relato pessoal, independente do nível cognitivo que
este indivíduo apresenta.

(C) os testes padronizados e formais.

(D) a observação do terapeuta.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A perda sensorial presente em um individuo com lesão na
medula espinhal aumenta o risco de lesões na pele. O sur-
gimento de úlceras de decúbito ou ferimentos por pressão
pode ser prevenido, 

(A) aliviando e eliminando pontos de pressão e protegen-
do áreas vulneráveis de atrito, umidade e calor ex-
cessivos.

(B) realizando mudanças de decúbito a cada vez que o paci-
ente queixar incômodo na posição na qual se encontra. 

(C) utilizando órteses para as mãos, coletes torácicos e
cervicais.

(D) diminuindo a quantidade de orientações aos cuidado-
res, dada a baixa/pouca interferência no processo de
prevenção das lesões na pele.
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