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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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IV. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Oab” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e III são verdadeiras.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 03

Analise o trecho: “No sistema autor-data, após a citação direta longa, apare-
cerá entre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas”. 
Quanto aos vocábulos sublinhados, julgue as proposições a seguir.

I. Os três vocábulos sublinhados são acentuados pelo mesmo princípio.

II. “parênteses” é paroxítona, “último” e “maiúsculas” são proparoxítonas.

III. “parênteses” é proparoxítona, “último” e “maiúsculas” são paroxítonas.

IV. “parênteses” e “maiúsculas” são paroxítonas.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

“Se o sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a ini-
cial maiúscula.” 

No trecho acima, o vocábulo “Se” introduz uma Oração Subordinada Adver-
bial:

(a) Concessiva

(b) Condicional

(c) Explicativa

(d) Causal

(e) Consecutiva

QUESTÃO 05

“Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no 
capítulo de Referências. Só serão permitidas notas de rodapé de natureza 
explicativa.” 

Analise as proposições a seguir acerca do trecho acima.

I. “no” é contração.

II. “Só” é advérbio.

III. “de” é preposição.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto I

A ABNT recomenda a utilização de apenas um dos dois sistemas: 
autor-data ou numérico.

 No sistema autor-data, após a citação direta longa, aparecerá en-
tre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, o ano 
de publicação da obra e a página da qual foi extraída aquela citação. Se o 
sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a inicial 
maiúscula. Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir 
o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório. 
Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no ca-
pítulo de Referências. Só serão permitidas as notas de rodapé de natureza 
explicativa. (MEZZAROBA & MONTEIRO, 2008) 

 No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de 
rodapé (conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de 
uma numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo. Nes-
te sistema, não podem aparecer notas de rodapé de natureza explicativa. 
Atenção: introdução e conclusão (considerações finais) não são apropria-
das para notas de rodapé.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2016, p.14.]

QUESTÃO 01

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Os dois-pontos após “sistemas” poderiam ser substituídos por pon-
to-e-vírgula sem prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula con-
sertaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula pre-
judicaria gramaticalmente o período.

IV. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula man-
teria a correção gramatical.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Nenhuma das proposições é verdadeira.

QUESTÃO 02

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “ABIN” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

II. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Abin” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

III. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “OAB” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.
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I. A substituição de “pode-se” por “se pode” manteria a correção gramatical.

II. A substituição de “pode-se” por “se pode” prejudicaria a correção gra-
matical.

III. A substituição de “pode-se” por “se pode” consertaria gramaticalmente 
o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas I é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e)Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “No sistema numérico, a 
fonte consultada aparecerá na nota de rodapé (conforme o padrão ABNT 
de referências), mediante a utilização de uma numeração sequencial e cres-
cente em todo o trabalho ou capítulo.”

I. “No sistema numérico” funciona como adjunto adverbial de lugar.

II. “na nota de rodapé” funciona como adjunto adverbial de lugar.

III. “em todo o trabalho ou capítulo” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas II é falsa.

(c) Apenas III é falsa.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pa-
ráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas 
mencionar o autor e o ano é obrigatório.”

I. “Quando” é conjunção subordinativa.

II. “Quando” é conjunção integrante.

III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada subs-
tantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.

IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética 
adversativa de “é obrigatório”.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 06

“No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de rodapé 
(conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de uma 
numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo.”

Analise as proposições a seguir acerca do acima.

I. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção gra-
matical e preservaria as relações semânticas do período.

II. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção 
gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

III. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a cor-
reção gramatical e preservaria as relações semânticas do período.

IV. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a corre-
ção gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 07

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Só serão permitidas as 
notas de rodapé de natureza explicativa.”

I. A supressão de “as” não causa prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” manteria a cor-
reção gramatical.

III. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” prejudicaria 
a correção gramatical.

IV. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” consertaria 
gramaticalmente o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a)Apenas I é verdadeira.

(b)Apenas I e III são falsas.

(c)Apenas II é verdadeira.

(d)Apenas III é verdadeira.

(e)Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pará-
frase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da 
realização do estudo anual de lotação, propor a criação de novas classes de 
empregos sempre que necessário. Da proposta de criação de novas classes 
deverão constar:

• denominação das classes que se deseja criar;

• descrição das respectivas atribuições, requisitos de instrução e experiên-
cia para preenchimento;

• justificativa pormenorizada para sua criação;

• quantitativo dos empregos da classe;

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde a um dos re-
quisitos apresentados pela Lei 2.333 de 2002 que não consta na lista de 
exigências acima apresentada:

(a) Idade e tempo de serviço dos funcionários lotados em cargos análogos 
ao que se pretende criar.

(b) Demanda de serviços em atraso por falta de mão de obra competente.

(c) Nível salarial das classes a serem criadas. 

(d) Indicação de localidade física da prestação de serviços.

(e) Lista de funcionários efetivos que podem ser deslocados para a função 
específica enquanto não ocorrer o provimento efetivo.

QUESTÃO 12

Tendo como fundamento o disposto na Lei 2.333 de 2002 sobre cargos de 
confiança, assinale a alternativa correta: 

(a) Os cargos de confiança serão preenchidos mediante livre escolha do 
Prefeito Municipal.

(b) O preenchimento dos cargos de confiança se dará, obrigatoriamente, 
por integrantes do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Resende.

(c) Os reajustes dos vencimentos estabelecidos para os empregos de na-
tureza efetiva ocorrerão três meses antes do reajuste estabelecido para os 
cargos de confiança. 

(d) Os reajustes dos vencimentos dos cargos de confiança seguirão os parâ-
metros aplicados pelo sindicato estadual da classe.

(e) Os cargos de confiança serão criados mediante livre convicção da neces-
sidade por parte do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 13

No que tange às previsões da Lei 2.333 de 2002 sobre concursos públicos, 
assinale a alternativa correta: 

(a) Ainda que inexista candidato aprovado em concurso que não tenha ex-
pirado, é vedada a realização de novo concurso público, para os mesmos 
empregos, durante a validade do concurso anterior. 

(b) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por igual período, a partir de sua homologação.

(c) Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado 
aprovação no concurso, a Administração deverá promover novo concurso 
público com inscrição exclusiva para candidatos que se declarem porta-
dores de deficiência. 

(d) Na realização do concurso público somente poderão ser aplicadas pro-
vas escritas, orais e teóricas. 

(e) Fica reservado, às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 
50% (cinquenta por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura. 

QUESTÃO 14

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca do Treinamento 
de seus servidores, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimen-
to adequado das lacunas do texto abaixo: 

Independentemente dos _________________________ previstos, cada chefia desen-
volverá, com sua equipe, atividades de ___________________________ em serviço, em 
consonância com o programa de desenvolvimento ____________________________ 
estabelecido pela Secretaria de ___________________________.

(a) objetivos / aperfeiçoamento / de recursos humanos / Educação.

(b) resultados / treinamento / profissional / Serviços Públicos.

(c) custos / logística / e aperfeiçoamento / Planejamento.

(d) programas / treinamento / de recursos humanos / Administração

(e) horários / aperfeiçoamento / profissional / Trabalho e Renda

QUESTÃO 15

Tendo em vista as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca da Remunera-
ção, assinale a alternativa incorreta: 

(a) O salário dos empregos públicos é irredutível.

(b) Os aumentos salariais respeitarão os distanciamentos percentuais en-
tre os níveis e padrões.

(c) As classes de empregos de natureza efetiva do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Resende estão hierarquizadas por níveis.

(d) Remuneração é o salário do emprego, acrescido das vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(e) Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público, 
cujo valor segue a tabela comercial, reajustado periodicamente, garantida 
a sua vinculação.

QUESTÃO 16

Com fundamento na lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Cargo público é a denominação utilizada para identificar o nível de pro-
gressão de carreira de quem exerce serviços públicos, sejam estes em insti-
tuições públicas ou particulares. 

(b) O provimento dos cargos públicos é de competência do chefe do órgão 
ou entidade em que se pretende o preenchimento de cargos. 

(c) O ato de provimento conterá o seu fundamento legal, sendo vedado 
mencionar o padrão de vencimento correspondente ao cargo em questão. 

(d) Só poderá ser investido no cargo público aquele que tiver, no mínimo, 
18 (dezoito) anos completos. 

(e) A nomeação é feita em caráter efetivo para cargos em comissão de no-
meação e exoneração vinculadas. 

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei 3.210 de 2015 acerca do estágio pro-
batório, assinale o item correto:

(a) Findo o estágio, com ou sem pronunciamento das pessoas competentes, 
o servidor tornar-se-á estável. 

(b) No prazo mínimo de 1 (um) ano antes do término do estágio probatório, 
as chefias imediatas do servidores em questão,  informarão ao Secretário 
sobre os requisitos verificados no período de serviços prestados. 
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(c) O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, fica sujeito ao 
estágio probatório de 2 (dois) anos de exercício ininterrupto. 

(d) Será dada vista, ao servidor estagiário, do parecer que for contrário à 
confirmação do servidor, pelo prazo prorrogável de 15 (quinze) dias, para 
que possa contratar um advogado e garantir sua ampla defesa. 

(e) Sendo apresentada defesa contra parecer contrário à confirmação do 
servidor estagiário, o processo será encaminhado à Câmara Municipal que 
decidirá, em caráter definitivo, sobre a confirmação do servidor. 

QUESTÃO 18

No que tange às regras de provimento dos cargos públicos previstas na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) É vedada a progressão dos servidores de forma automática. 

(b) Promoção é a passagem do servidor de um padrão salarial para outro 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. 

(c) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração sofrerá 
permuta em caráter definitivo para outro órgão mantendo-se o mesmo pa-
drão de vencimento do cargo anterior. 

(d) Reversão é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 

(e) A reversão independe de prova de capacidade física e mental. 

QUESTÃO 19

Com base no que prevê a Lei 3.210 de 2015 acerca do tempo de serviço, 
assinale a alternativa incorreta:

(a) A apuração do tempo de serviço será feita em dias e o número de dias 
será convertido em anos. 

(b) O período de afastamento por motivo de férias será considerado de efe-
tivo exercício. 

(c) Para fins de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de serviço 
prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 

(d) O Servidor que computar pelo menos 10 (dez) anos de serviços pres-
tados ao Município, ao se deligar terá direito a bonificação por tempo de 
serviço. 

(e) O tempo de serviço em atividade privada, ainda que vinculada à Previ-
dência Social, não será computado para fins de aposentadoria decorrente 
de serviços prestados ao Município. 

QUESTÃO 20

Em relação às responsabilidades dos servidores públicos municipais pre-
vistas na Lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) A obrigação do servidor, de reparar o dano decorrente do exercício irre-
gular de suas atribuições, extingue-se com sua morte. 

(b) É vedado o acordo extrajudicial ao servidor que tenha agido com culpa 
no exercício irregular de suas atribuições.

(c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

(d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá ape-
nas na esfera administrativa. 

(e) O servidor poderá, de forma parcelada, por abatimento gradual em seu 
vencimento, repor a importância do prejuízo causado ao erário em virtude 
de omissão em efetuar recolhimentos nos prazos legais. 

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta em relação à ergoterapia:

(a) Método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma 
abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, bus-
cando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou 
necessidades especiais.

(b) Processo terapêutico que estuda a relação homem-música-meio, para 
que através das experiências sonoras se estabeleçam canais de expressão e 
comunicação para produzir a minimização dos problemas de ordem biop-
sicossocial-espiritual.

(c) Terapia através de massagens que podem ser aplicadas a diferentes par-
tes do corpo ou de forma contínua em todo corpo, para aliviar o estresse 
e tensão, diminuir as dores musculares, controlar a dor, eliminar traumas 
físicos, melhorar a circulação sanguínea e flexibilidade, promover a saúde e 
bem-estar e melhorar qualidade de vida.

(d)  Uso da atividade laboral como recurso terapêutico para tratar, readap-
tar e reeducar os pacientes, favorecendo a saúde mental.

(e) Atividade terapêutica que consiste na realização de exercícios dentro 
de uma piscina com água em torno dos 34°, para acelerar recuperação de 
atletas lesionados.

QUESTÃO 22

“Nossos amigos se queixam de que estão trabalhando muito mais, com car-
gas e horários cada vez maiores, por causa do ‘enxugamento’ de suas em-
presas. Os mais velhos se preocupam com a falta de estabilidade, saudosos 
do tempo em que um emprego em uma grande empresa significava segu-
rança para toda vida. Jornais publicam enquetes em que os funcionários 
reclamam do estresse criado pela necessidade de equilibrar as responsabi-
lidades do trabalho com a família.”

Existem três categorias de estresse potencial: ambiental, organizacional e 
individual.

Associe as fontes potenciais de estresse com as categorias apresentadas e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

(I) Fatores ambientais

(II) Fatores organizacionais

(III) Fatores individuais 

(    ) Incerteza econômica; Incerteza política e Mudança tecnológica.

(    ) Demanda de tarefas; Demanda de papéis e Demandas interpessoais.

(    ) Problemas familiares; Problemas econômicos e Personalidade.

A sequência correta é:

(a) I – II – III.

(b) I – III – II.

(c) II – I – III.

(d) II – III – I.

(e) III – I – II.

QUESTÃO 23

A Resolução COFFITO N° 425, de 08 de julho de 2013 estabelece o Código 
de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional. Considerando as informa-
ções descritas na resolução sobre sigilo profissional, considere as seguintes 
afirmativas.

I- É proibido ao terapeuta ocupacional revelar, sem justa causa, fato sigiloso 
de que se tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
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II- É permitido ao terapeuta ocupacional negligenciar na orientação de seus 
colaboradores, quanto ao sigilo profissional.

III- É proibido ao terapeuta ocupacional fazer referência a casos clínicos ou 
de assistência social identificável, exibir cliente/paciente/usuário/família/
grupo/comunidade ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divul-
gação de assuntos terapêuticos ocupacionais em qualquer meio de comuni-
cação, salvo quando autorizado pelo cliente/usuário/família/grupo/comu-
nidade ou seu responsável legal.

Sobre as afirmativas, pode-se afirmar que os itens corretos são:

(a) I e II estão corretos.

(b) I e III estão corretos.

(c) Apenas I está correto.

(d) Apenas III está correto.

(e) I, II e III estão corretos.

QUESTÃO 24

Sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos men-
tais e redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental, assinale 
a alternativa correta:

(a) Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental 
são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, 
sexo, orientação sexual, religião, opção política, idade, família, e ao grau de 
gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, exceto em situações de 
diferente nacionalidade e quando o paciente possui recursos financeiros 
suficientes para arcar com seu tratamento.

(b) É permitida a internação de pacientes portadores de transtornos men-
tais em instituições com características asilares quando o governo não pos-
suir vagas em uma instituição adequada ao seu tratamento.

(c) O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize 
situação de grave dependência institucional, deverá ser desligado do pro-
grama e reinserido na sociedade sem continuidade no tratamento.

(d) A internação psiquiátrica será realizada mediante solicitação de um 
psiquiatra, terapeuta ocupacional ou psicólogo, circunstanciado que carac-
terize os seus motivos.

(e) O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a ofe-
recer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, in-
cluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, 
de lazer, e outros.

QUESTÃO 25

O Terapeuta Ocupacional é um dos profissionais de saúde que tem sua for-
mação pautada nos princípios fundamentais dos SUS e conhece os disposi-
tivos contidos no sistema, com plena condição para atuação no campo da 
saúde pública e da saúde coletiva, e para as discussões e as elaborações de 
políticas públicas de saúde e de assistência social. Sobre a atuação do Tera-
peuta Ocupacional na Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA:

(a) Realiza visitas às populações identificadas como “alvo” de seu cuidado.

(b) Dá suporte e amplia o repertório de atitudes e atividades pelas quais 
os pais promovem o desenvolvimento de suas crianças e/ou adolescentes.

(c) Avalia e prescreve medicamentos controlados quando necessários.

(d) Eleva a autoestima e a autodeterminação das crianças e dos jovens ma-
ximizando o desempenho ocupacional (domínio) nas principais áreas da 
vida ativa e participativa.

(e) Orienta sobre ações intersetoriais de atenção integral a crianças com 
risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e social.

QUESTÃO 26

Em relação ao terapeuta ocupacional no espaço escolar, assinale a alterna-
tiva correta:

(a) A ação da terapia ocupacional na escola é clínica, voltada a aspectos 
específicos dos alunos com deficiência, convencimento de atitudes corretas 
e, direcionada a rever questões pedagógicas.

(b) A meta da Terapia Ocupacional, no espaço escolar, é o fortalecimento 
da potência de pensar e agir dos sujeitos envolvidos, facilitar a constru-
ção de soluções para impasses a partir do próprio grupo, redirecionando 
e alocando recursos tecnológicos, sociais e políticos dos equipamentos da 
comunidade.

(c) As intervenções no campo da Terapia Ocupacional utilizam atividades 
humanas como forma de construir ações excludentes e alienantes que via-
bilizam o aprendizado e o acesso à permanência de crianças e adolescentes 
na escola.

(d) A atividade lúdica tem sido um dos recursos utilizados para descons-
truir e enfraquecer novas leituras sobre os processos de inserção escolar 
dos alunos.

(e) O brincar gera situações de isolamento e de desconstrução de conheci-
mento da realidade, de introversão, de experimentação.

QUESTÃO 27

Gerenciamento pessoal, gerenciamento doméstico e mobilidade na comu-
nidade, pertencem a qual tipo atividades de vida diária? 

(a) ABVD – Atividades básicas de vida diária.

(b) AVPO – Atividades da vida prática ocupacional.

(c) AIVD – Atividades instrumentais de vida diária.

(d) AAVD – Atividades avançadas de vida diária.

(e) AVPI – Atividades de vida prática em idosos.

QUESTÃO 28

No processo de avaliação das atividades diárias, podem ser utilizadas di-
ferentes abordagens com foco no desempenho e nos componentes do de-
sempenho ou, ainda, uma abordagem combinada. A seguir, julgue os itens e 
assinale a alternativa correta:

I- A abordagem com foco no desempenho, denominada “descendente”, ou 
top-down, ocorre de forma a examinar o impacto do dano neurológico no 
funcionamento independente. Sendo assim, o terapeuta parte da observa-
ção do desempenho nas tarefas diárias para verificar os componentes desse 
desempenho.

II- Na abordagem “ascendente”, ou botton-up, o foco são os componentes 
do desempenho para, a partir deles, inferir sobre o potencial de função na 
vida diária.

III- A abordagem combinada inclui observação direta e entrevistas com a 
família e/ou paciente e ainda avaliações de componentes, sendo, dessa for-
ma, bidirecional.

Assinale a alternativa correta:

(a) I e II estão corretas.

(b) I e III estão corretas.

(c) Apenas I está correta.

(d) Apenas III está correta.

(e) I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 29

O trabalho permite o confronto entre mundo externo e mundo interno do 
trabalhador. O mundo objetivo, com suas lógicas, seus desafios, suas regras 
e seus valores vão entrar em conflito com a singularidade de cada trabalha-
dor, fazendo com que o confronto entre relações e organizações do trabalho 
por um lado e, por outro lado o mundo interno e subjetivo do trabalhador 
seja gerador de sofrimento psíquico. Sobre a Terapia Ocupacional na saúde 
do trabalhador, assinale a alternativa INCORRETA:

(a) Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) são compos-
tos por equipes com profissionais de diversas áreas, entre eles, o terapeuta 
ocupacional.

(b) O campo da Saúde do Trabalhador visa à promoção e proteção da saúde 
dos trabalhadores por meio de ações de vigilância dos riscos presentes nos 
ambientes e condições de trabalho e agravos à saúde, e da organização e 
prestação de assistência (diagnóstico, tratamento e reabilitação) aos traba-
lhadores, de forma integrada.

(c) A clínica do trabalho busca desenvolver o campo da saúde mental e tra-
balho, ligando a intervenção à pesquisa pautada pelos princípios da pes-
quisa-ação.

(d) O terapeuta ocupacional só poderá através de intervenções grupais que 
considerar mais adequadas, considerando que atendimentos individuais 
podem provocar dependência dos trabalhadores em torno da atenção te-
rapêutica.

(e) As intervenções devem procurar facilitar entre os trabalhadores a cons-
trução de um processo de reflexão sobre o próprio trabalho, permitindo 
uma apropriação e emancipação que conduzam a uma reconstrução cole-
tiva do trabalho.

QUESTÃO 30

Em relação ao burnout, assinale a alternativa correta:

(a) Apresenta manifestações nas esferas afetivas, cognitivas, físicas, com-
portamentais, sociais, atitudinais e organizacionais e do trabalho.

(b) É uma síndrome unidimensional, de caráter físico, desenvolvida como 
reação ao estresse ocupacional leve, que ameaça a saúde gástrica.

(c) É um fenômeno identificado em apenas países desenvolvidos.

(d) É uma doença relacionada ao excesso de atividade física.

(e) É mensurada mediante exames como: coleta sanguínea e endoscopia.


