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que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.

BOA SORTE!
Universidade do Contestado - UnC
Outubro/2021
---------------------------------------------------------------------GABARITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Após ter tido contato com as escolas americanas de New York e Boston, a Dra. Elisabeth
Cassion, implementou na Dorset House Psyquiatric Nursing Home, em Bristol, a primeira escola de
treino em Terapia Ocupacional na Europa. Qual foi o ano?
a) 1930
b) 1830
c) 1954
d) 1941
e) 1841
01. O símbolo da Terapia Ocupacional foi idealizado a partir de estudos e informações extraídas
da mitologia grega por quais terapeutas ocupacionais?
a)
b)
c)
d)
e)

John Watson e Gordon Allport
Gordon Allport e André Luís Bentin Lacerda
Patrícia Moreira Bastos e Gordon Allport
André Luís Bentin Lacerda e Patrícia Moreira Bastos
Patrícia Moreira Bastos e André Luís Benjamim lima

13. Técnica de Terapia por Contensão Induzida, também denominada como terapia do us o
forçado, tem como objetivo restituir total ou parcialmente a independência individual e
favorecer o reaprendizado das suas funções que, foram modificadas no membro superior
afetado (parético), membro este indispensável nas atividades da vida diária (AVD’s) de um
ser humano, por possuir a capacidade de alcance, preensão e manipulação dos objetos.
São princípios ou intervenções que aplicados em conjunto formam a TCI?
a) Inibição, facilitação e estímulo, shaping e aplicação de um conjunto de métodos
comportamentais para reforço de adesão destinado a transferir os ganhos feitos no
ambiente clínico para o mundo rea l do paciente .
b) Restrição do membro superior menos afetado durante 90% das horas acordado e
estimulação sequencial com esforço repetitivo
c) Shaping e task pratice, restrição do membro superior menos afetado durante 90%
das horas acordado no período do tratamento e aplicação de um conjunto de métodos
comportamentais para reforço de adesão destinado a transferir os ganhos feitos no
ambiente clínico para o mundo real do paciente .
d) Shaping e task pratice e taping com adesão de esforço
e) Nenhuma das anteriores
14. As limitações dos pacientes de T.O podem envolver as funções motoras, sensoriais,

cognição ou função psicossocial. Os examinadores determinam para quais atividades os
pacientes desejam ou necessitam de ajuda. Logo, terapeutas podem utilizar um instrumento de
avaliação para auxiliar. Uma das ferramentas utilizadas é a Escala de Katz, que avalia:
a)
b)
c)
d)
e)

Função muscular
Nvel de consciência corporal e sensorial
AVD,s
Função cognitiva
Nível de dor

15. Durante a internação, um paciente com AVC poderá ser assistido por um terapeuta
ocupacional. Nessa fase, ainda no leito, o profissional poderá atuar no posicionamento
correto do membro superior comprometido e membro inferior comprometido, fazendo
uso de travesseiros, rolinhos, métodos de posicionamento correto do ombro afetado e,
quando indicado, posicionando a mão afetada com um equipamento feito com material
especial, confeccionado na medida da mão do paciente, que se chama órtese. Todas as
principais características da patologia são citadas abaixo estão corretas, exceto:
a) Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do
corpo
b) Afasia, letargia, confusão mental
c) Alteração na visão, cefaléia
d) Dislexia e estereotipia
e) Todas as anteriores

16. Sabendo-se que bengalas devem ser posicionada no membro superior oposto ao membro
afetado, assinale a alternativa a qual descreve a razão principal para essa prática?
a) Facilitar o uso do membro superior para sustentação do peso e propulsão, transferindo o
peso para os membros superiores a qual permite a deambulação sustentada.
b) Fornecem três a quatro pontos de contato com o solo e assim melhoram o equilíbrio por meio
do aumento da base de suporte, maior estabilidade anterior e lateral e suporte do peso da pessoa .
c) Diminuir a sobrecarga na musculatura do quadril , diminuindo a compressão das articulações
e favorecer o paciente em situações como subir e descer escadas
d)
Contrabalancear as forças geradas pela fraqueza de musculatura oferecendo maior
estabilidade dinâmica por aumentar a base de sustentação.
e) Diminuir sobrecarga, aumentando a pressão em pontos especificos
17. A terapia ocupacional consegue, pois, atingir todos os campos dos problemas do autista e
trabalhar com atividades específicas para alcançar esses objetivos. O grande desafio é promover
habilidades necessárias para que o autista consiga adquirir autonomia e desfrutar da melhor
qualidade de vida possível e ainda identificar o autista do TDAH. Qual alternativa abaixo diferenciaos.
a) O TDAH possui um déficit para compreender a comunicação não literal, como expressões
faciais, gírias e gestos, já o autista consegue compreender o que os interlocutores falam, sem
grandes obstáculos
b) O autista tem estereotipias e pode ser verbal ou não verbal, características encontradas
também nos pacientes com TDAH
c) O autista possui um déficit para compreender a comunicação não literal, como expressões
faciais, gírias e gestos, já o TDAH consegue compreender o que os interlocutores falam, sem
grandes obstáculos
d) O autista consegue lidar com situações de interação social, embora sejam altamente
desatentas e hiperativas, enquanto o TDAH apresenta maior sensibilidade a gestos sons, cheiros
e texturas.
e) Nenhuma das anteriores
18. No TEA Transtorno (Espectro Autista), as estereotipias estão incluídas nos distúrbios
hipercinéticos do movimento, ou seja, devido ao excesso de movimento, que incluem: tiques, tremor,
mioclonia, atetose, coreia, distonia e estereotipias. Elas são classificadas em:
a)
b)
c)
d)
e)

Dislexia, simples e complexas
Motoras ou fônicas, simples ou complexas podendo ser primarias e/ou secundarias
disfuncional motoras e verbais, complexas apenas primárias
Motoras e fônicas complexas, podendo ser apenas primárias
Funcional secundárias, motoras e verbais simples ou complexas

19. O trabalho do terapeuta ocupacional na tecnologia assistida (TA) envolve a avaliação da
necessidade dos usuários, suas habilidades físicas, cognitivas e sensoriais. Logo, a tecnologia
assistida é diferenciada de outras tecnologias conceitualmente. Segundo Bersh, a TA se define por:
a) Um recurso destinado ao usuário e é utilizada como forma de promover a sua funcionalidade.
b) Uma tecnologia médica e de reabilitação, direcionada ao profissional da área da saúde, para
auxiliá-los no diagnóstico e/ou na intervenção terapêutica.
c) Um recurso computadorizado de produção de órteses
d) Uma tecnologia de reabilitação estática por baropodometria.
e) Uma tecnologia de tratamento de espirometria
20. O cuidado paliativo é a abordagem que visa a promoção da qualidade de vida de pacientes e
seus familiares, através da avaliação precoce e controle de sintomas físicos, sociais, emocionais,
espirituais desagradáveis, no contexto de doenças que ameaçam a continuidade da vida. A
assistência é realizada por uma equipe multiprofissional durante o período do diagnóstico,
adoecimento, finitude e luto (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). Para uma adequada prática
de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compreensão dos seguintes princípios
norteadores, exceto:
a) Iniciar o mais precocemente possível o acompanhamento em cuidados paliativos junto a
tratamentos modificadores da doença.
b) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de
conforto para que os pacientes sejam dependentes
c)
Incluir toda a investigação necessária para compreender qual o melhor tratamento e manejo
dos sintomas apresentados

d) Compreender os familiares e entes queridos como parte importante do processo,
oferecendo-lhes suporte e amparo durante o adoecimento do paciente.
e) Nenhuma das alternativas

