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TERAPEUTA OCUPACIONAL
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

bem como adotar atos que caracterizem assédio moral
ou sexual.

Considerando uma internação hospitalar, uma das
contribuições da Terapia Ocupacional é:

b) Negar assistência ao ser humano ou à coletividade em
caso de indubitável urgência.

a) autorizar a alta do paciente.
b) reavaliar o nível de sua dependência.

c) Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.

c) analisar orientando e treinando o paciente, que se
encontrava restrito ou limitado, para a execução das
atividades do cotidiano.

d) Ser pontual no cumprimento das obrigações
pecuniárias inerentes ao exercício da sua terapia
ocupacional.
QUESTÃO 19

d) não avaliar as condições familiares do paciente.
QUESTÃO 17

Conforme o código de ética da profissão (Resolução
Coffito n. 425/ 2013), compete ao terapeuta ocupacional
em relação às responsabilidades fundamentais, exceto:
a) Para o exercício profissional da Terapia Ocupacional
é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da
circunscrição em que atuar na forma da legislação
em vigor, mantendo, obrigatoriamente, seus dados
cadastrais atualizados junto ao sistema Coffito/Crefitos.
b) O terapeuta ocupacional avalia sua capacidade técnica
e somente aceita atribuição ou assume encargo quando
capaz de desempenho seguro para o cliente/paciente/
usuário, família/grupo/comunidade, em respeito aos
direitos humanos.
c) O terapeuta ocupacional protege o cliente/paciente/
usuário/família/grupo/ comunidade e a instituição/
programa em que trabalha contra danos decorrentes
de imperícia, negligência ou imprudência por parte de
qualquer membro da equipe profissional, advertindo o
profissional faltoso.
d) O terapeuta ocupacional não deve comunicar à chefia
imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade
competente fato de que tenha conhecimento que seja
tipificado como crime, contravenção legal ou infração
ética; para isso deverá se dirigir primeiramente à
Delegacia de Polícia Civil de sua região.
QUESTÃO 18

Conforme preconiza o código de ética (Resolução
Coffito n. 425/ 2013) e órgão competente (Conselhos
Regionais e Federais), fica proibido ao terapeuta
ocupacional, nas áreas de atuação, exceto:
a) Usar da profissão para corromper a moral e os
costumes, cometer ou favorecer contravenções e crimes,

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ou Núcleo de
Atenção Psicossocial, é um serviço de saúde aberto e
comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS), e possui
como objetivos:
I. Oferecer atendimento à população de sua área de
abrangência.
II. Acompanhamento clínico e reinserção social dos
usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e
comunitários.
III. Ser exclusivo para as internações em hospitais
psiquiátricos.
IV. Promover projetos terapêuticos oferecendo cuidado
clínico eficiente e personalizado.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 20

Delírios, alucinações auditivas e visuais, falta de
motivação e apatia são sintomas de:
a) Transtorno Bipolar.
b) Depressão.
c) Esquizofrenia.
d) Transtorno Obsessivo Compulsivo.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Quais desses transtornos não se enquadram como
transtornos do comportamento e transtornos
emocionais que aparecem habitualmente durante a
infância ou a adolescência?

Em relação à necessidade constante de aprofundamento
nas terapias ocupacionais, notou-se a abordagem
de alguns princípios da Pedagogia de Paulo Freire.
Assinale a alternativa que não se correlaciona com o
contexto.

a) Transtornos do funcionamento social com início
especificamente durante a infância ou a adolescência.

a) Noções de processos.

b) Transtornos mistos de conduta e das emoções.

b) Conscientização.

c) Transtornos Cipercinéticos.

c) Diálogo.

d) Tiques.

d) Apsiquia.
QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Em relação à anatomia encefálica e suas respectivas
atuações, identifique a resposta correta.

Em relação aos objetivos específicos no diagnóstico
do terapeuta ocupacional sob a perspectiva de
intervenções acerca da relação entre o brincar e o
desenvolvimento infantil, aponte a alternativa que não
se aplica.

a) O Córtex Cerebral é responsável pelo pensamento e
pela linguagem.
b) O Hipotálamo controla a coordenação dos movimentos.
c) O Mesencéfalo evita a alta temperatura do corpo.
d) O responsável pelo sistema límbico é o Bulbo.
QUESTÃO 23

Sobre as competências do terapeuta ocupacional
na Saúde do Trabalhador, sabe-se que ele atua em
programas de estratégias inclusivas, de prevenção,
proteção e recuperação da saúde e possui diversas
atribuições, exceto:
a) Avaliar e intervir em ações voltadas aos processos
e gestão do trabalho, adequando o posto de trabalho
por meio de prescrições, confecções e treinamento
de adaptações e/ou uso de dispositivos de Tecnologia
Assistiva.
b) Identificar, avaliar e observar os fatores ambientais
que possam constituir risco à saúde ocupacional do
trabalhador, já que estas são atribuições da CIPA.
c) Prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria
especializada.
d) Realizar a análise ergonômica da atividade laboral,
considerando as normas regulamentadoras vigentes,
com foco na avaliação do ambiente laboral.

a) Trabalhar as dificuldades, limitações e potencialidades
da criança.
b) Facilitar o aprendizado, seja na habilitação, seja na
reabilitação.
c) Internalizar sentimentos e prováveis síndromes.
d) Favorecer experiências para o desenvolvimento
infantil.
QUESTÃO 26

No que diz respeito à Terapia Ocupacional para idosos,
é correto afirmar:
a) O terapeuta ocupacional age como um membro da
família que colabora para o idoso fazer o melhor uso
possível das capacidades remanescentes e tomar suas
próprias decisões.
b) Faz parte dos objetivos do terapeuta ocupacional
afastar a pessoa em idade avançada da sua própria
comunidade, tornando-a o mais independente possível.
c) O terapeuta ocupacional contribui para o ajustamento
psicoemocional do idoso e sua expressão social, bem
como mantém o nível de atividade, alterando o ambiente
se necessário.
d) O idoso com incapacidade física e/ou mental será
direcionado, pelo terapeuta ocupacional, a internamento
hospitalar, restringindo visitas familiares, a fim de evitar
sua regressão.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

Conforme o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, o terapeuta ocupacional está habilitado
para as seguintes aéreas de atuação, exceto:
a) Desempenho Ocupacional Cognitivo.

Levando em consideração o atendimento em hospital
que possui atendimento pelo sistema único de saúde
(SUS), em tratamento de recém-nascido com baixo
peso, assinale qual desses profissionais não está
habilitado para atendimento multiprofissional.

b) Desempenho Ocupacional Jurídico.

a) Fonoaudiólogo.

c) Desempenho Ocupacional e Saúde do Trabalhador.

b) Terapeuta ocupacional.

d) Desempenho Ocupacional Percepto-Cognitivo.

c) Dentista.

QUESTÃO 28

No contexto de Terapia Ocupacional em saúde mental,
marque as alternativas como verdadeiras (V) ou falsas
(F).
( ) Em crianças, é cada vez mais comum o atendimento
em casos de TEA (Transtorno do Espectro do Autismo),
entre outros transtornos mentais.
( ) O terapeuta ocupacional, além dos atendimentos
individuais e em grupos, pode realizar orientações com
pais e familiares, apoiar escolas no processo de inclusão
e participar de ações para divulgação e esclarecimentos
sobre as diferentes patologias, contribuindo para a
desmistificação do transtorno mental entre a população.
( ) Pessoas em intenso sofrimento proveniente de
transtornos mentais graves e persistentes representam
o público-alvo da atuação da Terapia Ocupacional nos
CAPS do tipo III.
( ) Nos pontos de atenção da RAPS (Rede de Atenção
Psicossocial) o terapeuta ocupacional tem um papel
importante no processo de retomada da identidade
social, dos vínculos e da autonomia, intervindo nas
atividades de vida diária, atividades de vida prática,
atividades de lazer e sociais e retomada de projetos de
vida interrompidos.
A sequência correta é:
a) V – V – V – V.
b) V – F – V – F.
c) F – V – V – F.
d) F – V – F – F.

d) Nutricionista.
QUESTÃO 30

Relacione síndromes infantis com as principais
características e assinale a resposta correta.
a) Síndrome de Aase – doença neurológica de causas
genéticas que atinge principalmente o sexo feminino.
Depois de alguns meses a criança começa a apresentar
perda progressiva de algumas funções neurológicas e
motoras.
b) Síndrome de Tourette – sua principal característica
é causar anemia e má-formação óssea, articular e
esquelética.
c) Síndrome de Rett – causa constantes distúrbios
neuropsiquiátricos, com tiques motores e vocais ainda
na infância.
d) Síndrome de Prader Willi – ocasiona atrasos no
desenvolvimento mental e físico da criança, além de
distúrbios comportamentais e nas glândulas sexuais.
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