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Terapia Ocupacional 
 

INSTRUÇÕES: 

 

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS. 

2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, 
observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua 
compreensão. 

3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição 
e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se 
imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências. 

4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração 
máxima de 4h (quatro horas). 

5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início 
de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só 
poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação. 

6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe 
foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta, 
dentre as 4 (quatro) alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D. 

7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com 
tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE 
RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será 
substituído. 

8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo 
candidato. 

9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 
esclarecimentos. 

10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal 
da sala. 
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Saúde Pública e Coletiva 

 
 
Questão 1.  
Considere as seguintes afirmações: 
 
I. A saúde é um direito fundamental do ser humano. 
II. Estado deve prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 2.  
De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 
1988, a “saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”.  
 
Trata-se do princípio da 
(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Integralidade 
(D) Regionalidade 
  
Questão 3.  
Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde, considere as seguintes afirmações: 
 
I. a execução de ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica;  
II. a participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico; 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 

Questão 4.  
São ações abrangidas pela vigilância sanitária: 
 
I. o controle de bens de consumo que se relacionem 

com a saúde. 
II. o controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 5.  
No que tange aos normativos relacionados aos serviços 
de saúde, considere as seguintes afirmações: 
 
I. Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas 

para regular as relações entre o SUS e os serviços 
privados contratados de assistência à saúde. 

II. Cabe aos estados firmarem contratos e convênios 
com entidades prestadoras de serviços privados 
de saúde, bem como controlar e avaliar sua 
execução. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 6.  
Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere 
as seguintes afirmações: 
 
I. O Serviço de Atenção Domiciliar tem como 

objetivo a promoção de espaços de cuidado e de 
trocas de experiências para cuidadores e 
funcionários. 

II. O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado 
como estratégia para contribuir com a construção 
de um novo modelo de atenção integral à saúde 
das famílias. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 7.  
São características específicas do processo de trabalho 
da Estratégia Saúde da Família, EXCETO: 
(A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os 
dados para a análise da situação de saúde 
considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território. 

(B) Diagnóstico, programação e implementação das 
atividades segundo critérios de Risco à saúde, 
priorizando solução dos problemas de saúde 
financeiramente mais onerosos. 

(C) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada 
por meio do conhecimento da estrutura e da 
funcionalidade das famílias, que visa propor 
intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da 
própria comunidade;  

(D) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 
áreas técnicas e profissionais de diferentes 
formações.  

 
Questão 8.  
No que tange os benefícios da assistência domiciliar à 
população idosa, considere as seguintes afirmações: 
I. o estímulo constante para a preservação da 

autonomia. 
II. maior proteção contra os fatores de risco. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 9.  
No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade, 
considere as seguintes afirmações: 
 
I. Corrobora para a anulação dos espaços 

específicos das políticas setoriais. 
II. Busca a união de diferentes setores para 

fortalecer a ação do Estado sobre o controle da 
população. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 

Questão 10.  
Considere as seguintes afirmações: 
I. A intersetorialidade objetiva a ação articulada 

com outras áreas de política social para produzir 
melhores resultados de saúde. 

II. A intersetorialidade não é recomendada para 
atuar sobre problemas estruturais da sociedade. 

Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 11.  
Em relação aos princípios que regem as ações e serviços 
públicos e privados de saúde, considere as seguintes 
afirmações: 
 
I. A descentralização político-administrativa com 

direção coparticipava em todas as esferas de 
governo. 

II. A descentralização da oferta no âmbito estatal a 
partir da consolidação e atualização das 
organizações sociais. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 12.  
Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considere as seguintes afirmações: 
 
I. Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos 

de idade completos. Em casos excepcionais, 
expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado 
às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e 
um) anos de idade. 

II. A convivência integral da criança com a mãe 
adolescente que estiver em acolhimento 
institucional será devidamente garantida.  

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 13.  
São campos de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 

I. saúde estudantil. 
II. vigilância sanitária. 

Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 14.  
Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa: 
(A) Promoção do envelhecimento ativo. 
(B) Fortalecimento do controle social. 
(C) Fragmentação da atenção. 
(D) Apoio ao desenvolvimento de pesquisas. 
 
Questão 15.  
Não é membro prioritário da equipe multiprofissional 
previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange 
a Atenção Domiciliar: 
(A) Médico. 
(B) Psicólogo. 
(C) Fisioterapeuta. 
(D) Assistente social. 
 
Questão 16.  
São temas prioritários da Política Nacional de Promoção 
da Saúde, EXCETO: 
 
(A) formação e educação sob demanda. 
(B) alimentação adequada e saudável. 
(C) práticas corporais e atividades físicas; 
(D) enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras 

drogas 
 
Questão 17.  
Considere as seguintes afirmações: 
 
I. Universalidade, equidade e integralidade são 

princípios norteadores da atenção básica. 
II. Os ambulatórios especializados são formas de 

acesso aos serviços nas Redes de Atenção à 
Saúde. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 18.  
Considere as seguintes afirmações: 
I. A organização do SUS está alicerçada em 

regionalização e hierarquização. 
II. A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do 

SUS. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 19.  
Em relação às competências e atribuições do sistema 
único de saúde, considere as seguintes afirmações: 
I. incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico.  
II. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 

o controle de seu teor nutricional.  
ssinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
 
Questão 20.  
Em relação ao atendimento e a internação domiciliares, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. poderão ser realizados independentemente de 

indicação médica, desde que haja expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

II. serão realizados por equipes multidisciplinares 
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Conhecimento Específico 

 
 

Questão 21.  

Com referência ao trabalho do terapeuta ocupacional na 
reabilitação física, considere as seguintes afirmações: 

I. Devem ser utilizados equipamentos de 
mensuração. 

II. Deve se basear nos conhecimentos anatômicos. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 22.  

No que tange às responsabilidades no exercício da 
terapia ocupacional, considere as seguintes afirmações: 

I. Atuar em consonância com a política nacional de 
saúde, de assistência social, de educação e de 
cultura. 

II. Ser solidário aos movimentos em defesa da 
dignidade profissional e das políticas públicas. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 23.  

Em relação ao Código de Ética e Deontologia da Terapia 
Ocupacional, considere as seguintes afirmações: 

I. É vedado ao terapeuta ocupacional que atua em 
serviço multiprofissional divulgar sua atividade 
profissional em anúncio coletivo, observando os 
preceitos deste código e a dignidade da profissão.  

II. Em artigos, entrevistas e outros pronunciamentos 
públicos, em qualquer meio de comunicação, o 
terapeuta ocupacional responderá perante o 
Conselho Regional e Federal de Fisioterapia e de 
Terapia Ocupacional pela impropriedade técnica 
ou transgressão às leis e normas regulamentares 
do exercício profissional. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I e II são verdadeiras. 
(B) I e II são falsas. 
(C) I é verdadeira e II é falsa. 
(D) I é falsa e II é verdadeira. 

 

Questão 24.  

A Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF) é 
uma classificação com múltiplas finalidades elaborada 
para servir a várias disciplinas e sectores diferentes. É 
objetivo específico da CIF: 

(A) proporcionar uma base científica para a 
compreensão e o estudo da saúde, dos estados 
relacionadas com a saúde, dos resultados e dos 
determinantes. 

(B) estabelecer uma linguagem particular e específica 
para a descrição da saúde e dos estados 
relacionados com a saúde. 

(C) evitar a comparação de dados entre países, entre 
disciplinas relacionadas com os cuidados de 
saúde, entre serviços, e em uma mesma janela de 
tempo. 

(D) proporcionar um esquema de codificação 
sistemático desvinculado dos sistemas de 
informação de saúde. 

 

Questão 25.  

No que tange a visão geral dos componentes da CIF, as 
definições e conceitos estão corretamente 
apresentados, EXCETO: 

(A) Funções do corpo são as funções fisiológicas dos 
sistemas orgânicos (incluindo as funções 
psicológicas).  

(B) Estruturas do corpo são as partes anatómicas do 
corpo, tais como, órgãos, membros e seus 
componentes.  

(C) Deficiências são problemas nas funções ou nas 
estruturas do corpo, tais como, um desvio 
importante ou uma perda.  

(D) Restrições ambientais constituem o ambiente 
físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem 
e conduzem sua vida. 

 

Questão 26.  

Trata-se de um teste neuropsicológico, de fácil e rápida 
aplicação, que avalia superficialmente a função cognitiva 
dos idosos.  

(A) MEEM 
(B) COPM 
(C) PPS 
(D) PPO 



 
Processo Seletivo 01/2019 
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 
Belo Horizonte - MG   

 
 

 
Página 6 de 10 

 
 

Questão 27.  

 
Em relação à memória, considere as seguintes 
afirmações: 

I. É fundamental para o desenvolvimento da 
linguagem. 

II. Consiste de um processo de retenção de 
informação. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 28.  

 
Em relação ao tratamento de dependência química nos 
serviços de saúde, considere as seguintes afirmações: 

I. A criatividade é desenvolvida através da 
aprendizagem formal, auxiliando na antecipação 
de eventos.  

II. O uso de atividades criativas na clínica terapêutico 
ocupacional corrobora com a construção de uma 
relação com o mundo sem a intermediação do 
entorpecente. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 29.  

 
Em relação a atuação do terapeuta ocupacional, 
considere as seguintes afirmações: 

I. A abordagem será, impreterivelmente, individual 
no trato do idoso com dor. 

II. A dor no idoso não exerce influencia no limite do 
seu desempenho funcional psíquico e social. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 30.  

Em relação a atuação da terapia ocupacional no contexto 
hospitalar, considere as seguintes afirmações: 

I. Previne problemas no desenvolvimento sensório 
motor. 

II. O jogo é recurso importante para reabilitar 
componentes de desenvolvimento emocional. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 31.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. Os contextos de desempenho não interferem na 
execução das tarefas. 

II. A Medida de Independência Funcional permite 
determinar a severidade da incapacidade. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 32.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. As habilidades manuais e as capacidades de 
adaptação, combinadas com o gestual, propiciam 
meio de trabalho. 

II. Os procedimentos na prevenção de deformidades 
são fundamentais para evitar as sequelas do 
imobilismo. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 33.  

Em relação à atuação do terapeuta ocupacional em 
pacientes que sofreram AVC, considere as seguintes 
atuações: 

I. desenvolver estabilização do punho em extensão. 
II. favorecer movimento de soltar voluntário. 
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Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 34.  

São elementos do desempenho ocupacional, EXCETO: 

(A) Áreas. 
(B) Habilidades. 
(C) Competências. 
(D) Contextos. 

 

Questão 35.  

Trata-se da coordenação ampla, movimentos de um 
lado do corpo, lateralidade, integração bilateral, controle 
motor, praxia, coordenação fina e destreza e controle 
motor oral: 

(A) Função motora. 
(B) Função sensorial. 
(C) Função neuroesquelético. 
(D) Função cognitiva. 

 

Questão 36.  

Em relação a UTI e a temas a ela relacionados, considere 
as seguintes atuações: 

I. Normalmente, as UTI’s disponibilizam extensos 
horários de visita e muitos funcionários para 
orientações aos familiares de pacientes. 

II. O equilíbrio familiar é afetado na medida em que 
um de  seus membros está hospitalizado na UTI. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 37.  

Em relação a UTI e a temas a ela relacionados, considere 
as seguintes atuações: 

I. Os terapeutas ocupacionais podem contribuir com 
os ortotistas na solução de problemas dos 
pacientes no desempenho das AVD. 

II. As habilidades manuais e as capacidades de 
adaptação, combinadas com o gestual, propiciam 
independência, comunicação e meio de trabalho. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 38.  

 
Em relação a clínica neurológica, considere as seguintes 
atuações: 

I. As deficiências neurológicas adquiridas após um 
AVC não têm influência no desempenho 
ocupacional e sim a reabilitação terapêutico 
ocupacional. 

II. A apraxia é um déficit neurológico pós AVC cujo 
principal efeito é sobre a adaptação postural. 

 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 39.  

 
São especificações prescritas, pelo profissional de 
Terapia Ocupacional, EXCETO: 

(A) altura do encosto 
(B) largura do assento 
(C) altura do suporte de braços 
(D) diâmetro das rodas 

 

Questão 40.  

 
Considere as seguintes afirmações: 

I. Estimular a aceitação da dependência é uma das 
contribuições do profissional de terapia 
ocupacional durante o processo de hospitalização. 

II. A lesão com perda motora e sensorial variada e 
preservação de propriocepção chama-se 
Síndrome da medula anterior. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 41.  

 
São classificações empregadas para órteses, em relação 
à funcionalidade e conforme os preceitos de Belkin e 
Yasuda, EXCETO: 

(A) Circunferencial. 
(B) Dinâmica. 
(C) Estática serial. 
(D) Estática progressiva. 

 

Questão 42.  

 
NÃO é considerado raciocínio clínico: 

(A) Raciocínio científico 
(B) Raciocínio pragmático 
(C) Raciocínio procedimental 
(D) Raciocínio condicional 

 

Questão 43.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. A atividade indicada na terapia ocupacional deve 
ser baseada em orientação profissional e nos 
interesses do paciente. 

II. A apraxia construtiva decorre de desconexão 
entre a ideia de movimento e sua execução. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 44.  

São distúrbios originários do cerebelo, EXCETO: 

(A) Dissenergia 
(B) Andar atáxico 
(C) Astenia 
(D) Distonia. 

 

Questão 45.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. Praxia está relacionada à capacidade de executar 
gestos voluntários sob comando. 

II. A epicondilite medial é a lesão mais comum que 
ocorre no cotovelo. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 46.  

 
Considere as seguintes afirmações: 

I. A órtese funcional tem por objetivo imobilizar ou 
limitar a atividade de uma articulação somente. 

II. A órtese estática pode ser usada com objetivo de 
alinhamento biomecânico dos membros 
inferiores. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 47.  

Em relação aos objetivos da UTI neonatal, considere as 
seguintes afirmações: 

I. aumentar a qualidade de vida dos bebês 
prematuros. 

II. melhorar e favorecer o desenvolvimento 
neuropsicomotor. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 48.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. O termo Ambiência está relacionado às 
transformações positivas em saúde no âmbito 
estrutural, motivacional e profissional. 

II. O termoplástico tem por finalidade corroborar na 
confecção de equipamentos e dispositivos 
assistivos. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 
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Questão 49.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. A Escala de Denver tem por objetivo avaliar 
alterações nos níveis de independência em idosos. 

II. Negação, raiva, negociação, depressão e 
aceitação se referem ao processo de 
enfrentamento do luto. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 50.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. O Goniômetro é utilizado no levantamento das 
medidas da amplitude de movimento articular. 

II. A fase sensório-motora, segundo Piaget, 
compreende os dois primeiros anos de vida. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 51.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. Confusão e perda significativa de memória não 
são consequências normais do envelhecimento.  

II. A etiologia da queda em idosos pode estar 
relacionada a fatores intrínsecos, extrínsecos e 
comportamentais. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 52.  

Em relação à artrite reumatoide, considere as seguintes 
afirmações: 

I. Trata-se de uma doença autoimune que acomete, 
predominantemente, indivíduos do sexo feminino. 

II. É caracterizada por sinovite aguda, que atinge 
assimetricamente as articulações e sem período 
de remissão. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 53.  

Em relação à estimulação das Atividades de Vida Diária 
(AVD’s), considere as seguintes afirmações: 

I. Não devem ser considerados os interesses e as 
opções do indivíduo quanto às suas necessidades 
cotidianas.  

II. É necessária uma explicação preliminar dos 
procedimentos utilizados na atividade.  

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 54.  

Em relação à definição de saúde, considere as 
seguintes afirmações: 

I. Um estado de pleno bem-estar físico, mental e 
social, e não meramente a ausência de doenças e 
enfermidades. 

II. Um estado de ausência de qualquer tipo de 
doença e enfermidades que um indivíduo possa 
apresentar em qualquer período da vida. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 55.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. O estesiômetro é um instrumento utilizado para o 
teste sensorial. 

II. O “teste de Preensão de Moberg” é utilizado para 
avaliar a força manual. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 



 
Processo Seletivo 01/2019 
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 
Belo Horizonte - MG   

 
 

 
Página 10 de 10 

 
 

Questão 56.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. Órteses dinâmicas não 
requerem feedback sensorial para serem 
operadas com eficácia. 

II. O objetivo principal da órtese é a substituição de 
alguma função corporal perdida pelo paciente. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 57.  

Em relação aos testes sensoriais, considere as seguintes 
afirmações: 

I. Nem sempre são bons preditores de uso funcional 
das mãos. 

II. O uso de venda ou o comando de olhos fechados 
são métodos adequados na ocasião que seja 
necessária a oclusão da visão. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 58.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. A lesão do nervo ulnar se caracteriza por 4º e 5º 
dedos em garra e perda sensorial. 

II. A ação dos lumbricais é a flexão do punho e dos 
dedos. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 59.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. A coesão e o aprendizado interpessoal podem ser 
considerados fatores terapêuticos em 
abordagens individuais. 

II. Os atendimentos individuais sempre terão 
objetivos distintos quando comparados à 
abordagem grupal. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

Questão 60.  

Considere as seguintes afirmações: 

I. As dinâmicas utilizadas no grupo de atividade e 
na atividade grupal são distintas. 

II. O Teste de Finkelstein é realizado para avaliar 
tenossinovite de De Quervain. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. 
(B) I é falsa e II é verdadeira. 
(C) I e II são verdadeiras. 
(D) I e II são falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


