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TERAPEUTA OCUPACIONAL - OBJETIVA - CONCURSO 2002
Questão 01

O local e o ano do surgimento da primeira escola de terapia ocupacional são, respectivamente:

A) Madrid, 1930
B) Chicago, 1915
C) Londres, 1926
D) Vancover, 1912

Questão 02

Considere um paciente com necessidade de tratamento para fortalecimento muscular,
apresentando dor à mobilização articular.
Neste caso, deverá ser indicado o trabalho muscular do seguinte tipo:

A) estático
B) dinâmico
C) excêntrico
D) concêntrico

Questão 03

O exercício da profissão de terapeuta ocupacional foi assegurado pelo Decreto-lei número:

A) 389/69
B) 692/69
C) 938/69
D) 6316/75

Questão 04

Dentre as afirmativas de diferentes correntes, aquela que está relacionada com o modelo de
terapia ocupacional humanista é:

A) “O tratamento, portanto, só acontece após uma avaliação do paciente e a elaboração, por
parte do terapeuta, de um programa de tratamento.”

B) “Portanto, somente no final do processo de coleta de dados é que o terapeuta encontra-se
em condições de passar para a etapa seguinte:  o planejamento do programa de tratamento.”

C) “Os atendimentos, por sua vez, são sempre grupais, sendo que, para a constituição dos
 grupos, deve-se privilegiar o critério de origem de classe da pessoa.”

D) “A saúde é concebida como um estágio de equilíbrio na relação do homem com seu
 ambiente; a doença, portanto, decorre do desequilíbrio nessa relação.”
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Questão 05

A relação paciente-terapeuta é de fundamental importância para o bom resultado de qualquer
tratamento.
O meio de contato utilizado pelo terapeuta ocupacional no estabelecimento desta relação é:

A) empatia
B) atividade
C) psicoterapia
D) musicoterapia

Questão 06

Nos casos de amputação unilateral de membros inferiores, um dos objetivos do tratamento na
fase pré-protética é:

A) reduzir o edema do coto com mobilização ativa
B) imobilizar a articulação acima do nível da amputação
C) fortalecer a musculatura MsSs na realização de transferências
D) treinar a passagem da cadeira de rodas para a cama e vice-versa

Questão 07

Durante a ação do reflexo tônico- cervical simétrico, RTCS, os movimentos presentes na criança
normal em relação à cabeça, braços e pernas, respectivamente, são:

A) para trás, fletidos, extendidas
B) para frente, extendidos, fletidas
C) rodada para o lado, fletidos, fletidas
D) em posição neutra, extendidos, fletidas

Questão 08

Dentre as propostas abaixo, aquela que exemplifica melhor a influência marxista sobre a atividade
humana é:

A) concepção do trabalho como ação determinante da divisão das classes sociais e étnicas
B) entendimento do homem como produtor, criador e transformador da natureza pelo trabalho
C) preocupação com a individualização e conseqüente auto-consciência e capacitação para

mudanças
D) diferenciação entre o trabalho manual e intelectual e suas interferências no processo

terapêutico
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Questão 09

A partir da década de 1980, um movimento começou a tomar vulto mundial, principalmente no
campo da assistência às pessoas portadoras de deficiências. Este movimento preconiza a
modificação não só do portador de deficiência, mas também da sociedade, que precisa se
adaptar para receber todos os seus membros. Portanto, parte do princípio da aceitação das
diferenças, da convivência na diversidade humana e da aprendizagem pela cooperação.
Tal movimento é denominado:

A) inclusão social
B) inserção social
C) integração social
D) reabilitação social

Questão 10

A evolução da preensão dentro do desenvolvimento motor global se dá na seguinte seqüência
de etapas:

A) palmar, radiopalmar e pinça
B) pinça, radiopalmar e palmar
C) palmar, cubitopalmar e pinça
D) cubitopalmar, palmar e pinça

Questão 11

No caso de terapia para mão edematosa, o recurso mais correto é prescrever atividades que
utilizem movimentação do tipo:

A) passiva sem sobrecarga
B) contra-resistente bimanual
C) ampla com membros elevados
D) circunscrita com dedos entrelaçados

Questão 12

O paciente neurológico com ataxia tem sua marcha caracterizada por:

A) passos fortes e ausência de flexão dos joelhos
B) passos variantes com a ultrapassagem do lugar-alvo
C) pequenos passos e muita rigidez articular em tornozelos e joelhos
D) passos largos e instáveis com tendência de desvio para o lado da lesão
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Questão 13

Para compreender as múltiplas implicações a partir da ocorrência de uma doença ou deficiência,
a Organização Mundial de Saúde publicou um manual onde estão contidas definições de
deficiência, incapacidade e handicap.
Assim, de acordo com a OMS, handicap significa:

A) interferências na organização familiar em torno da deficiência, priorizando atitudes e hábitos
de cuidados pessoais

B) prejuízos decorrentes das deficiências e incapacidades, refletindo-se na adaptação e interação
do indivíduo com o meio

C) conseqüências da deficiência em termos de desempenho e atividade funcional, levando ao
déficit no processo escolar

D) alterações do corpo ou da aparência física de um órgão ou de uma função, indicando
perturbação em nível orgânico

Questão 14

A forma de preensão acessória, onde a palma da mão se opõe aos quatro últimos dedos sem a
intervenção do polegar é chamada de:

A) digital
B) palmar
C) gancho
D) digitopalmar

Questão 15

As órteses funcionais são destinadas a:

A) neutralizar a mão para obter a função máxima e maior força muscular
B) manter a mão anatomicamente para manter a força muscular e a sua função
C) colocar a mão em posição ótima para obter a função máxima e a força muscular mínima
D) posicionar a mão contrariamente à lesão para obter aumento da força muscular e de sua

função

Questão 16

Os receptores gerais estão distribuídos por todo o corpo.
Os corpúsculos de Meisser e de Ruffini são responsáveis, respectivamente, pelas seguintes
sensações:

A) frio e calor
B) tato e calor
C) pressão e frio
D) pressão e tato
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Questão 17

O método da facilitação neuromuscular proprioceptiva foi descrita pelo seguinte autor:

A) Rood
B) Kabat
C) Bobath
D) Brunnston

Questão 18

O sinal de Babinski, verificado através da estimulação cutânea da região plantar, corresponde, na
neurofisiologia, ao seguinte nível:

A) bulbar
B) cortical
C) medular
D) cerebelar

Questão 19

A sensibilidade da mão é fundamental para a auto-expressão, preensão, identificação e avaliação
dos objetos e para a nossa proteção.
Quando usamos os monofilamentos de Weinstein-Semmes, estamos testando o tipo de
sensibilidade denominado:

A) estereognosia
B) discriminação vibratória
C) percepção do toque leve
D) discriminação de dois pontos

Questão 20

Um dos objetivos do tratamento da criança portadora de atetose é:

A) alinhar a cabeça e o pescoço
B) aumentar a estruturação sensorial
C) facilitar a ação do tônus postural contra a gravidade
D) estimular movimentos amplos de membros superiores
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Questão 21

Na evolução da espondilite anquilosante não há ocorrência de:

A) rigidez costovertebral
B) limitação dorso lombar
C) limitação coxofemoral
D) rigidez de metacarpofalangianas

Questão 22

No tratamento da doença reumatóide, deve-se enfatizar a importância da boa postura.
Dentre as orientações abaixo, aquela que tem por finalidade evitar a rigidez e a deformidade é:

A) dormir com os quadris e joelhos dobrados
B) ficar em pé com os joelhos e quadris curvados
C) trocar de posição quando sentado por longo período
D) sentar com quadris e joelhos em ângulo reto por longo período

Questão 23

As articulações metacarpofalangianas realizam, basicamente, quatro movimentos.
São eles:

A) flexão, extensão, abdução e adução
B) flexão, extensão, rotação interna e adução
C) flexão, extensão, rotação externa e interna
D) adução, abdução, rotação interna e externa

Questão 24

Dentre os músculos abaixo, aquele que não pertence ao grupo responsável pela flexão das
metacarpofalangianas é o:

A) lumbrical
B) interósseo dorsal
C) interósseo palmar
D) flexor profundo dos dedos
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Questão 25

Os sintomas ligados ao parkinsonismo são:

A) hipotonia geral e labilidade emocional
B) carência de expressividade facial e marcha festinante
C) incapacidade de compreensão da palavra falada e perda da iniciativa
D) incapacidade de reconhecimento dos membros como parte do próprio corpo

Questão 26

O músculo inervado pelo nervo mediano está indicado na seguinte alternativa:

A) interósseo dorsal
B) extensor longo do polegar
C) oponente do dedo mínimo
D) flexor superficial dos dedos

Questão 27

O lobo cerebral responsável pelo surgimento do movimento voluntário é o:

A) frontal
B) parietal
C) occipital
D) temporal

Questão 28

“....existe uma impossibilidade para encontrar as palavras adequadas ou para formular frases,
bem como para dizê-las ou para escrevê-las(...) Ele, em geral, está ciente do defeito, mas se
não estiver, a fala pode ser volúvel, embora incompreensível.”

A definição acima refere-se à disfunção denominada:

A) dislalia
B) dislexia
C) disartria
D) afasia de expressão
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Questão 29

O modelo de terapia ocupacional materialista histórico baseia-se na seguinte premissa:

A) construção de um saber-fazer inserido nas práticas, nas relações e nas experiências do
cotidiano

B) abordagem na sintomatologia, na diferenciação entre o normal e o patológico e nas influências
psicocomportamentais

C) processo configurado no encadeamento de etapas distintas, no conhecimento da patologia
e nas possibilidades de prognóstico

D) busca de uma relação terapêutica apoiada no perfil de um paciente, nas investigações de
níveis de funções e no comportamento

Questão 30

Na fase aguda de recuperação da artrite reumatóide, deve-se prescrever a realização dos seguintes
tipos de movimento:

A) suaves e rítmicos
B) ativos e concêntricos
C) espiralados e coordenados
D) com carga e de alongamento

Questão 31

Os músculos que contraem e relaxam em conjunto com os iniciadores do movimento são
chamados:

A) agonistas
B) fixadores
C) sinergistas
D) antagonistas

Questão 32

Insônia, anorexia, falta de energia, falta de concentração, tristeza, sentimentos de extrema desgraça
e ideação suicida são sintomas do quadro patológico denominado:

A) esquizofrenia
B) depressão
C) neurose
D) psicose



9

TERAPEUTA OCUPACIONAL - OBJETIVA - CONCURSO 2002
Questão 33

Na visão da Dra. Nise da Silveira, as atividades expressivas são instrumentos que:

A) facilitam a auto-estima, minimizando os temores internos
B) organizam a desordem interna, reconstruindo a realidade
C) exprimem o caos interno, tornando-o passível de interpretação
D) desenvolvem a capacidade laborativa, permitindo o desenvolvimento intelectual

Questão 34

Paciente apresenta dificuldade de deambulação por lesão traumato-ortopédica em joelho direito.
Neste caso, a utilização de bengala deve ter como referência de apoio o seguinte lado:

A) da perna lesada
B) da mão dominante
C) oposto da perna lesada
D) oposto da mão dominante

Questão 35

Os sintomas que comumente caracterizam a reação histérica são:

A) depressão e catatonia
B) ansiedade e sublimação
C) conversão e dissociação
D) embotamento afetivo e fragmentação do ego

Questão 36

A reação involuntária ao excesso de estiramento de um músculo ou a um estiramento muito
repentino se apresenta na forma de:

A) cãibra
B) clônus
C) espasticidade
D) espasmo protetor
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Questão 37

Segundo MacDonald, o tipo de paciente psiquiátrico que mais consegue se beneficiar de uma
oportunidade de trabalho na indústria é geralmente o:

A) psicopata
B) demente senil
C) PMD na fase maníaca
D) esquizofrênico crônico

Questão 38

Em determinadas situações, pessoas cegas, mesmo já tendo sido treinadas, precisam da ajuda de
um guia para sua mobilidade.
A alternativa que descreve a orientação de condução de um cego é:

A) Segura a mão do guia e caminha cerca de meio passo à frente.
B) Segura o ombro do lado oposto do guia e caminha lado a lado.
C) Segura o antebraço do guia, que está fletido a 90º, caminhando ao seu lado.
D) Segura o braço do guia, que está aduzido e caminha cerca de meio passo atrás.

Questão 39

A perda da percepção da visão da metade nasal de um olho e da metade temporal do outro
ocorre em portadores de:

A) nistagmo
B) hipoacusia
C) hemianopsia
D) disdiadococinesia

Questão 40

A fratura de Colles pode ser imobilizada com o pulso em flexão.
Uma das conseqüências deste procedimento é:

A) rigidez de dedos e ombro
B) contratura de 4º e 5º metacarpo
C) aderência da região tenar e hipotenar
D) frouxidão ligamentar em punho e cotovelo
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Questão 01

Partindo do pressuposto de saúde como um estado de ausência de doença,

A) descreva, resumidamente, o modelo do processo de terapia ocupacional positivista;
B) cite dois objetivos da avaliação para este modelo.

Questão 02

Defina os termos abaixo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde:

A) distúrbio;
B) deficiência;
C) hipofunção;
D) desabilitação.

Questão 03

A utilização de atividades expressivas em terapia ocupacional é muito freqüente, sobretudo na
atuação em psiquiatria. No entanto, há muitas linhas que divergem sobre este assunto.
Pensando no tratamento de pacientes esquizofrênicos proposto por Herman Simon,

A) aponte o objetivo principal de sua proposta de tratamento;
B) indique a sua posição em relação à produção de atividades expressivas.

Questão 04

"Toda a práxis é atividade, mas nem toda a atividade é práxis."

Esta afirmação é apresentada pela terapeuta Berenice Rosa Francisco em seu livro "Terapia
Ocupacional".
Segundo a autora, conceitue:

A) atividade;
B) práxis.

Questão 05

Considerando um paciente idoso em estado demencial, cite:

A) dois objetivos de tratamento;
B) duas características das atividades a serem prescritas.


