
  

 
   

Caderno de Provas 

COM 51 – NS  TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Edital Nº. 001/2022 – Maxaranguape/RN  Data: ____/____/____ 
   

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Lógica 
e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Lógica 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 1 a 10 referem ao texto a seguir. 

 
TEXTO 
 

Quem tem medo da liberdade de expressão? 

Alexandre Cruz 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 
força na sociedade brasileira e, com a proximidade das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
entrou no baile. Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a 
grupos sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 
previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

O Youtube, por exemplo, já filtra palavras que não podem ser ditas, podendo gerar a desmonetização 
de um vídeo ou, no limite, a sua exclusão da plataforma. O resultado, no final, é o surgimento de uma 
variedade de neologismos cifrados utilizados por youtubers para substituir as palavras indesejadas. 

A perspectiva na qual palavras, ideias e opiniões devem ser censuradas pelo seu dano presumido 
não é nova. Além de ser utilizada levianamente por grupos para cercear opiniões divergentes sem ter o 
trabalho de argumentar, tende a focar mais nos possíveis prejuízos do que nos benefícios de uma 
amplíssima liberdade de expressão para a sociedade em geral. 

Entre a independência dos Estados Unidos e o fim da 1ª Guerra Mundial, por exemplo, diversos casos 
contestando os limites da liberdade de expressão e de imprensa tiveram curso em tribunais estaduais e na 
Suprema Corte daquele país. Neste período, como aponta o historiador Michael Curtis, prevaleceu no 
judiciário norte-americano a chamada "Doutrina da Tendência Ruim", onde opiniões consideradas com 
potencial para causar eventuais danos sociais deveriam ser suprimidas. 

Na esteira dessa doutrina, obras que criticavam a escravidão, por exemplo, foram censuradas em 
diversas cortes de estados escravagistas sob o argumento de causar danos ao direito de propriedade. Coube 
a jornalistas, advogados, intelectuais e ativistas contestar essa doutrina e muitas vezes promover a circulação 
de obras abolicionistas ilegalmente. Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma 
visão restritiva e racista da liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

Ecos de uma concepção de liberdade de expressão mais ampla, de raiz popular, chegariam à 
Suprema Corte dos Estados Unidos apenas na década de 1920. Anos antes, Benjamin Gitlow, membro do 
Partido Socialista, foi processado pelo estado de Nova Iorque pelo crime de anarquia após ter publicado no 
periódico "The Revolutionary Age" o texto "The Left Wing Manifesto". Embora sua defesa tenha alegado que 
o artigo se tratava de uma análise histórica, não de uma incitação revolucionária, Gitlow foi considerado 
culpado pela corte estadual, tendo sua condenação confirmada pela maioria da Suprema Corte em 1925. 

Porém, durante o julgamento, foi possível vislumbrar a penetração de uma concepção mais ampla da 
liberdade de expressão entre juízes da corte. Em um histórico voto dissidente, o juiz Oliver Wendell Holmes 
Jr. registraria que: "toda ideia é um incitamento. Ela se oferece para a crença e, se acreditada, é praticada a 
menos que outra crença a supere, ou a falta de empenho sufoque o movimento em seu nascimento. A única 
diferença entre a expressão de uma opinião e uma incitação, no sentido mais restrito, é o entusiasmo do 
orador pelo resultado". 

No Brasil, também a liberdade de expressão e de imprensa foram uma conquista da sociedade civil 
após décadas de censura ao longo do século 20, não uma concessão da burocracia estatal. Historicamente, 
a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o poder estabelecido em 
prol de mudanças sociais. Não podemos deixar que contextos políticos nublados nos façam esquecer disso. 
Os benefícios de uma ampla liberdade de expressão e de imprensa são maiores do que os malefícios de sua 
utilização para o cometimento de crimes (que devem ser punidos através do devido processo legal). 

Aceitar a premissa de que uma ideia ou opinião deva ser censurada, talvez até por algoritmos, antes 
de alcançar o espaço público devido ao seu possível dano social ou eleitoral, sem crime determinado e 
comprovado, é lançar um bumerangue autoritário que mais cedo ou mais tarde voltará. 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 14 set. 2022. 

 
 
 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2022/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/youtube/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/08/veto-a-palavra-genocida-pode-truncar-debate-politico-dizem-especialistas.shtml
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01. É objetivo principal do texto 
 

A) alertar sobre os malefícios do uso irrestrito da liberdade de expressão. 

B) comparar o uso da liberdade de expressão nos Estados Unidos e no Brasil. 

C) criticar o mau uso da liberdade de expressão nas redes sociais. 

D) defender a importância do uso da liberdade de expressão. 
 

02. A organização textual revela a dominância da sequência 
 

A) argumentativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada 
com uma nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

B) argumentativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações 
complicadoras que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

C) narrativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada com uma 
nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

D) narrativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações complicadoras 
que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

 

 
03. O elemento coesivo que inter-relaciona, por conexão, os parágrafos 6 e 7 sinaliza 

 

A) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

B) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto. 

C) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

D) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto.  

 

 
04. No parágrafo 7, há citação 

 

A) direta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras 
da fonte citada. 

B) direta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras da 
fonte citada. 

C) indireta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 

D) indireta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 
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05. Considere o período a seguir. 
 

Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 

sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio à 

formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 

previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 

Outra pontuação possível para esse período, em concordância com as orientações sintático-semânticas 
da língua portuguesa e preservando-se o sentido da informação, está representada em: 

 

A) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

B) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

C) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

D) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 
06. Considere o trecho a seguir.  
 

Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma visão restritiva e racista da 

liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

 

Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que 
 

A) a primeira é uma conjunção que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

B) a primeira é uma conjunção que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 

C) a primeira é uma preposição que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

D) a primeira é uma preposição que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 
 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/


CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE 

 EDITAL Nº 001/2022 – MAXARANGUAPE/RN 

 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN 5 

07. Considere o trecho a seguir. 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 

força na sociedade brasileira [...] 

 

A forma verbal em destaque é assim grafada porque está 
 

A) no singular e concorda com “o advento das redes sociais”. 

B) no singular e concorda com “liberdade de expressão”.  

C) no plural e concorda com “debates”. 

D) no plural e concorda com “os limites da liberdade de expressão”. 

 
08. Considere o trecho a seguir. 
 

Historicamente, a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o 

poder estabelecido em prol de mudanças sociais. 

 

A palavra em destaque mantém relação de 
 

A) hiponímia com a palavra “afagar”. 

B) hiponímia com a palavra “provocar”. 

C) sinonímia com a palavra “afagar”. 

D) sinonímia com a palavra “provocar”. 

 
09. O gênero discursivo que apresenta propósito comunicativo e estrutura que se aproximam do texto em 

foco é 
 

A) a crônica descritiva. 

B) a notícia. 

C) o artigo científico. 

D) o artigo de opinião. 

 
10. Considere os trechos a seguir. 

 
A 

[...] aumenta-se perigosamente o apoio à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital [...] 

B 

[...] coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática. 

 
Sobre os segmentos em destaque, é correto afirmar: 
 

A) ambos ilustram casos de regência nominal. 

B) ambos ilustram casos de regência verbal. 

C) em A ilustra-se um caso de regência nominal e, em B, um caso de regência verbal. 

D) em A ilustra-se um caso de regência verbal e, em B, um caso de regência nominal. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA 

 
11. Analise as seguintes proposições: 
 

I. Todos os concurseiros são inteligentes. 

II. Nenhum concurseiro é inteligente. 

III. Algum concurseiro não é inteligente. 

IV. Existem concurseiros inteligentes. 

V. Não existem concurseiros que são inteligentes. 

 
Dadas as alternativas a seguir, a que associa corretamente uma proposição categórica com a sua 
negação, é: 

 

A) A negação da proposição I é a proposição III.  

B) A negação da proposição V é a proposição I.  

C) A negação da proposição II é a proposição IV.  

D) A negação da proposição III é a proposição V. 
 
 
12. Considere que dois eventos, X e Y, são independentes. Se a probabilidade de X ocorrer é de 30% e a 

probabilidade de Y ocorrer é de 60%, então, a probabilidade de ocorrer 𝑋 ∪ 𝑌 é de: 
 

A) 90%.  

B) 18%. 

C) 72%.  

D) 60%. 
 
 
13. Quatro amigos estão em um bar em torno de uma mesa retangular. Bento mora na cidade de 

Maxaranguape e os outros três moram nas cidades de Pureza, Taipu e Extremoz. Tonho não mora em 
Pureza e está sentado à frente de Lipe. Lipe está sentado à direita de Bento. Nino está sentado à direita 
do morador de Taipu. Nessas condições, conclui-se que: 

 

A) Nino mora em Extremoz e Tonho mora em Taipu. 

B) Lipe mora em Pureza e Tonho mora em Extremoz. 

C) Nino mora em Pureza e Tonho mora em Taipu. 

D) Lipe mora em Taipu e Tonho mora em Extremoz.  
 
 
14. Observe a sequência numérica a seguir: 
 

6 10 20 24 48 52 A B 

 
Mantendo-se a regra da sequência, o valor de A + B é igual a 

 

A) 156.  

B) 212.  

C) 160.  

D) 204. 
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15. Se a casa não é vermelha, então o portão é azul. Se a casa é vermelha, então o telhado não é branco. 
Ora, o telhado é branco. Logo: 

 

A) A casa é vermelha e o portão é azul. 

B) A casa é vermelha e o portão não é azul. 

C) A casa não é vermelha e o portão é azul. 

D) A casa não é vermelha e o portão não é azul. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
16. Sobre o Método da Terapia Ocupacional Dinâmica (MTOD), é correto afirmar que 

 

A) tem como paradigma norteador a relação triádica (terapeuta, sujeito-alvo e atividade), capaz de 
potencializar mente, corpo e saúde através da vontade e do fazer do homem.  

B) o terapeuta se aproxima dos paradigmas médicos e da reabilitação e está centrado na doença e suas 
consequências fisiológicas.  

C) a atividade não é considerada o principal recurso terapêutico e a construção dela resulta da relação 
dinâmica do sujeito com o ambiente, através da facilitação do fazer.  

D) a atividade pode ser vista como um elemento provocador de comunicação que, através do fazer, traz 
elementos do mundo externo para a vivência interna.  

   
  
17. Em Terapia Ocupacional, o principal responsável por implantar a abordagem conhecida como Tratamento 

Moral, na saúde mental, foi 
 

A) Eleanor Slagle. 

B) Philippe Pinel. 

C) Michel Foucault. 

D) Benedetto Saraceno. 
 
 
18. O Transtorno Neurocognitivo Leve (TNL) é 
  

A) caracterizado por queixas cognitivas compatíveis com o envelhecimento normal, ausência do 
diagnóstico de demência e preservação da independência no desempenho de suas ocupações.  

B) um comprometimento neurológico que acomete adultos e adolescentes, geralmente relacionado ao 
consumo de álcool e drogas durante a adolescência.  

C) uma doença crônico-degenerativa que afeta a cognição e que acomete aproximadamente 6% das 
pessoas com idade de 60 anos ou mais.  

D) Incapacidade de ser independente nas atividades cotidianas.  
 
 
19. Dentre as três modalidades de atendimentos não presenciais previstas pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Qual está correta 
 

A) Tele consulta, Tele consultoria, Tele monitoramento. 

B) Acompanhamento à distância do paciente, atendimento por mensagem de texto, vídeo chamada. 

C) Atendimento clínico registrado em prontuário, realizado pelo terapeuta ocupacional. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
       
20. Através da abordagem associada a métodos comportamentais aplicados de forma intensiva e repetitiva, 

qual intervenção terapêutica tem como objetivo aumentar e melhorar o uso do membro mais acometido 
 

A) terapia orientada à tarefa.  

B) terapia por contenção induzida. 

C) terapia pelo conceito neuroevolutivo (Bobath).  

D) terapia pela facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (Kabat). 
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21. Qual alternativa indica os objetivos do uso das órteses na reabilitação física: 
 

A) Posicionar segmentos e prevenir deformidades, estabilizar/imobilizar e corrigir deformidades físicas, 
proteger estruturas e articulações.   

B) Substituir funcionalmente um segmento ou parte do corpo que foi amputado, proteger estruturas e 
articulações, estabilizar/imobilizar. 

C) Substituir esteticamente um segmento ou parte do corpo que foi amputado, favorecer o membro 
afetado, estabilizar.   

D) Estabilizar/imobilizar e corrigir deformidades físicas, a necessidade do uso da órtese não depende da 
localização do membro afetado, mas da colaboração do paciente. 

 
 
22. O que podemos afirmar sobre o uso de próteses para amputação de membros superiores. 
   

A) As próteses estéticas são aquelas que não realizam a função de preensão, as próteses funcionais 
possibilitam a preensão por acionamento mecânico por energia da própria pessoa, mioelétrica ou 
híbrida, a modelagem, o calejamento do coto da amputação e a melhora da força muscular fazem 
parte da fase pré-protética e são essenciais para o sucesso do uso da prótese.     

B) As próteses sensoriais são aquelas que possibilitam ao usuário a recuperação da capacidade 
sensorial perdida, além de garantirem a preensão, a modelagem, o calejamento do coto da 
amputação e a melhora da força muscular fazem parte da fase pré-protética e são essenciais para o 
sucesso do uso da prótese, independente do nível e do tipo de amputação é recomendado o 
treinamento com a prótese por no mínimo 10 horas diárias, desde o início do programa de reabilitação. 

C) Independente do nível e do tipo de amputação é recomendado o treinamento com a prótese por no 
mínimo 10 horas diárias, desde o início do programa de reabilitação, todas as próteses são 
removíveis.  

D) São corretas todas as afirmativas. 
 
 
23. Segundo a Lei Nº 8.213/1991 e o Decreto Nº 3.298/1999, a obrigatoriedade da contratação de pessoas 

com deficiência se dá de modo progressivo para as empresas. Segundo a legislação, empresas com 
 

A) até 1.000 trabalhadores não têm obrigação legal de contratar pessoas com deficiência. 

B) até 100 trabalhadores não têm obrigação legal de contratar nenhuma pessoa com deficiência. 

C) mais de 200 trabalhadores têm obrigação legal de ter em seu quadro 5% do número total de 
trabalhadores composto por pessoas com deficiência. 

D) mais de 1.000 trabalhadores têm obrigação legal de ter em seu quadro 1% do número total de 
trabalhadores composto por pessoas com deficiência. 

 
 
24. É possível afirmar que o Teste Denver II (The Denver Developmental Screening Test - Denver II) é 
 

A) um teste de proficiência psicomotora para avaliação do desenvolvimento infantil entre 0 e 12 meses 
de idade.  

B) um instrumento para avaliação do desenvolvimento infantil entre 6 meses e 5 anos de idade que 
contempla os âmbitos social, cognitivo, motor e de linguagem.  

C) um teste de triagem do desenvolvimento que objetiva detectar alterações/atrasos e acompanhar o 
desenvolvimento infantil na faixa etária de 0 a 6 anos de idade.   

D) um teste para avaliação do desenvolvimento motor infantil que contempla especificamente a     
motricidade grosseira dos 0 a 36 meses de idade.  
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25. Qual das opções a seguir apresenta um sintoma frequente da COVID longa que deve ser observado por 
terapeutas ocupacionais que atuam na reabilitação desses casos 

 

A) Distúrbios do sono, dor fantasma, fadiga. 

B) Todas as alternativas estão corretas. 

C) Dor fantasma, perdas sensoriais, alteração cognitiva. 

D) Déficit cognitivo, coordenação motora e forca muscular, perdas sensoriais. 
 
 
26. Com objetivo de garantir a promoção da inclusão social no processo de reabilitação de uma pessoa com 

deficiência, ao indicar o uso de quaisquer recursos tecnológicos, o terapeuta ocupacional deve analisar 
alguns aspectos importantes. Dentre esses aspectos, pode-se considerar que 

 

A) o processo de indicação, treinamento, uso e manutenção do recurso tecnológico deve ser realizado 
em settings protegidos, localizados nos serviços de reabilitação. 

B) os recursos tecnológicos são em si facilitadores de processos de inclusão social, de satisfação e 
realização pessoal e de grupos sociais, o que os tornam promotores de independência e autonomia, 
independentemente de outros fatores contextuais. 

C) a indicação de recurso tecnológico deve estar contextualizada no processo de construção da história 
de vida da pessoa, inserida em processos de exercício pleno da cidadania. 

D) qualquer profissional das equipes de saúde está apto a realizar a indicação, treinamento e avaliação 
do uso dos recursos tecnológicos no processo de reabilitação. 

 
 
27. Os sintomas de ausência ou limitações na interação social recíproca; ausência ou limitações no uso da 

linguagem verbal e/ou não verbal; e ausência ou limitações das atividades imaginativas, que deixam de 
ser flexíveis para se tornarem estereotipadas e repetitivas são características do diagnóstico de 

 

A) Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

B) Síndrome de Down. 

C) Transtorno da Coordenação.  

D) Transtorno do Espectro Autista. 
 
 
28. De acordo com a atuação da terapia ocupacional no campo da saúde mental baseada na perspectiva da 

Reabilitação Psicossocial, qual alternativa abaixo está correta: 
 

A) Valoriza o setting terapêutico em espaços protegidos, como ambiente ideal de atendimento ao sujeito                     
com doença mental, devido à sua fragilidade psíquica. 

B) Na atualidade, sua prática tem como objetivos a inclusão social a autonomia e a singularidade do 
sujeito; As atividades servem como elemento de articulação entre o sujeito e a comunidade, 
viabilizando encontros e trocas que produzem experiências significativas e de inserção.  

C) As atividades como a realização de pinturas e confecção de artesanato em oficinas são valorizadas 
e consideradas elementos-chave na conquista da cidadania.  

D) Nenhuma alternativa está correta. 
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29. Os domínios que compõem a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) são  
 

A) Condição de saúde, Barreiras e Facilitadores, Fatores pessoais e sociais.  

B) Funções Corporais, Atividade física e saúde e Participação social.  

C) Funções e Estruturas do Corpo, Atividade e Participação. 

D) Funções Físicas, Funções Mentais, Participação social e laboral.  
 
 
30. A figura abaixo ilustra a manobra de Phalen, um teste usado para avaliar se o paciente apresenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) síndrome do túnel do carpo. 

B) epicondilite medial. 

C) osteoartrite. 

D) dedo em gatilho. 
 


