
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO

 
DE BIGUAÇU 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 001/2007 

Instituto Tecnológico e 
Cientifico - INTEC   

CARGO: Terapeuta Ocupacional 
.: Nível Superior :. 

PROVA OBJETIVA – 21/10/2007   

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:  

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) este caderno, com 30 questões objetivas. Confira. Se ele não estiver completo, chame o fiscal; 
b) 1 CARTÃO RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova;  

2. Verifique se este material está em ordem, se seu nome, número de inscrição e cargo pretendido, 
conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA destinado às respostas das questões 
objetivas, caso contrário, chame o fiscal.  

3. Após a conferência, o participante deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA 
destinado às respostas das questões objetivas, utilizando, preferencialmente, caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta.  

4. No CARTÃO RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve 
ser feita preenchendo todo o espaço compreendido no círculo, com caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar claros.  

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não DOBRAR, AMASSAR, ou MANCHAR. O 
CARTÃO RESPOSTA, pois o mesmo NÃO SERÁ SUBSTITUIDO.  

6. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), 
(B), (C) e (D), só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA 
ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.  

7. As questões são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.  

8. SERÁ EXCLUÍDO DO CONCURSO PÚBLICO o participante que: 
a) se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 

rádios gravadores, “headphones”, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que realiza a prova levando consigo este Caderno de Prova e/ou 

CARTÃO RESPOSTA.  

9. A marcação do CARTÃO RESPOSTA faz parte do tempo da prova. Reserve os 20 (vinte) minutos 
finais para marcá-lo.  

10. Os rascunhos e as marcações no Caderno de Prova NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

11. Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE PROVA, o CARTÃO RESPOSTA e ASSINE A 
LISTA DE PRESENÇA.  

12. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA, INCLUINDO A MARCAÇÃO DO CARTÃO RESPOSTA, 
É DE TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS.  

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se do recinto de prova após decorrido 1 
(uma) hora do início da mesma e os 3 (três) últimos candidatos de cada sala da prova só poderão 
entregar as respectivas provas e retirar-se do local, simultaneamente.  

14. O INTEC, responsável pelo planejamento e execução desse Concurso Público, deseja-lhe BOA 
PROVA.  
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MODELO DO CARTÃO RESPOSTA 

 

Segundo o Edital 001/2007, item 9.3: O gabarito oficial das provas objetivas será afixado no mural da Prefeitura 
Municipal de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu/SC) e tornado disponível no site 
www.concursosintec.com.br, a partir das 12 (doze) horas do primeiro dia útil subseqüente à sua realização.  

http://www.concursosintec.com.br
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CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES)  

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 
e 2. 

Os desastres de Sofia 

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho 
anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e 
passara pesadamente a ensinar no curso 
primário: era tudo o que sabíamos dele. 

O professor era gordo, grande e silencioso, 
de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, 
tinha ombros contraídos. Usava paletó curto 
demais, óculos sem aro, com um fio de ouro 
encimando o nariz grosso e romano. E eu era 
atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu 
silêncio e pela controlada impaciência que ele 
tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu 
adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. 
Falava muito alto, mexia com os colegas, 
interrompia a lição com piadinhas, até que ele 
dizia, vermelho: 

- Cale-se ou expulso a senhora da sala. 

Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: 
pode me mandar! Ele não mandava, senão 
estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava 
tanto que se tornara doloroso para mim ser o 
objeto do ódio daquele homem que de certo 
modo eu amava. Não o amava como a mulher 
que eu seria um dia, amava-o como uma criança 
que tenta desastradamente proteger um adulto, 
com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê 
um homem forte de ombros tão curvos. (...) 

Clarice Lispector 

1. Infere-se do texto que: 

a) a expressão “ombros caídos” indica uma 
qualidade física do professor; 

b) o professor lecionava sem prazer; 
c) a expressão “ombros caídos” faz referência 

às qualidades psíquicas e morais de um 
homem acovardado; 

d) a expressão “controlada impaciência” 
sugere que o professor não aceitava sair do 
papel de aparente superioridade.  

2. Infere-se do texto que: 

a) a aluna dedicava um grande afeto ao 
professor e se irritava porque não era 
correspondida; 

b) a aluna jamais conseguiu a proeza de fazer o 
professor revelar seus impulsos verdadeiros; 

c) a menina reconhece no professor a figura de 
um homem forte, autêntico. 

d) a aluna nutria sentimentos ambíguos pelo 
professor;  

3. Assinale a alternativa cuja frase NÃO está 
pontuada corretamente: 

a) Os alunos, ansiosos, aguardavam o 
encerramento da aula. 

b) Ansiosos, os alunos aguardavam o 
encerramento da aula. 

c) Os alunos aguardavam, ansiosos, o 
encerramento da aula. 

d) Os alunos, aguardavam ansiosos, o 
encerramento da aula.   

4. Observe a regência verbal e assinale a 
alternativa correta: 

a) Os motoristas, geralmente, não obedecem os 
sinais de trânsito. 

b) Informei – lhe a nota da redação. 
c) Pouca gordura não implica em  saúde. 
d) Prefiro estudar do que trabalhar.   

5. Indique a alternativa correta com relação à 
concordância nominal: 

a) Tratava-se de vaidade e orgulho excessivo. 
b) Fiel aos deveres paternal e fraternal, ambos 

silenciavam.  
c) É proibido entrada. 
d) Permitam-me que as deixe só.   

6. Assinale a alternativa correta com relação ao 
emprego do acento indicativo de crase: 

a) Realizamos todas as compras à prazo. 
b) Dirigiu-se àquele senhor de camisa branca. 
c) Não sei a quem perguntar: se à recepcionista 

da direita ou a da esquerda. 
d) Esta é a garota à quem me referi.   

7. “ – assim eu vinha, como quem ama

 

as 
mulheres de seu país, as comidas de sua 
infância e as toalhas do seu lar – quando 
aconteceu.” (Rubem Braga). 

Assinale a alternativa em que, respectivamente, 
estão corretamente classificadas as formas 
verbais sublinhadas. 

a) presente do subjuntivo, presente do 
indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo. 

b) pretérito perfeito do indicativo, presente do 
subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo. 

c) presente do indicativo, presente do indicativo, 
pretérito perfeito do indicativo. 

d) pretérito imperfeito do indicativo, presente do 
indicativo, pretérito perfeito do indicativo.  
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8. Observe a concordância verbal e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Fazem cinco anos que eu não a vejo. 
b) Vendem-se belos apartamentos. 
c) Havia vários candidatos no interior da sala. 
d) Não faltam em nossa terra belezas naturais.   

9. A Memória é: 

a) Um componente capaz de armazenar 
programas e dados. 

b) Todo componente físico do computador. 
c) Um componente gerenciador de todos os 

recursos do computador. 
d) Um componente responsável pelo 

gerenciamento do hardware em um 
computador.  

10. Qual das opções abaixo se refere a um 
utilitário com a função de organizar uma 
memória do computador com objetivo de 
agregar partes de um documento espalhadas 
nesta memória? 

a) Desfragmentador. 
b) Backup. 
c) Software shareware. 
d) Software integrado.  

11. No que se refere às redes de computadores 
o que é uma LAN (local area network)? 

a) É um local exclusivamente de diversão no 
qual usuários jogam em rede. 

b) Restrita a uma área geográfica próxima, 
como uma sala, um andar, um prédio ou 
mesmo um pequeno conjunto de prédios. 

c) É uma rede com abrangência de alguns 
quilômetros como uma região geográfica de 
uma cidade ou um grande campus. 

d) É uma rede na qual a abrangência se 
estende por grandes regiões, como estados 
ou mesmo países.  

12. A ostreicultura e a mitilicultura passaram a 
ser hoje atividades não alternativas e, sim, de 
renda principal no litoral catarinense, 
envolvendo aproximadamente mil famílias e 
gerando em torno de seis mil empregos 
diretos e indiretos. São municípios 
produtores de ostras, mexilhões ou mariscos 
no Estado de Santa Catarina, EXCETO: 

a) Biguaçu. 
b) Florianópolis. 
c) São Joaquim. 
d) Penha.  

13. O Orçamento Participativo (OP) é um 
instrumento central no planejamento de 
ações e obras de Biguaçu. Sobre essa 
prática é correto afirmar: 

I. Estimula a participação de moradores de 
todas as regiões do Município na definição 
das prioridades de investimento. 

II. A sociedade é chamada a acompanhar e 
fiscalizar a execução das obras e serviços. 

III. O Orçamento Participativo incorpora-se ao 
modelo de gestão popular. 

IV. A partir dessa prática, constrói-se a 
responsabilidade dos cidadãos e do Poder 
Público em definir e gerir os destinos do 
Município. 

A alternativa correta é: 

a) Apenas a assertiva III está INCORRETA. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está correta.  

14. As belezas naturais e um dos melhores 
índices de qualidade de vida do Brasil fazem 
de Santa Catarina um estado único, onde o 
turismo acontece o ano todo, tanto nas 
principais cidades turísticas como nos 
recantos históricos. Assinale a alternativa 
que apresenta a correta correlação entre as 
regiões numeradas na figura e os roteiros 
turísticos do Estado de Santa Catarina: 

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina 

 

(   ) Ilha de Santa Catarina. 
(   ) Caminho dos Príncipes. 
(   ) Vale Europeu. 
(   ) Litoral Norte. 
(   ) Litoral Sul e Surfe. 
(   ) Encantos do Oeste e Termas. 
(   ) Planalto Serrano.  

a) 2, 4, 5, 1, 3, 7 e 6. 
b) 2, 1, 5, 4, 3, 6 e 7. 
c) 2, 1, 5, 4, 3, 7 e 6. 
d) 3, 4, 1, 5, 7, 3 e 6. 
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15. Em 13 de dezembro de 1983, o então 

Governador Esperidião Amin Helou Filho 
assinou o Decreto n. 20.829 que identifica a 
Flor Símbolo do Estado de Santa Catarina 
como sendo: 

a) Chrysanthemum frutescens. 
b) Hortência - Hydrangea macrophylla. 
c) Laélia Purpurata. 
d) Lírio Muscadet.   

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(15 QUESTÕES) 

16. Após a leitura do enunciado a seguir, analise 
as assertivas:  

“O Controle Social não deve ser traduzido apenas 
em mecanismos formais e, sim, refletir-se no real 
poder da população em modificar planos, 
políticas, não só no campo da saúde” (Relatório 
final da 9ª Conferência Nacional de Saúde de 
1992). 

I. Os Conselhos de Saúde são os órgãos de 
controle do SUS pela sociedade nos níveis 
municipal, estadual e federal. Foram criados 
para permitir que a população interfira na 
gestão da saúde, defendendo os interesses 
da coletividade para que esses sejam 
atendidos pelas ações governamentais. 

II. A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
estabelece duas formas de participação da 
população na gestão do Sistema Único de 
Saúde: as Conferências e os Conselhos de 
Saúde em que por meio de seus 
representantes, a comunidade, pode opinar, 
definir, acompanhar a execução e fiscalizar 
as ações de saúde nas esferas de governo: 
federal, estadual e municipal. 

III. De quatro em quatro anos deve acontecer a 
Conferência Nacional de Saúde, após a 
realização das Conferências estaduais e 
municipais, em que são apontados os rumos 
para aperfeiçoamento do SUS. 

IV. Os Conselhos de Saúde funcionam como 
colegiados, de caráter permanente e 
deliberativo, isto é, devem funcionar e tomar 
decisões regularmente, acompanhando, 
controlando e fiscalizando a política de saúde 
e propondo correções e aperfeiçoamentos 
em seu rumo. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar que: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.   

17. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado 
pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentado pelas Leis nº 8080/90 e nº 
8.142/90. 

Sobre o SUS pode-se afirmar: 

I. Foi criado com a finalidade de alterar a 
situação de desigualdade na assistência à 
Saúde da população. 

II. É destinado a todos os cidadãos e é 
financiado com recursos arrecadados através 
de impostos e contribuições sociais pagos 
pela população e compõem os recursos do 
governo federal, estadual e municipal. 

III. O controle da ocorrência de doenças, seu 
aumento e propagação são algumas das 
responsabilidades de atenção do SUS. 

IV. O controle da qualidade de remédios, de 
exames, de alimentos, higiene e adequação 
de instalações que atendem ao público são 
algumas das responsabilidades de atenção 
do SUS. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

18. Com base em seus conhecimentos sobre a 
municipalização da saúde, julgue as 
assertivas a seguir: 

I. Com a municipalização da saúde, o poder 
público municipal passa a ser o único 
responsável pelas necessidades de saúde de 
seus munícipes. 

II. A municipalização é determinada em nível 
federal pela CIB – Comissão Intergestores 
Bipartite que reúne representantes da União 
(MS – Ministério da Saúde) e dos Estados 
(CONASS – Conselho de Secretários 
Estaduais de Saúde). 

III. A municipalização da saúde, estabelecida na 
Constituição Federal e na Lei Federal 8.080 
compreende a HABILITAÇÃO dos municípios 
para assumirem a responsabilidade total pela 
gestão do sistema de saúde em seu território, 
e a DESCENTRALIZAÇÃO da gerência das 
ações e serviços de saúde para os 
municípios. 

IV. Os municípios que não aderirem ao processo 
de habilitação permanecem como simples 
prestadores de serviços, cabendo ao estado 
a gestão do sistema de saúde naquele 
município. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 



Caderno de Provas Concurso Público Edital 001/2007

   

CARGO: Terapeuta Ocupacional   6

 
19. A incapacidade funcional do idoso pode ser 

definida como a inabilidade ou a dificuldade 
de realizar tarefas que fazem parte do seu 
cotidiano e que normalmente são 
indispensáveis para uma vida independente 
na comunidade (ALVES et al. A influência 
das doenças crônicas na capacidade 
funcional dos idosos do Município de São 
Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 
2007, vol.23, n. 8).  

Com base em seus conhecimentos sobre Terapia 
Ocupacional na atenção ao idoso, analise as 
assertivas: 

I. Para avaliar a capacidade funcional do idoso 
pode-se fazer uso das escalas de Lewy e 
Gross. 

II. A mobilidade constitui um dos componentes 
da avaliação funcional do idoso. 

III. Fatores sócio-demográficos como idade, 
sexo, arranjo familiar e educação têm 
influência sobre a capacidade funcional do 
idoso. 

IV. As AVDs consistem-se nas tarefas de auto-
cuidado, como tomar banho, vestir-se e 
alimentar-se. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão 

corretas.  

20. De acordo com Bobath (1969), a paralisia 
cerebral (PC) é um defeito ou lesão do 
cérebro imaturo, causando um desarranjo da 
postura e do movimento. 

Sobre a PC, julgue as assertivas: 

I. A lesão pode causar perda de força na 
coordenação das ações musculares em 
diferentes graus. 

II. A pessoa com PC pode não ter capacidade 
para executar movimentos normais e manter 
posturas. 

III. Geralmente, essa deficiência motora central 
é acompanhada de problemas visuais, 
auditivos e distúrbio da percepção, motivo 
pelo qual faz-se uso do Método de 
Intervenção Subjetivado (MIS) como medida 
de avaliação terapêutica. 

IV. A pessoa com PC pode apresentar prejuízo 
ou até incapacidade para atividades como 
pular, correr ou caminhar. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertivas I está correta. 

21. Com relação às atividades instrumentais de 
vida diária (AIVDs), analise as informações: 

I. As AIVDs indicam tarefas mais adaptativas 
ou necessárias para uma vida independente 
na comunidade, como fazer compras, 
telefonar e utilizar o transporte. 

II. As AIVDs são consideradas mais fáceis e 
menos complexas que as AVDs. 

III. O controle urinário e vesical, o uso do vaso 
sanitário e a comunicação são exemplos de 
AIVDs. 

IV. A higiene, o ato de dormir, o cuidado com a 
saúde e o cuidado com os animais são 
exemplos de AIVDs. 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.  

22. A Teoria de Integração Sensorial descreve 
como o indivíduo desenvolve a capacidade 
de perceber, aprender e organizar sensações 
recebidas do seu corpo e do meio para 
executar atividades voluntárias e 
significativas (Ayres, A. J. Sensory integration 
and the child, Los Angeles, Western 
Phychological, 1979).     

Sobre a Teoria da Integração Sensorial, julgue as 
assertivas: 

I. Um importante componente dessa teoria é a 
explicação de Ayres sobre como a criança 
desenvolve a capacidade de organizar inputs 
sensoriais.  

II. Por Integração Sensorial entende-se o 
processo neural por meio do qual o cérebro 
recebe, registra e organiza o input sensorial 
para uso na generalização das respostas 
adaptativas do corpo ao meio circundante, 
começando durante o desenvolvimento pré-
natal.  

III. Para Ayres, que desenvolveu essa teoria, 
uma adequada integração sensorial não é 
apenas a base da aprendizagem, mas 
também a base de um adequado 
desenvolvimento emocional.  

IV. Os sistemas ligados à Integração Sensorial 
são: vestíbulo proprioceptivo, 
somatosensorial e praxia. 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva II está correta. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.    
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23. A proposta da Terapia Ocupacional a 

portadores de doença mental, sugere 
abordagens e intervenções terapêuticas, que 
variam com o nível de comprometimento e 
capacidades individuais. 

Analise as informações: 

I. Dentre tantas atividades, a Terapia 
Ocupacional obtém bons resultados com o 
Doente Mental por meio das atividades 
expressivas e artísticas por possibilitarem a 
tentativa da representação dos sentimentos, 
sem a presença da linguagem verbal. 

II. No Doente Mental, as AVDs ficam 
prejudicadas devido ao déficit de atenção, 
concentração, tolerância, memória, 
seqüência lógica e habilidades manuais. 

III. Ao estruturar experiências que constroem os 
componentes do desempenho, no ambiente 
terapêutico, os terapeutas fornecem a 
oportunidade para que as pessoas aprendam 
como viver com uma incapacidade e como 
relacionar as suas funções pregressas e 
futuras. 

IV. Como terapeuta ocupacional, pode-se ajudar 
a pessoa portadora de doença mental a 
aprender como realizar as ocupações. Desse 
modo, uma pessoa com um distúrbio bipolar 
pode experimentar dificuldades em vestir-se, 
o que acaba por influenciar o desempenho 
bem-sucedido das atividades produtivas. 
Como terapeuta ocupacional, pode-se, por 
exemplo, fornecer-lhe as informações sobre 
códigos para se vestir para o trabalho. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está correta.  

24. Ao desenvolver trabalho terapêutico 
ocupacional com indivíduos que apresentem 
disfunções físicas, o terapeuta ocupacional 
deve: 

I. Orientar o paciente quanto à sua situação 
geral. 

II. Visar somente à área lesada e ao segmento 
a ser tratado. 

III. Desenvolver atividades de base expressiva, 
recreativa, de vida diária ou prática. 

IV. Garantir uma visão holística do paciente. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão 

corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta.  

25. O modelo da Incapacidade Cognitiva foi 
desenvolvido em Terapia Ocupacional por 
Allen (1982). Com base no modelo, pode-se 
afirmar: 

I. A incapacidade cognitiva representa uma 
restrição fisiológica ou biomecânica das 
capacidades de processamento de 
informação do cérebro, que produz limitações 
observáveis e mensuráveis no 
comportamento de rotina. 

II. As categorias de diagnóstico que podem 
produzir a incapacidade cognitiva são os 
acidentes vasculares cerebrais, traumatismos 
crânio-encefálicos, demência, paralisia 
cerebral, incapacidades de desenvolvimento, 
abuso de álcool ou drogas, perturbações 
esquizofrênicas, perturbações afetivas 
primárias e SIDA. 

III. A primeira fase de avaliação pode ser 
realizada observando o desempenho do 
indivíduo nas AIVDs. 

IV. Este modelo foi desenvolvido para pessoas 
que são capazes de realizar as suas 
atividades diárias normais (AVDs). 

Pode-se afirmar que: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

26. Terapia ocupacional é “a arte e a ciência de 
ajudar pessoas a realizar as atividades 
diárias que são importantes para elas, apesar 
da debilidade, incapacidade ou deficiências” 
(AOTA, 1994). 

Com base na definição da AOTA, julgue as 
proposições: 

I. Na terminologia da terapia ocupacional, “as 
atividades” são denominadas áreas de 
performance ocupacional que podem ser 
divididas em Atividades Diárias, Atividades 
Laborativas e Atividades de Lazer e 
Diversão. 

II. Os termos debilidade, incapacidade e 
deficiência vêm da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

III. Debilidade refere-se à perda ou 
anormalidade de estrutura ou funções físicas 
ou psicológicas. 

IV. Em terapia ocupacional, “ocupação” tem o 
significado de cumprir normas sociais. 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão 

corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta.  
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27. Assinale a alternativa que diz respeito à 

habilidade humana que requer esforço 
consciente, envolvendo a capacidade do 
cérebro para conceituar, organizar, e dirigir 
interações com sentido no meio ambiente. 

a) Propriocepção. 
b) Praxia. 
c) Exterocepção. 
d) Somatocepção.  

28. Baseado nos preceitos Constitucionais, a 
construção do SUS (Sistema Único de 
Saúde) se norteia em alguns princípios: 

I. A saúde é direito de cidadania e dever dos 
governos Municipal, Estadual e Federal. 

II. As ações de saúde devem ser combinadas e 
voltadas ao mesmo tempo para prevenção e 
a cura. 

III. Todo cidadão é igual perante o Sistema 
Único de Saúde e será atendido conforme as 
suas necessidades. 

IV. A população através de suas entidades 
representativas poderá participar do 
processo de formulação das políticas de 
saúde e do controle de sua execução. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  

29. São funções do sistema vestibular: 

I. Dar consciência e apreciação à posição da 
cabeça no espaço, guiando o inter-
relacionamento com o mundo externo. 

II. Prover, juntamente com os receptores 
articulares e musculares, a base interna 
requerida para os mecanismos de 
"feedforward" do controle motor. 

III. Preservar um plano constante de visão 
através do controle da posição dos olhos. 

IV. Sensibilizar à dor, ao calor e ao frio por meio 
de receptores do tecido cutâneo. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.        

30. A osteoartrose é a doença osteomioarticular 
degenerativa mais comum e caracteriza-se 
por: 

I. Comprometimento focal da cartilagem 
articular, espessamento ósseo subcondral e 
proliferações osteocondrais marginais. 

II. Reação inflamatória caracterizada por 
erupção eritêmato-escamosa.  

III. Apresentar característica crônica e evolutiva. 
IV. Ser responsável por um quadro doloroso e 

por alterações musculares, tendinosas e 
ligamentares. 

Sobre as assertivas, pode-se afirmar: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão 

corretas.    


