Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

PROVA
Cargo: Terapeuta Ocupacional
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 25/2021-FSPSS
CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA
1) Complete as frases com os pronomes eu ou mim e, depois, assinale a opção que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo.
I. Traga o livro para ___, quero ler agora.
II. Trouxe o texto para ____ corrigir; farei com imenso prazer.
III. Para ____ acertar esta questão preciso de muita leitura
a) mim, eu, eu
b) mim, eu, mim
c) eu, eu, eu
d) eu, eu, mim
2) Assinale a única frase que se completa com a segunda forma entre parênteses:
a) Os culpados __________ as leis. (infringiram / infligiram).
b) O ___________ do senador termina no próximo ano. (mandado / mandato).
c) Não saia, pois a chuva está ___________. (iminente / eminente).
d) Ladrão foi apanhado em __________. (flagrante / fragrante).
3) “Este é um assunto entre … . Não tem nada a ver … .” Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas.
a) eu e ele, consigo
b) mim e ti, consigo
c) mim e ele, com você
d) mim e ele, consigo
4) Todas as sentenças abaixo apresentam ambiguidades. Assinale a alternativa em que a ambiguidade não
pode ser desfeita com a simples alteração na ordem das palavras:
a) As crianças comeram bolo e sorvete de chocolate.
b) Ele viu a moça com um binóculo.
c) Ela saiu da loja de roupa.
d) Acabaram de roubar o banco da entrada da universidade.
5) No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o
fato, um jornal publicou a seguinte manchete: “CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO
ESTADO ENTRA EM NOVA FASE”A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento.
Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação:
a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.
b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.
c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.
d) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
6) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as ações listadas
abaixo, exceto:
a) vigilância sanitária;
b) fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde;
c) vigilância epidemiológica;
d) saúde do trabalhador;
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7) O art. 198 da Constituição brasileira estabelece que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”. Rede regionalizada e hierarquizada significa que
os:
a) serviços de saúde devem estar ancorados em uma rede de atenção básica em cada região de saúde.
b) serviços de saúde devem ser organizados em bases territoriais definidas, de acordo com a distribuição da
população e o nível de complexidade dos serviços.
c) serviços hospitalares de nível terciário devem necessariamente estar contidos em cada região de saúde.
d) ambulatórios, postos de saúde e as clínicas de saúde da família devem subordinar-se a hospitais de nível
secundário e terciário em cada região.
8) O SUS obedece a três princípios doutrinários, a universalidade, a integralidade e a equidade. Tais princípios
conferem legitimidade ao SUS. Observe o enunciado: “Seu objetivo é diminuir as desigualdades. As pessoas tem
direito aos serviços, porém elas não são iguais e possuem necessidades distintas. Tratar desigualmente os
desiguais, investindo mais onde a carência é maior.” A qual princípio do SUS se refere a afirmação:
a) Universalização.
b) Equidade.
c) Integralidade.
d) Nenhumas das alternativas está correta.
9) O SUS incorpora o diferencial do controle social em seus princípios. Marque a alternativa que corresponde à
sua aplicabilidade.
a) Realização obrigatória de conferências de saúde municipais a cada ano eleitoral.
b) Realização não obrigatória da reunião dos conselheiros de saúde estaduais.
c) Composição dos conselhos estaduais e municipais com garantia de 50% de representantes dos gestores da
saúde.
d) Composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde com garantia de 50% de representantes da
população.
10) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos do Sistema
Único de Saúde (SUS), EXCETO:
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
b) O controle de bens de consumo, diretamente relacionado com a saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produção ao consumo.
c) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para
a saúde e a participação na sua produção.
d) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) A mão se divide em carpo, metacarpo e falanges. Os ossos do carpo são oito ossos distribuídos em duas
fileiras: proximal e distal. Com relação à composição da fileira proximal, assinale a alternativa correta.
a) Escafoide, semilunar, trapézio, trapezoide.
b) Capitato, hamato, piramidal e pisiforme.
c) Escafoide, semilunar, piramidal e trapezoide.
d) Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme.
12) Os Terapeutas Ocupacionais reconhecem a recreação, o brincar, como um fenômeno multidimensional e
biopsicossocial. Nas perspectivas contemporâneas da Terapia Ocupacional, é CORRETO afirmar que:
a) A recreação é considerada como veículo fundamental para o cultivo de habilidades para a faixa etária até 3
anos.
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b) A recreação tem um efeito organizador sobre o comportamento e, portanto, uma função adaptativa.
c) O papel ocupacional de brincador é legítimo, porque é exclusivamente pela recreação que as regras são
adquiridas.
d) A avaliação baseia-se em onze etapas evolutivas da ludicidade infantil.
13 Um paciente sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE) e está sujeito a algumas alterações, tais como:
tônus, distúrbios da linguagem, distúrbios da fala, da compreensão, da sensibilidade, da memória, do esquema
corporal, da amplitude de movimento, da força muscular, sendo a hemiplegia um sinal clássico desta patologia. O
paciente exibe uma redução na velocidade da marcha e no tamanho do passo, bem como na diminuição do
equilíbrio e inabilidade para transferir o peso no membro inferior afetado, adotando um padrão de comprometimento
motor. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o padrão adotado pelo membro superior da
hemiplegia.
a) Adução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos.
b) Adução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho e dedos.
c) Abdução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos.
d) Abdução de ombro, extensão de cotovelo, punho e dedos.
14) O ombro é formado por três ossos: a escápula, o úmero e a clavícula. O manguito rotador liga o úmero à
escápula. É correto afirmar que o manguito rotador é formado por quatro músculos, os quais são:
a) supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
b) supraespinhal, infraespinhal, redondo maior e subescapular.
c) deltoide, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
d) supraespinhal, serrátil, redondo menor e subescapular.
15) O ombro é formado por três ossos: a escápula, o úmero e a clavícula. O manguito rotador liga o úmero à
escápula. É correto afirmar que o manguito rotador é formado por quatro músculos, os quais são:
a) supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
b) supraespinhal, infraespinhal, redondo maior e subescapular.
c) deltoide, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
d) supraespinhal, serrátil, redondo menor e subescapular.
16) Leia o quadro clínico abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Paciente J.F.B, 26 anos, sexo feminino, auxiliar de escritório, chegou, em 19 de outubro de 2015, com diagnóstico
clínico de ______________. Na anamnese da Terapeuta Ocupacional, a paciente relatava fortes dores
incapacitantes para realização de suas atividades laborativas nos polegares de ambas as mãos. À realização do
Teste de Finkelstein, o qual consiste no alongamento passivo pela adução do polegar e desvio ulnar do punho, o
resultado foi positivo, confirmando o diagnóstico.
a) Síndrome do Túnel do Carpo
b) Síndrome de Quervain
c) Síndrome de Bell
d) Síndrome do Impacto
17) Na atenção terapêutica ocupacional aos membros superiores, a respeito da lesão do nervo ulnar, assinale a
alternativa correta.
a) Produz mão em garra quando ocorre lesão no nível do pescoço, do cotovelo ou do punho.
b) A mão em garra está presente apenas quando ocorre lesão no nível do punho.
c) O sinal de Duchenne é presente e conhecido como a hiperflexão das articulações metacarpofalangeanas (MCF).
d) As articulações MCF dos dedos anular e mínimo são mantidas em hiperflexão em decorrência da ação sem
resistência do músculo extensor dos dedos e do extensor do dedo mínimo na ausência dos lumbricais.
18) Assinale a alternativa correta conforme a perspectiva conceitual histórica da Terapia Ocupacional no Brasil e
no mundo.
a) Em 1831, Ulisses Pernambuco introduziu a ocupação terapêutica no nordeste do Brasil.
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b) Em 1939, iniciou-se no Brasil a formação “técnico de alto padrão” em terapia ocupacional com a duração de 2
anos.
c) Em 1910 a Dra. Elisabeth Casson, implementou na Dorset House Psyquiatric Nursing Home, em Bristol, a
primeira escola de Terapia Ocupacional na Europa.
d) Em 1952 foi criada a Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais e desta organização fazem parte
associações de terapeutas ocupacionais de todo o mundo.
19) Dentre os testes específicos para avaliar o desenvolvimento motor de bebês, qual o teste desenvolvido com o
objetivo de identificar atraso motor precocemente e avaliar a eficácia da intervenção da terapia ocupacional na
prática clínica?
a) Teste de Apgar.
b) Teste de Hoppenfeld.
c) Escala Funcional EK (Egen Klassifikation).
d) Test of Infant Motor Performance (TIMP).
20) Analise as afirmativas abaixo a respeito da adequação postural para usuários de cadeira de rodas realizada
pelo terapeuta ocupacional.
1. A adequação postural correta, na maioria dos casos, não favorece a integridade da pele do paciente.
2. A promoção do equilíbrio entre o melhor alinhamento biomecânico e o conforto só é alcançado em pacientes
que ultrapassaram a fase de crescimento.
3. Trata especificamente da postura de indivíduos que permanecem sentados por longos períodos em suas
cadeiras de rodas.
4. A adequação postural correta e precoce possibilita o suporte corporal.
5. A adequação postural correta e precoce previne deformidades.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d). Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
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