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QUESTÃO 26 
 
No 3º mês de vida, a criança mantém a cabeça contra a gravidade na postura prono 
por várias razões, EXCETO: 
 
a) Alteração do posicionamento dos membros superiores. 
b) Diminuição do grau de extensão da coluna lombar e torácica. 
c) Aumento do sinergismo muscular na coluna lombar para estabilizar o tronco. 
d) Diminuição do encurtamento dos flexores de quadris e da musculatura pélvica. 
 
QUESTÃO 27 
 
Em relação ao desenvolvimento motor atípico, é FALSO afirmar: 
 
a) Embora a fixação tenha seu lado benéfico, ela interfere no processo normal de 

aumento de mobilidade e estabilidade.  
b) No desenvolvimento motor atípico, os bebês desenvolvem compensações nas 

posturas e nos movimentos, modificando cada vez mais seu padrão original.  
c) No desenvolvimento motor atípico, os componentes de atividade extensora 

contra a gravidade não se desenvolvem ou não chegam a ser suficientes para 
manter o equilíbrio da flexão. 

d) Quando o tônus é baixo e/ou a atividade de flexão e extensão contra a gravidade 
não se equilibram, o bebê terá dificuldade em estabilizar uma parte do corpo para 
que uma outra possa se mover.  

 
QUESTÃO 28 
 
Em relação às três afirmativas abaixo: 
 

1) Os pacientes espásticos devem ser posicionados, preferencialmente, 
em decúbito lateral ou em outra postura que não favoreça a atividade 
reflexa patológica. 

2) Alguns pacientes podem utilizar os reflexos patológicos para mudar de 
postura, como no caso do reflexo tônico labiríntico. 

3) A escoliose pode ser uma conseqüência da exacerbação do reflexo 
tônico cervical simétrico. 

 
a) Todas são falsas. 
b) Todas são verdadeiras. 
c) Apenas duas são falsas. 
d) Apenas duas são verdadeiras. 
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QUESTÃO 29 
 
Em relação ao desenvolvimento da cintura escapular, marque a afirmativa FALSA: 
 
a) No bebê com desenvolvimento motor normal, a estabilidade da cintura escapular 

em relação ao tronco se desenvolve gradualmente.  
b) Enquanto os componentes independentes do movimento do braço ocorrem, os 

músculos entre a escápula e o úmero se alongam, desenvolvendo o controle da 
cintura escapular. 

c) A estabilidade dinâmica da escápula favorece o apoio dos antebraços em prono, 
como elevar a escápula, e permitir movimentos dissociados do braço como 
extensão, rotação interna e a abdução horizontal.  

d) O bebê ou a criança com controle de escápula, nas posturas de prono ou de 
quatro, poderá ter uma extensão protetora suficiente, uma boa coordenação para 
alcançar e pegar e para habilidades de manuseio. 

 
 
 
QUESTÃO 30 
 
Marque a afirmativa FALSA: 
 
a) A criança hemiparética gosta da postura prono, pois é capaz de apoiar o braço 

afetado e liberar o outro para brincar. 
b) A criança atetóide normalmente não desenvolve deformidades, pois o tônus 

postural é geralmente baixo e ela é hipermóvel. 
c) O assentar em long sitting sem apoio de uma criança diparética é bastante 

inseguro, e o uso simultâneo das mãos para brincar é difícil ou impossível.  
d) A criança atáxica não apresenta movimentos precisos dos dedos e das mãos e a 

manipulação de objetos é desajeitada, e pode haver ainda um tremor intencional.  
 
 
 
QUESTÃO 31 
 
Em relação às lesões medulares, podemos afirmar: 
 
a) A espasticidade vai estar ausente nas lesões abaixo de T10. 
b) O paciente com lesão de nível neurológico C8 é incapaz de realizar extensão 

ativa do cotovelo. 
c) A síndrome de cauda eqüina é uma lesão das raízes nervosas lombares, mas 

ocasionalmente pode acarretar hiper-reflexia e paralisia espástica. 
d) A lesão medular cervical causa tetraplegia, com comprometimento grave do 

funcionamento dos braços, do tronco, das pernas e dos órgãos pélvicos. 
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QUESTÃO 32 
 
Em relação ao traumatismo crânio-encefálico (TCE), é CORRETO afirmar: 
 
a) A profundidade e a duração do coma não estão diretamente relacionadas com a 

gravidade da lesão. 
b) Os déficits visuoperceptivos têm pouca implicação na execução correta das 

atividades de vida diária. 
c) A incapacidade de realizar tarefas complexas consiste em um déficit integrativo e 

quase sempre está presente na fase crônica. 
d) A rigidez de descerebração consiste numa postura de flexão e adução 

exageradas dos quatro membros. 
 
 
QUESTÃO 33 
 
Doença vascular que leva à lesão do neurônio motor superior (NMS), ocasionando 
déficit sensoriomotor do hemicorpo contralateral, de início súbito, e durando mais de 
24 horas, é: 
 
a) Acidente vascular encefálico (AVE). 
b) Ataque isquêmico transitório (AIT). 
c) Esclerose múltipla. 
d) Esclerose lateral amotrófica (ELA). 
 
 
QUESTÃO 34 
 
Os sintomas relacionados à Doença de Parkinson são: 
 
a) Hipotonia e instabilidade postural. 
b) Face inexpressiva e espasticidade. 
c) Perda de iniciativa e tremor ao movimento voluntário. 
d) Rigidez muscular e deficiência na execução de tarefas em seqüência. 
 
 
QUESTÃO 35 
 
São características do paciente hemiplégico: 
 
a) Subluxação do ombro e ausência de apraxia. 
b) Marcha com passadas grandes e uso dos membros superiores para apoio. 
c) Contratura em rotação interna do ombro e aumento da fase de balanço da 

marcha. 
d) Marcha com velocidade diminuída e deficiência sensorial interferindo na 

manipulação de objetos. 
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QUESTÃO 36 
 
Quais características abaixo identificam mais as lesões cerebelares? 
 
a) Tremor e bradicinesia. 
b) Hipotonia e marcha atáxica. 
c) Distúrbios de equilíbrio e espasticidade. 
d) Fraqueza muscular e hipotrofia da musculatura posterior das pernas. 
 
 
 
QUESTÃO 37 
 
São objetivos da terapia ocupacional na fase aguda das queimaduras, EXCETO: 
 
a) uso de órtese. 
b) treino funcional. 
c) posicionamento. 
d) exercício para controlar edema, prevenir aderências de tendões e cápsula 

articular. 
 
 
 
QUESTÃO 38 
 
São restrições de movimento após cirurgia de quadril, EXCETO: 
 
a) nenhuma abdução do membro operado. 
b) não cruzar o membro inferior operado sobre o não operado. 
c) não flexionar o quadril acima de 90 graus. 
d) não girar o quadril. 
 
 
 
QUESTÃO 39 
 
Quanto à síndrome do túnel do carpo é INCORRETO afirmar: 
 
a) A síndrome do túnel do carpo transitória é algo comum durante a gravidez. 
b) Casos avançados revelam atrofia hipotenar e tenar do abdutor longo do polegar. 
c) Ocorre com maior freqüência em mulheres de 40 a 60 anos e é freqüentemente 

bilateral. 
d) Percutir o punho volar provoca o sinal de tinnel, que indica o comprometimento 

do nervo mediano. 
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QUESTÃO 40 
 
Em relação à Esclerose múltipla, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Sua causa continua indefinida. 
b) Os sinais incluem reflexos diminuídos, sinal de Babinky negativo e dismetria e 

nistagmia. 
c) As mulheres possuem de duas a três vezes mais chances para esclerose 

múltipla que os homens. 
d) Suas limitações incluem fraqueza, modificações sensoriais, distúrbios de 

equilíbrio, perturbações visuais e fadiga, dentre outros. 
 
 
QUESTÃO 41 
 
São contra-indicações para utilização do calor superficial, EXCETO: 
 
a) edema. 
b) infecção. 
c) trombloflebite de veia profunda. 
d) sensibilidade alterada devido a enxerto cutâneo ou cicatriz. 
 
 
QUESTÃO 42 
 
Exercício em que um músculo fraco é contraído concêntrica ou excentricamente 
através da ADM que o paciente consegue. O terapeuta, ou aparelho externo, 
proporciona assistência ao movimento completo. Marque o tipo do exercício 
descrito: 
 
a) isocinético. 
b) isotônico ativo. 
c) isotônico assistido. 
d) isométrico resistido. 
 
 
QUESTÃO 43 
 
E objetivo da prescrição ortótica na fase inflamatória de uma lesão traumática 
envolvendo partes moles de uma extremidade: 
 
a) corrigir instabilidade articular. 
b) tração e mobilização dos tecidos. 
c) imobilização e proteção aos tecidos. 
d) controle de movimentos involuntários. 
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QUESTÃO 44 
 
Marque a afirmativa INCORRETA: 
 
a) Uma órtese dinâmica aplica força móvel numa direção, permitindo ao mesmo 

tempo o movimento em direção oposta. 
b) O conceito de dupla obliqüidade aplicado à confecção de uma órtese da 

extremidade superior determina que esta deva ser mais alta e longa no lado ulnar 
da mão. 

c) A teoria de Tempo Total de Amplitude Final – TTAF sugere que a quantidade de 
aumento de amplitude passiva de movimento de uma articulação rígida é 
diretamente proporcional à quantidade de tempo que a articulação é mantida no 
final de sua amplitude. 

d) A posição funcional da mão é de 15 a 30 graus de extensão do punho, 10 graus 
de flexão interfalangeana proximal e distal, abdução palmar do polegar e 
extensão das articulações metacarpofalangeana e interfalangeana do polegar. 

 
 
 
QUESTÃO 45 
 
São considerados movimentos de substituição na presença de incapacidade 
abdução normal do ombro, EXCETO: 
 
a) elevação da escápula. 
b) flexão lateral do tronco. 
c) rotação lateral do tronco. 
d) flexão ou extensão do ombro. 
 
 
 
QUESTÃO 46 
 
Abordagem da Psicologia sobre as relações entre desenvolvimento humano e 
aprendizagem cuja concepção é de uma gênese do psiquismo - daí o termo 
“epistemologia genética”, que estuda os mecanismos pelos quais a criança passa do 
estado de conhecimento menos avançado àquele de conhecimento mais avançado, 
o que se caracteriza de acordo com sua maior ou menor proximidade do 
conhecimento cientifico. Marque a opção que indica a abordagem descrita: 
 
a) Abordagem construtivista. 
b) Abordagem histórico-cultural. 
c) Abordagem inatista-maturacionista. 
d) Abordagem empirista associacionista. 
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QUESTÃO 47 

 
Em relação às amputações de membros superiores é INCORRETO afirmar: 
 
a) Ganchos são considerados dispositivos terminais mais funcionais que mãos 

protéticas. 
b) O membro fantasma é considerado um fenômeno universal e habitualmente 

aceito pelo paciente. 
c) Nas amputações bilaterais, o membro mais curto deve ser inicialmente 

empregado como dominante. 
d) A etiologia traumática predomina nas amputações de membros superiores assim 

como o nível transradial nas amputações adquiridas. 
 
QUESTÃO 48 
 
Considerando a definição de sintomas e sinais típicos de doenças psiquiátricas, 
marque a afirmativa CORRETA: 
 
a) Demência é considerada como a deterioração global e orgânica do 

funcionamento intelectual sem obnubilação da consciência. 
b) Ambivalência é descrita como a incapacidade ou dificuldade para descrever ou 

conscientizar-se das próprias emoções e estado de ânimo. 
c) Estado crepuscular é quando o paciente parece estar adormecido, mas pronto 

para ser despertado (também conhecido como mutismo acinético). 
d) Afasia sensorial é a perturbação da fala causada por um transtorno mental 

orgânico, no qual a compreensão permanece, mas a capacidade de falar está 
amplamente prejudicada; a fala não apresenta fluência, é laboriosa e imprecisa. 

 
QUESTÃO 49 
 
Marque a afirmativa INCORRETA: 
 
a) Uma neurose é um transtorno crônico ou recorrente, não-psicótico, 

caracterizado, principalmente, por ansiedade, que é experimentada ou expressa 
de modo direto ou modificado através dos mecanismos de defesa; ela aparece 
como um sintoma, como obsessão, compulsão, fobia ou disfunção sexual. 

b) Na utilização psiquiátrica mais comum do termo, “psicótico” tornou-se sinônimo 
de grave comprometimento do funcionamento social e pessoal, caracterizado por 
retraimento social e incapacidade para desempenhar os papéis ocupacionais e 
domésticos usuais. 

c) O termo psicótico não se aplica a distorções menores da realidade que envolvam 
temas de juízo relativo, por exemplo, uma pessoa deprimida que subestima suas 
conquistas não é considerada psicótica, enquanto aquela que acredita ter 
causado uma catástrofe natural o é. 

d) A evidência direta do comportamento neurótico é a presença de delírio ou de 
alucinações sem discernimento (insight) de sua natureza patológica. 
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QUESTÃO 50 
 
De acordo com a Portaria nº 3.291, de 26/12/2006, do Ministério da Saúde, que 
define os tipos de internação psiquiátrica, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Internação Psiquiátrica Voluntária poderá tornar-se involuntária quando o 

paciente internado exprimir sua discordância com a manutenção da internação. 
b) Internação Psiquiátrica Involuntária é aquela realizada sem o consentimento 

expresso do paciente. 
c) A Portaria visa regulamentar a Lei nº 1.0216/01 no contexto da desospitalização 

psiquiátrica. 
d) A internação psiquiátrica involuntária é aquela realizada somente por autorização 

judicial. 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 
 
COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE 
FRASE: 
 
Responsabilidade social: é prioritário que todas as empresas sejam responsáveis 
pelo bem-estar de sua comunidade. 
 
 
 
 
 


