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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL DA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

INSTRUÇÕES 
 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração. 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 

cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse.  

 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. “Trilhas associativas” (Benetton, 1991) é uma técnica utilizada em Terapia Ocupacional, baseada na 
relação triádica. Assinale a alternativa que indica somente as etapas previstas neste método e que estão em 
ordem de aplicação, segundo o mesmo: 
 
a)  Analisar a atividade a ser realizada segundo um roteiro de análise, compilar as atividades, e ensinar e/ou 

indicar as atividades. 
b)  Agrupar e sub-agrupar atividades, ensinar e/ou indicar as atividades e significar as atividades. 
c)  Compilar as atividades, ensinar e/ou indicar as atividades, agrupar e sub-agrupar atividades e significar 

as atividades. 
d)  Analisar a atividade a ser realizada segundo um roteiro de análise, ensinar e/ou indicar as atividades, 

compilar as atividades, agrupar e sub-agrupar atividades e significar as atividades. 
e)  Ensinar e/ou indicar as atividades, agrupar e sub-agrupar atividades e significar as atividades, por 

associações feitas pelo próprio paciente, podendo ter auxílio do terapeuta ocupacional, para que uma 
nova história possa ser construída. 

 
12. Observe as alternativas abaixo e assinale aquela que contém somente características da atuação do 
terapeuta ocupacional no atendimento ao recém-nascido de risco, considerando um contexto 
multiprofissional humanizado:  
 
a)  observação do desenvolvimento da criança e orientação pais. 
b)  avaliação do desenvolvimento neuro-psico-motor, encaminhamento à estimulação precoce quando 

necessário e orientação escolar. 
c)  orientação dos pais quanto ao desenvolvimento infantil normal visando a detecção precoce, por parte dos 

pais, de qualquer alteração. 
d) humanização do espaço hospitalar, estimulação precoce visando a prevenção de desvios de 

desenvolvimento, orientação da alimentação. 
e)  avaliação do desenvolvimento neuro-psico-motor, intervenção nas alterações de desenvolvimento e 

orientação da família. 
 
13. Assinale a alternativa que possua somente exemplos de atividades instrumentais de vida diária (AIVDs): 
  
a)  Tomar banho, utilizar o computador, ir ao alfaiate, falar ao telefone. 
b)  Comprar pão no mercado, utilizar o caixa eletrônico, voltar de ônibus para casa, ir ao shopping para 

fazer um lanche. 
c)  Dirigir automóvel, pagar uma conta no banco, comprar um remédio na farmácia, escovar os dentes. 
d)  Ir ao sapateiro, visitar uma exposição de arte, pentear o cabelo, ir na academia para fazer musculação. 
e)  Escrever um e-mail, lavar a roupa, ir ao centro para uma consulta médica, almoçar. 
 
14. Assinale a alternativa que aponta somente afirmativas corretas sobre quadriplegia espástica: 
 
a)  É um tipo de paralisia cerebral onde o corpo todo está afetado de forma assimétrica, sendo que os 

membros superiores estão mais afetados que os inferiores, também conhecido como “dupla hemiplegia”. 
b)  É um tipo de paralisia cerebral onde o corpo todo está afetado de forma assimétrica, os membros 

superiores estão mais afetados que os inferiores, também conhecido como “dupla hemiplegia”, os 
membros inferiores sempre estão mais gravemente atingidos podendo desenvolver um padrão em tesoura 
e há presença de flutuação de tônus. 

c)  É um tipo de paralisia cerebral onde o corpo todo está afetado de forma simétrica e há presença de 
flutuação de tônus. 

d)  Os membros superiores estão mais afetados que os inferiores e há presença de flutuação de tônus. 
e)  Os membros inferiores sempre estão mais gravemente atingidos podendo desenvolver um padrão em 

tesoura e é também conhecido como “dupla hemiplegia”. 
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15. Considerando os pressupostos descritos por Mello (1995) no método de adequação postural conhecido 
por “Seating”, selecione a alternativa que aponta os fatores que devem ser alvo da intervenção do terapeuta 
ocupacional nesta abordagem: 
 
a)  O objetivo fundamental da abordagem do terapeuta ocupacional é facilitar a utilização independente de 

qualquer usuário de cadeira de rodas; assim sendo a intervenção enfoca:aumento da força muscular para 
impulsionar a cadeira, alterações e adaptações que possibilitem a realização das AIVPs com a cadeira. 

b)  O objetivo fundamental da abordagem do terapeuta ocupacional é melhorar a auto-estima do usuário de 
cadeira de rodas; assim sendo a intervenção enfoca: prevenção de deformidades, conforto, eliminação 
das barreiras psicológicas da aceitação do uso da cadeira, reajustes e estética.  

c)  O objetivo fundamental da abordagem do terapeuta ocupacional garantir a acessibilidade do usuário de 
cadeira de rodas; assim sendo a intervenção enfoca: orientação quanto à forma de obter os recursos 
financeiros necessários à aquisição da cadeira, estética, alívio de pressão, treino de manuseio no espaço 
social.  

d)  O objetivo fundamental da abordagem do terapeuta ocupacional é melhorar a independência e 
participação social do usuário de cadeira de rodas; assim sendo a intervenção enfoca: conforto, alívio de 
pressão, aumento da função básica humana, suporte corporal, adaptações e reajustes. 

e)  O objetivo fundamental da abordagem do terapeuta ocupacional é garantir a inclusão cultural do usuário 
de cadeira de rodas; assim sendo a intervenção enfoca: aumento da funcionalidade, suporte corporal, 
treino de manuseio no espaço social e alívio da pressão. 

 
16. A Terapia Ocupacional tem seus pressupostos históricos nos processos de ocupação de doentes crônicos 
em hospitais de longa permanência (Soares, 1991), bem como na restauração da capacidade funcional dos 
incapacitados físicos. Considerando essa colocação é correto afirmar que historicamente a Terapia 
Ocupacional utilizava: 
 
a)  Atividades de reabilitação profissional com o objetivo retorno dos doentes ao mercado de trabalho. 
b)  Somente atividades de reabilitação das funções de membros superiores e atividades construtivas. 
c)  Atividades recreativas e laborterápicas contextualizadas com a dinâmica institucional bem como 

atividades de reabilitação física. 
d)  Atividades de promoção de independência visando à socialização. 
e)  Principalmente atividades grupais e de expressão artística. 
 
17. A atuação do terapeuta ocupacional na área de geronto-geriatria deve seguir os pressupostos indicados 
pelo Estatuto do Idoso (2003). Considerando essa diretriz selecione abaixo a alternativa que indica somente 
ações pertinentes ao terapeuta ocupacional nesse contexto: 
 
a)  Em uma comunidade onde não há programas de distribuição de medicamentos para os idosos é 

necessário viabilizá-los.  
b)  Em uma comunidade onde já existem programas de atividade não é papel do terapeuta ocupacional 

analisá-los e adequá-los visando a promoção do bem estar físico, mental e social. 
c)  A adequação do espaço físico domiciliar, visando minimizar acidentes e facilitar a independência é 

função do terapeuta ocupacional como membro de uma equipe de promoção da saúde da família. 
d)  Não há necessidade de avaliar as necessidades da clientela e os recursos disponíveis antes de iniciar um 

programa de atividades, há protocolos descritos para esse fim, aplicáveis à todas as comunidades. 
e)  O terapeuta ocupacional deve supervisionar a preparação dos alimentos e coordenar as atividades 

realizadas pelos idosos institucionalizados, promovendo a socialização e a qualidade de vida. 
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18. Selecione a alternativa abaixo que expresse corretamente a resolução n. 316, de 19 de julho de 2006 do 
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que discorre sobre a atuação do terapeuta 
ocupacional nas atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária e tecnologia assistiva: 
 
a)  “Compete ao terapeuta ocupacional identificar os problemas que interferem no processo pedagógico do 

indivíduo, determinar recursos tecnológicos que serão utilizados na escola e proporcionar treinamento 
para utilização dos mesmos.” 

b)  “Compete ao terapeuta ocupacional identificar os problemas que interferem na independência do 
indivíduo, determinar os objetivos de tratamento e proporcionar treinamento para aumentar sua 
autonomia.” 

c)  “Compete ao terapeuta ocupacional identificar os problemas que interferem na expressividade do 
indivíduo, determinar o método de abordagem e proporcionar treinamento para facilitar a sua inclusão 
social.” 

d)  “Compete ao terapeuta ocupacional identificar os problemas que interferem na funcionalidade do 
indivíduo, determinar as atividades de reabilitação e proporcionar treinamento para a aquisição da 
marcha.” 

e)  “Compete ao terapeuta ocupacional identificar os problemas que interferem na socialização do 
indivíduo, determinar o modelo de assistência e proporcionar treinamento para a utilização de espaços 
sociais.” 

 
19. FRANCISCO (1998) faz considerações sobre o tema “Análise de atividades” destacando os pressupostos 
e práticas de aplicação de roteiros estruturados. Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmações 
que são corretas, relativas ao processo de análise de atividades em Terapia Ocupacional nesse contexto: 
 
a)  Possibilita a expressão de sentimentos e a construção de processos terapêuticos únicos. 
b)  Não prevê a utilização de roteiros estruturados, sendo que os mesmo não existem em nenhum modelo de 

atuação. 
c)  Visa conhecer as propriedades específicas de cada atividade pois considera que não é possível graduar a 

complexidade de nenhuma atividade. 
d)  Possibilita a estruturação de fases ou etapas para a realização de uma atividade, possibilita a expressão 

de sentimentos e a construção de processos terapêuticos únicos e visa conhecer as propriedades 
específicas de cada atividade. 

e)  Possibilita a estruturação de fases ou etapas para a realização de uma atividade, permite conhecer as 
propriedades específicas de cada atividade e determina se é possível graduar a complexidade de uma 
atividade. 

 
20. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo sobre as atuais políticas públicas de 
assistência em saúde mental e sua articulação enquanto rede de assistência: 
“O ________________________________________ constitui a porta de entrada preferencial pelo qual o 
sujeito com transtorno mental é acolhido e encaminhado através das 
____________________________________________________ para ser atendido no programa mais 
adequado ao caso, dentro dos programas previstos no ____________________________” 
 
a)  Posto de saúde – comunidades – protocolo. 
b)  Núcleo de Apoio à saúde da Família (NASF) - Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Programa de 

Assistência à Saúde Mental (PASM). 
c)  Programa de Saúde da Família (PSF) – entrevistas psicossociais –  mapa de atendimento comunitário. 
d)  Programa de Saúde da Família (PSF) - Unidades Básicas de Saúde (UBS) - Sistema Único de Saúde 

(SUS). 
e)  Atendimento profissional em saúde – Redes de assistência - Sistema Único de Saúde (SUS). 
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21. Classifique a afirmações sobre “órteses”, listadas abaixo, como verdadeiras ou falsas: 
 
I-  O terapeuta ocupacional é responsável por confeccionar, ajustar, adaptar, orientar o uso e a colocação 

das órteses.  
II-  As órteses substituem um órgão ou uma função.  
III-  Um dos objetivos do uso de uma órtese é prevenir deformidades.  
IV- Não se pretende obter ganhos funcionais com o uso de órteses.  
V-   As órteses podem ser dinâmicas ou estáticas.  
 
Assinale a alternativa que apontar somente as afirmações corretas: 
 
a)  I, III e IV. 
b)  I, II e III. 
c)  II e V. 
d)  I, III, e V. 
e)  III, IV e V. 
 
22. Selecione a alternativa que relaciona corretamente o tipo de paralisia cerebral e suas características: 
 
a)  Na quadriplegia espástica há grande possibilidade de instalação de deformidades e contraturas pela 

presença de espasticidade em grau moderado à severo. 
b)  Na hemiplegia espástica há presença de flutuação de tônus muscular com dificuldade em manter uma 

posição estável. Há dificuldade em manter a preensão manual de objetos nas duas mãos. 
c)  Na paralisia cerebral do tipo atetóide há presença de padrões posturais assimétricos e as funções 

bimanuais estão prejudicadas. 
d)  Na diplegia espástica os membros superiores são mais gravemente atingidos e em geral a fala e o 

controle de cabeças não são funcionais. 
e)  Na hemiplegia espástica não há presença de reflexos primitivos e muito dificilmente consegue-se marcha 

independente. 
 
23. Com o aumento da expectativa de vida mundial cresce entre a população a possibilidade de 
desenvolvimento de transtornos cognitivos associados à idade. Uma patologia de alta incidência na 
população idosa é a Doença de Alzheimer (DA) causando dificuldades funcionais para o próprio indivíduo e  
afetando o cotidiano dos familiares. Assinale a alternativa que apresentar as somente as possíveis ações do 
terapeuta ocupacional dentro desse contexto: 
 
a)  Treinos funcionais, fortalecimento da musculatura oro-facial, orientação à familiares e/ou cuidadores, 

atividades em grupo. 
b)  Estimulação cognitiva, adaptação do ambiente, orientação à familiares e/ou cuidadores, treino de 

atividades de vida diária. 
c)  Orientação à familiares, treino de manutenção da motricidade fina, treino de marcha. 
d)  Adaptação do ambiente, técnicas de memorização, suporte emocional e psicológico. 
e)  Estimulação cognitiva, treino de AVDs e AVPs, supervisão do uso de medicação. 
 
24. Analise as afirmações abaixo, sobre a prática do terapeuta ocupacional segundo as atuais propostas de 
atenção à saúde mental e assinale apenas a alternativa correta:  
  
a)  O terapeuta ocupacional como parte de uma equipe atuante na atenção à saúde mental não deve se 
preocupar com as necessidades e expectativas do sujeito como cidadão. 
b)  A prática do terapeuta ocupacional visa restabelecer primeiramente as capacidades dos sujeitos para 
então inseri-los nas redes comuns de convívio social. 
c)  Oficinas são uma propostas de atuação possível em Terapia Ocupacional no contexto de atenção à saúde 
mental. 
d)  O desenvolvimento do projeto terapêutico não considera a história de vida da pessoa com transtorno 
mental. 
e)  A prática do terapeuta ocupacional deve se focar na patologia e na remissão de sintomas e não enfocar o 
cotidiano do sujeito inserido na rede social comum. 
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25. Os modelos de atuação em Terapia Ocupacional inicialmente foram constituídos  segundo a clássica 
dicotomia corpo e mente proposta pela medicina e pela sociedade (Soares,1991). Assinale a alternativa 
abaixo que expresse a co-relação correta entre o modelo de intervenção e as ações preconizadas pelos 
mesmos: 
 
a)  No modelo psicanalítico as relações interpessoais e a relação terapeuta-paciente não são o cerne do 

tratamento. 
b)  As atividades artesanais e expressivas são utilizadas para dar vazão aos conflitos intrapsiquícos no 

modelo neurológico. 
c)  A atividade é utilizada como exercício no modelo cinesiológico.  
d)  No modelo psicanalítico as atividades são utilizadas com o objetivos de estimular o desenvolvimento 

sensório- perceptivo –motor. 
e)  O terapeuta ocupacional que atua segundo o modelo neurológico confecciona órteses, adaptações e 

adequações posturais. 
 
 


