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1.  O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços 
de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e 
atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS, 
porém, não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de 
cidadania, mas insere-se no contexto das políticas sociais. Assinale a alternativa abaixo 
que melhor represente a interface do SUS com as demais Políticas Sociais. 
 
(A) Abrange, além da Saúde, a Educação, a Previdência e a Assistência Social. 
(B) Abrange, além da Saúde, o fundo de garantia e licença maternidade. 
(C) Abrange, hospitais primários, AMA, UBS e CAPS. 
(D) Abrange, além da previdência, planos de capitalização e direitos. 
(E) Abrange, os direitos e deveres da população no âmbito social. 

 
2.  No ano de 2006 os gestores estaduais, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
estabeleceram o Pacto pela Saúde. As três dimensões do Pacto pela Saúde são: 
(A) Pacto pelo Parto Humanizado, Pacto pela Vida e Pacto pela Previdência. 
(B) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. 
(C) Pacto pelo Humaniza SUS, Pacto pela Comunidade e Pacto pelo Ministério Público. 
(D) Pacto em Defesa dos Excluídos, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto 

pela Vida. 
(E) Pacto em Defesa das Crianças, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto pela 

Vida. 

 
3.  A instituição do Pacto pela Vida representa mudanças fundamentais na reforma 
incremental do SUS. O Pacto pela Vida de 2006 definiu seis prioridades. Quais são elas? 
(A) Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

(B) Saúde do idoso, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(C) Saúde do idoso, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda curativa da saúde e  do AMA. 

(D) Saúde da criança, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(E) Saúde da criança, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda reabilitadora da saúde e  do 
AMA. 
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4.  Quais as estratégias que constituem a regionalização no Sistema Único de Saúde? 
(A) O direito aos cuidados paliativos, aperfeiçoar as desigualdades sociais e territoriais, 

promover a centralização, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(B) O direito aos cuidados paliativos, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, 
promover a desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(C) O direito à saúde, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, promover a 
desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e potencializar o 
processo de hierarquização. 

(D) O direito da família, otimizar as entregas de medicações, promover a 
desintegralidade,  equidade e centralização da política local,  aperfeiçoar os recursos 
locais e potencializar o processo de hierarquização. 

(E) O direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e 
a integralidade da atenção, racionalizar os gastos e potencializar o processo de 
descentralização. 

 
5.  Segundo a CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, Portaria MS nº 675, 
de 30 de março de 2006, o 1° Princípio diz: Todo cidadão tem direito a ser atendido com 
ordem e organização. Assinale a alternativa que reflete ações baseadas no 1º principio da 
referida portaria. 
 
(A) Seus parentes também têm o direito de receber informações sobre seu estado. 
(B) Deve haver uma fila organizada por senhas com prioridade de idade e sexo. 
(C) Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento precisa ser atendido primeiro 
(D) Todos tem direito a um atendimento sem preconceito de raça, cor, idade e sem 

barulho. 
(E) Quem está cuidando de você deve respeitar seu corpo, sua intimidade, sua cultura, 

sua religião e deve organizar os atendimentos por crachás. 

 
6.  De acordo com a OMS (2002) “Cuidado Paliativo é a abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento...”. Dentro dessa 
perspectiva é correto afirmar que: 
(A) Os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados à fase final 

da vida, quando “não há mais nada a fazer”. 
(B) Uma vez que o paciente está “fora de possibilidades terapêuticas” não há a 

necessidade de suporte de uma equipe competente e de conhecimento científico. 
(C) Deve-se retardar ao máximo a abordagem paliativa, pois indica que não há mais 

medicamentos, procedimentos e abordagens indicados para o doente. 
(D) O cuidado paliativo requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável 

da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 
(E) Cuidados paliativos são indicados para pacientes que não se adaptam às mudanças 

de vida impostas pela doença ou para famílias que tem dificuldades no 
enfrentamento desta condição de ameaça à vida. 
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7. Qual das alternativas abaixo contém as diretrizes para a atenção integral e humanizada 
ao recém nascido grave ou potencialmente grave segundo os princípios do SUS? 
(A) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, atenção humanizada, estímulo 

psicomotor com a participação dos familiares e protagonismo da mãe e do pai nos 
cuidados ao recém nascido. 

(B) Promoção de independência funcional, orientação quanto ao aleitamento materno, 
atenção humanizada e estímulo neuropsicomotor com a participação dos familiares. 

(C) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, trabalho multiprofissional, 
atenção humanizada e estímulo psicomotor com a participação dos familiares. 

(D) Promoção da equidade, integralidade da assistência, atenção humanizada; e 
estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém 
nascido. 

(E) Promoção de transparência quanto ao serviço público, programa da saúde da família 
e aleitamento materno, integralidade da assistência e atenção humanizada. 

 
8.  A Política de Humanização se constrói a partir de Princípios, Métodos, Diretrizes e 
Dispositivos. Como foco de intervenção a PNH engloba duas vertentes: o trabalhador e o 
usuário da saúde. Dessa maneira, as metas de implementação de ações devem ter como 
base as diretrizes da Política que podem ser apontadas, basicamente, como: 
(A) Classificação de Risco, Ambiente Acolhedor, Clínica Hegemônica, Cogestão, Direito 

a Acompanhante com refeição e Visita Aberta. 
(B) Acolhimento, Direito à Acompanhante, Valorização do Trabalho, Clínica Ampliada, 

Ambiência, Visita Aberta e Cogestão. 
(C) Ouvidoria, Valorização do Trabalhador da Saúde, Equipe Multiprofissional, Clínica 

Ampliada, Colegiado Gestor, Acolhimento e Refeição para acompanhante. 
(D) Ambiência, Equipe Posso Ajudar?, Ouvidoria, Acolhimento e Classificação de Risco, 

Grupos de Cogestão, Direito à Acompanhante para incapaz e Clínica Ampliada. 
(E) Direito à Acompanhante, Grupo de Trabalho de Humanização, Clínica Hegemônica, 

Cogestão, Acolhimento, Ambiência e Equipe Interdisciplinar. 

 
9. Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimento científico inerente às várias 
especialidades e possibilidades de intervenção clínica e terapêutica. O trabalho de uma 
equipe de cuidados paliativos é regido pelos princípios de: 

I. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural. 
II. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente 

quanto possível, até a sua morte. 
III. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a sentirem-

se amparados durante todo o processo da doença. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a alternativa II está correta. 
(B) A alternativa II e III estão corretas. 
(C) Todas as alternativas estão erradas. 
(D) Apenas a alternativa III está correta. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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10.   É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e 
também à unidade de saúde onde foram realizados: 
 
(A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
(B) Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
(C) Cartão Nacional de Saúde. 
(D) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
(E) Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 
Todas as questões de Língua Portuguesa abaixo foram elaboradas a partir do texto O que 
devemos aos jovens, da escritora brasileira Lya Luft e publicado na revista VEJA, Edição 
2143 / 16 de dezembro de 2009. 
(Disponível em http://veja.abril.com.br/161209/devemos-jovens-p-026.shtml). 
 

11. Leia o texto e escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em 
branco, de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 
 
Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens 
como arrogantes (...). Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras 
paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação e confusão que causam, como 
nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade. 
Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha __________________amorosa, interesse e atenção. 
 
(A) quanto à autoridade. 
(B) quanto a autoridade. 
(C) quanto há autoridade. 
(D) sobre há autoridade. 
(E) sobre à autoridade. 
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12.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas ortográficas da Língua Portuguesa. 
(...)Tenho refletido muito sobre quanto deve ser difícil para a juventude esta época em que 
nós, adultos e velhos, damos aos jovens tantos maus exemplos, correndo 
desvairadamente atrás de mitos bobos, desperdiçando nosso tempo com coisas 
desimportantes, negligenciando a família, exagerando nos compromissos, sempre caindo 
de cansados e sem vontade ou paciência de escutar ou de falar. Penso, sobretudo no 
desastre da educação: nem mesmo um exame de Enem tranquilo conseguimos lhes 
oferecer. A _________ _________ de jovens inscritos, quase a metade deles, não se 
deve a __________ ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença.(...) 
 

(A) A macissa ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(B) A macissa ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(C) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(D) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(E) A masciça ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

 
13.   Dando continuidade ao texto  “O que devemos aos jovens”  a autora  escreve a frase 
que está contida nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa cuja frase está com a 
pontuação correta. 
(A) De modo que: tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(B) De modo que tratando dos jovens e de suas frustrações falo sobre nós adultos, pais, 

professores, autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(C) De modo que: tratando dos jovens, e de suas, frustrações falo sobre nós adultos 

pais professores autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(D) De modo, que, tratando dos jovens e de suas frustrações: falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(E) De modo que, tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 

 
14.   Assinale a alternativa que descreve o significado mais adequado da palavra mazelas  
segundo o sentido pretendido pela autora: 
(...) Então, quando falo em dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, 
melancolicamente, falando. (...). 
 

(A) Tudo que é irresponsável e irreverente. 
(B) Tudo que é proibido e perigoso. 
(C) Tudo que é alegre e recomendável. 
(D) Tudo que aflige ou molesta. 
(E) Tudo que é correto e seguro. 
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15.   A oração contida nas alternativas abaixo é a sequência do texto abaixo. Assinale a 
alternativa que apresenta a pontuação correta após a palavra destacada em negrito.  
 
(...) Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, pois muitas famílias saudáveis 
criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria. Muitas escolas conseguem 
impor a disciplina essencial para que qualquer organização ou procedimento funcione, e 
nem todos os políticos e governantes são corruptos. Mas quero também declarar que 
aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o otimismo de qualquer um. 
 
(A) Assim  não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(B) Assim : não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(C) Assim , não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(D) Assim ; não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(E) Assim  - não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 

 
16.   Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal para a oração 
extraída do texto “O que devemos aos jovens”. 
 
(A) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumula são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(B) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumulão é para deixar 

qualquer jovem desencantado. 
(C) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam é para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(D) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(E) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulão são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 

 
17.   Qual a grafia correta da palavra que preenche o espaço em branco na frase abaixo?  
 
(...) que todos os jovens sejam arrogantes, todas as crianças ______________, todas as 
famílias disfuncionais. Um pouco da doce onipotência da juventude faz parte, pois os 
jovens precisam romper laços, transformar vínculos (não cuspir em cima deles) para se 
tornar adultos lançados a uma vida muito difícil, na qual reinam a competitividade, os 
modelos negativos, os problemas de mercado de trabalho, as universidades decadentes e 
uma sensação de bandalheira geral.(...) 
 
(A) mau-educadas 
(B) mal-educadas 
(C) má-educadas 
(D) mau educadas 
(E) más educadas 
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18.  Na frase abaixo, preencha os espaços em branco com as palavras escritas 
corretamente. 
 
(...) estudar para quê? Trabalhar para quê? Pior que isso: ser honesto ______, se 
nossos_______ líderes se portam de maneira tão________ e, ano após ano, a 
impunidade continua reinando neste país que tenta ser ufanista (...)  
 
(A) para que, pretensos, vergonhoza 
(B) para quê, pretensos, vergonhosa 
(C) para quê, pretenços, vergonhoza 
(D) para quê, pretênsos, vergonhosa 
(E) para que, pretenssos, vergonhosa 

 
19.   A palavra ufanista na frase (...) e, ano após ano, a impunidade continua reinando 
neste país que tenta ser ufanista (...) significa:  
 
(A) Ter orgulho exacerbado pelo país em que nasceu; ser patriota. 
(B) Ser honesto e honrado. 
(C) Ter sentimento de vergonha do país em que nasceu. 
(D) Ter satisfação sobre algo que é visto como honrável. 
(E) Ter atitude ou opinião desfavorável sobre o país de origem. 

 
20.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas da língua portuguesa.  
 
(...) Tenho sete netos e netas. A idade deles vai de 6 a 21 anos. Todos são motivo de 
alegria e ___________, todos ____________, com seu ________ particular de ser, 
qualquer dedicação, esforço, parceria e amor da família. Não tenho nenhuma visão 
negativa da juventude, muito menos da infância. Acho, sim, que nós, os adultos, somos 
seus grandes devedores, pelo mundo que lhes estamos legando.  
 
(A) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(B) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compençam , com seu jeito  

particular de ser, 
(C) Todos são motivo de alegria e esperanssa , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(D) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensão , com seu jeito  

particular de ser, 
(E) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu jeito  

particular de ser,  
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21.   Segundo Castro, Lima e Brunello (2001), entre os anos de 1970 e 1980 os 
terapeutas ocupacionais passaram a realizar fortes questionamentos críticos em relação 
ao seu papel social, o que implicou em um redimensionamento da sua ação profissional. 
Isso significa dizer que os profissionais:  
(A) Reavaliaram a função terapêutica e a função de controle social 
(B) Trabalharam com foco na desconstrução da organização e dos direitos da pessoa 

com deficiência 
(C) Trabalharam com vistas à manutenção do status quo   
(D) Criaram ações para amortizar os conflitos intrainstitucionais 
(E) Colocaram como foco de sua ação a reabilitação dos seus pacientes com vistas à 

adaptação social 

 
22.  Berenice Rosa Francisco em seu livro Terapia Ocupacional (2001) correlaciona a 
prática do terapeuta ocupacional com concepções de homem e sociedade. Segundo esta 
autora, é correto afirmar que: 
 
(A) A prática dos terapeutas ocupacionais que se correlacionam à concepção positivista 

considera o bemestar e a positividade do resultado da sua ação com as pessoas 
que têm alguma deficiência física.  

(B) A condução do processo terapêutico que se caracteriza pela aplicação de 
exercícios, onde o saber do terapeuta é a resposta correta, subsumindo as 
necessidades e subjetividades do paciente definem a concepção positivista. 

(C) A condução do processo terapêutico pautada na concepção materialista histórica, 
além de se importar com a apreensão da história dos sujeitos centra-se na 
subjetividade do paciente e define etapas claras para o plano de atendimento, 
iniciando na entrevista e finalizando na alta. 

(D) A condução do processo terapêutico pautada na concepção humanista pode ser 
caracterizada por existir um momento específico para a realização de uma 
avaliação, ocorrendo ao final de cada encontro. 

(E) A condução do processo terapêutico baseada em uma perspectiva materialista 
histórica se caracteriza pelo encaminhamento médico. 

 
23.   Mangia (1998) no artigo Apontamento sobre o campo da Terapia Ocupacional fala 
sobre o fato que a Terapia Ocupacional contemporânea é marcada pela pluralidade. 
Partindo-se deste apontamento é possível afirmar que:  
(A) As diferentes problemáticas que os terapeutas ocupacionais lidam no dia a dia se 

relacionam com contextos de complexidade plural. 
(B) As diferentes práticas e abordagens foram desenvolvidas pelos terapeutas 

ocupacionais para responder às diferentes problemáticas de sua população alvo. 
(C) A forma plural se relaciona com as diversas possibilidades de resolução da mesma 

problemática. 
(D) Os objetivos da Terapia Ocupacional são plurais e definidos em cada área de 

especialidades da profissão. 
(E) A corrente filosófica que os terapeutas ocupacionais aderiram na trajetória histórica 

da profissão denomina-se pluralidade histórica. 
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24.   Na perspectiva das autoras Barros, Lopes e Ghirardi (2007), a ação em terapia 
ocupacional no trabalho territorial e comunitário se fundamenta na noção de 
responsabilidade territorial. Isso corresponde dizer que:   
(A) Cabe ao terapeuta ocupacional junto a seus usuários observar e apreender suas 

diferentes maneiras de viver, trabalhar e realizar negociações culturais.  
(B) É preciso delimitar a ação profissional com os recursos e serviços do bairro onde o 

usuário vive  
(C) Deve-se ir ao encontro das pessoas com planos e abordagens pré-definidos pela 

equipe multidisciplinar 
(D) É na efetivação dessa noção na política de saúde que ocorre a mediação dos 

agentes comunitários de saúde, pois a ação no território é de responsabilidade 
desses agentes. 

(E) Buscar as respostas às necessidades de saúde apresentadas pelo paciente no 
saber técnico, traduzido em propostas, de curto prazo, de atividades e projetos para 
serem realizadas em sua casa. 

 
25.   Malfitano (2005) discute o papel do profissional terapeuta ocupacional enquanto 
técnico em atuação no campo social, nos fala sobre “campos e núcleos de intervenção na 
terapia ocupacional” e aborda a necessidade que os profissionais de saúde têm para 
responderem à complexidade das demandas e necessidades apresentadas por seus 
pacientes. Diante desta complexidade, estes profissionais estão sendo chamados a 
realizar “articulações das redes intersetoriais”. 
MALFITANO, A P S. Campos e núcleos de intervenção na terapia ocupacional social. Rev. Ter. Ocup. 

Univ. São Paulo.16(1): 1-8, 2005.  

Diante deste cenário é correto pressupor que a articulação das redes intersetoriais requer 
a superação de práticas cristalizadas, tais como: 
 
(A) De encaminhar as demandas para outro serviço e/ou profissional 
(B) De reconhecer os limites e potencialidades das ações do núcleo de sua própria 

profissionalidade. 
(C) De conhecer a rede local de serviços e recursos que extrapolem os níveis da 

atenção à saúde. 
(D) De comunicar e agir conjuntamente com os vários núcleos profissionais que se 

encontram em diferentes “setores” das políticas sociais, entre elas, educação, 
assistência social, habitação, cultura, entre outras. 

(E) De respeito às perspectivas teórico práticas inerentes a cada profissionalidade e 
setor da política social. 
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26.   Segundo Oliver e Almeida (2001) o deslocamento das ações profissionais da 
instituição para o território tem como princípio a mudança do objeto da reabilitação da 
‘pessoa com deficiência’ individualmente compreendida para a ‘pessoa com deficiência 
em seu contexto’.  
Qual das ações abaixo descritas é contraditória com a proposição apresentada pelas 
autoras acima mencionadas?  
 
(A) Identificar e localizar as pessoas com deficiência do território.  
(B) Compreender pessoas com deficiência na condição de sujeitos/atores pertencentes 

a um determinado contexto sociocultural.  
(C) Estudar e agir para que ocorram mudanças nas condições de acessibilidade 

geográfica, cultural e arquitetônica dos serviços e equipamentos sociais. 
(D) Compatibilizar tecnologias de atenção em saúde, reabilitação e ação social com as 

demandas e necessidades de atenção colocadas pelas pessoas com deficiência e 
demais grupos. 

(E) Criar estratégias terapêuticas ocupacionais que incidam exclusivamente na pessoa 
com deficiência. 

 
27.   Com relação aos modelos de atenção em saúde mental: 
 

I. Na assistência psiquiátrica, o paradigma da psiquiatria localiza fatores internos ao 
indivíduo como causa da doença mental. Nesta lógica, as propostas de intervenção 
são a administração de psicofármacos e a contenção dos sintomas por meio da 
internação psiquiátrica. Nesta perspectiva, a atuação da Terapia Ocupacional na 
área de psiquiatria tem sua prática voltada à assistência hospitalocêntrica, com a 
tarefa de ocupar os pacientes, num processo de manutenção e organização dos 
hospitais e de reabilitação. 

II. O campo psicossocial, que se opõe ao campo psiquiátrico, tem como centralidade 
do cuidado em saúde mental o sujeito em suas relações com os aspectos 
fundantes da vida. A Terapia Ocupacional ressignifica sua clínica assumindo como 
objeto da ação terapêutica a pessoa e suas necessidades e não a doença e os 
sintomas. Neste contexto, a ação terapêutica deve investir na complexidade da 
vida cotidiana da pessoa, englobando os aspectos: práticos, concretos, simbólicos, 
relacionais e materiais. 

III. Com o movimento da reforma psiquiátrica, preconizava que o objeto da psiquiatria 
não devia ser a doença, mas, a saúde mental.  Para o entendimento da doença 
buscaram-se outras áreas de conhecimento, como a psicologia, a sociologia e a 
antropologia, retirando-se a exclusividade da medicina. 

 
(A) As alternativas I e II estão corretas. 
(B) Nenhuma das alternativas está correta. 
(C) Todas as alternativas estão corretas. 
(D) As alternativas I e III estão corretas. 
(E) As alternativas II e III estão corretas. 
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28.   Leia o trecho: 
 
Mesmo pacientes que seriam considerados psiquiatricamente bastante comprometidos 
pela ciência acadêmica vigente podem viver num clima de liberdade, de autonomia e de 
consideração mútua, dependendo apenas de que se lhes respeite a condição de seres 
humanos. Não se trata absolutamente de tingir a loucura com cores românticas: sem 
dúvida, são pessoas que vivem experiências difíceis, doloridas, dilacerantes, experiências 
que, na maior parte das vezes, não encontram uma alocação possível na esfera gregária 
do sujeito e que resistem às formas de comunicação pelos códigos partilhados. Mas que, 
nem por isso, são menos humanas, menos passíveis de reconhecimento e de 
solidariedade. 

NAFFAH, Neto Alfredo. O estigma da loucura e a perda da autonomia. (s/d) 
 

Considerando a historicidade da concepção de cuidado em saúde mental, qual a 
perspectiva que autor está utilizando para visualizar a loucura? 
 
(A) Na perspectiva biopsicossocial, em que o sofrimento mental é compreendido como 

instância produtora de novos sentidos, recupera-se a experiência do portador como 
um dado de crítica social e aspectos neuropsicológicos. 

(B) Em uma abordagem que defenda o fim do internamento do paciente, o qual rompe 
com as jaulas farmacológicas e terapêuticas que acorrentaram os doentes mentais 
na história; logo, o fim do uso de psicofármacos e a liberdade sem restrições estão 
postos para o século XXI. 

(C) Naquela em que se deve trabalhar com a tensão entre um conceito de saúde, como 
o bemestar biopsicossocial e as suas possibilidades efetivas de realização nas 
condições concretas dos indivíduos e dos grupos sociais, na busca de garantir a 
humanidade e a dignidade das pessoas em condição de sofrimento psíquico, 
apostando na potencialidade humana do paciente. 

(D) Naquela em que o tratamento moral deve ceder pouco a pouco seu lugar para as 
terapêuticas medicamentosas e psicoterápicas, pois a abordagem deve ser por 
etapas e acompanhada por diferentes instrumentos de avaliação. 

(E) Em uma abordagem analítica, deve-se promover um trabalho de denúncia da 
ideologia, ligada ao tratamento da loucura e sua manifestação na família em todos 
os fóruns sociais, dentro e fora do contexto territorial em que a estigmatização do 
paciente ocorre. 
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29.   Com a Reforma Psiquiátrica Brasileira, novos equipamentos de saúde mental foram 
preconizados, de natureza comunitária, que visam à inserção dos sujeitos em seus 
territórios, objetivando o aumento da contratualidade, das trocas sociais e buscando novas 
formas de morar que possibilitem maior exercício da cidadania, além de políticas que 
possibilitem o acesso à renda para pessoas com longa data de institucionalização. Este 
contexto tem sido um fértil campo de atuação para o terapeuta ocupacional, já que sendo 
este um profissional cuja clínica se debruça sobre o cotidiano dos sujeitos, sua expertise 
dialoga diretamente com este novo modelo de cuidado em construção. Neste sentido, no 
que diz respeito às políticas públicas que direcionam este novo modelo de cuidado é 
possível ressaltar: 
 
(A) A Lei 10.216/01, da Reforma Psiquiátrica, conhecida como a Lei Antimanicomial. A 

Lei 9.867/99, que discorre sobre as cooperativas sociais e o Decreto de 28 de Maio 
de 2003 que institui o grupo de trabalho interministerial. 

(B) A Lei 10.216/01, da Reforma Psiquiátrica, conhecida como a Lei Antimanicomial. A 
Portaria Interministerial nº 628/02 que estabelece mecanismos para extensão da 
assistência em saúde do Sistema Único de Saúde aos detentos do sistema 
penitenciário, incluindo-se saúde mental, e a Portaria GM nº 1.720/94, que marca a 
adesão do Brasil à celebração do dia 10 de outubro como Dia Mundial da Saúde 
Mental, reafirmando a relevância da área no campo da saúde. 

(C) A Lei 10.216/01, da Reforma Psiquiátrica, conhecida como a Lei Antimanicomial. A 
Portaria GM nº 1.077/99 que assegura medicamentos básicos de saúde mental para 
usuários de serviços ambulatoriais públicos de saúde que disponham de atenção em 
saúde mental. Representa um aporte efetivo e regular de recursos financeiros para 
os estados e municípios manterem um programa de farmácia básica em saúde 
mental e a Lei nº 10.708/03, que institui o Programa de Volta para Casa. 

(D) A Lei 10.216/01, da Reforma Psiquiátrica, conhecida como a Lei Antimanicomial. A 
Portaria GM nº 336/02 que regulamenta os Centros de Atenção Psicossocial. A Lei 
nº 10.708/03, que institui o Programa de Volta para Casa. A Portaria nº 106/00 do 
Ministério da Saúde, que implementa os Serviços Residenciais Terapêuticos, esta 
portaria tem papel crucial na consolidação do processo de substituição do modelo 
tradicional, pois possibilita desenvolver uma estrutura que se contrapõe à tão 
propalada, e para alguns insubstituível, "hospitalidade" do hospital psiquiátrico. 

(E) A Lei 10.216/01, da Reforma Psiquiátrica, conhecida como a Lei Antimanicomial. A 
Portaria GM nº 799/00, que determina avaliação da assistência prestada em saúde 
mental pelo Sistema Único de Saúde, estabelecendo mecanismos de supervisão 
continuada dos serviços hospitalares e ambulatoriais, bem como proposição de 
normas técnicas e alternativas que reforcem a continuidade dos processos de 
reversão do modelo de atenção em saúde mental vigente no País. A Portaria nº 
106/00 do Ministério da Saúde, que implementa os Serviços Residenciais 
Terapêuticos, esta portaria tem papel crucial na consolidação do processo de 
substituição do modelo tradicional, pois possibilita desenvolver uma estrutura que se 
contrapõe à tão propalada, e para alguns insubstituível, "hospitalidade" do hospital 
psiquiátrico. 
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30.   O terapeuta ocupacional, ao oferecer cuidados a um paciente com transtorno mental 
grave, no contexto da atenção básica de saúde, deverá estar apto a realizar: 
(A) O atendimento integral, incluindo o manejo farmacológico. 
(B) O atendimento compartilhado com a equipe de saúde da família. 
(C) A transferência de pacientes para o serviço responsável pelo atendimento de casos 

graves.  
(D) A orientação à família quanto ao manejo de situações de agressividade. 
(E) O atendimento específico, relacionado apenas aos componentes clínicos do 

paciente. 

 
31.   Em 2001, a Organização Mundial da Saúde estimava a existência de 450 milhões de 
pessoas com transtornos neuropsiquiátricos, alertando sobre o impacto de tais transtornos 
nos sistemas de saúde globais, bem como convocando as nações para a necessidade 
urgente do cuidado para essas pessoas. Nesta perspectiva, propõe como princípios para 
uma atenção integral: 

I. o diagnóstico correto e a intervenção precoce. 
II. a continuidade da atenção. 
III. o recurso da internação breve. 
IV. a parceria com pacientes e familiares. 

Está correto apenas o contido em: 
(A) I 
(B) I e II 
(C) II e III 
(D) I, II e III 
(E) I, II e IV 

 
32.   O terapeuta ocupacional, ao atuar junto à população com transtornos decorrentes do 
uso de álcool e outras drogas, e de acordo com as proposições da Política Nacional para 
Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, deve considerar para o 
desenvolvimento de suas ações: 

I. a questão do álcool deve ser compreendida como um problema de saúde pública. 
II. a construção de políticas deve estar prioritariamente voltada para a internação, 

com fins de reabilitação dos usuários de drogas. 
III. a redução de danos deve ser compreendida como uma estratégia para resgatar o 

usuário na perspectiva da clínica ampliada. 
IV. a ilicitude do uso de drogas deve ser considerada para a regulação da participação 

social. 
Assinale a alternativa que contempla as afirmações verdadeiras (V) e falsas (F). 
(A) I-F; II-F; III-V; IV-V. 
(B) I-F; II-F; III-F; IV-F. 
(C) I-V; II-F; III-V; IV-F. 
(D) I-V; II-F; III-V; IV-V. 
(E) I-V; II-V; III-V; IV-V. 
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33.   A política nacional de saúde mental no Brasil preconiza a existência de uma rede de 
cuidados integrais para as pessoas com transtornos mentais, incluindo leitos psiquiátricos 
em hospitais gerais. O terapeuta ocupacional que atua neste contexto deve considerar 
para planejar suas ações: 
 
(A) a necessidade de ocupar o tempo livre do sujeito internado e a orientação familiar 

para o melhor manejo de situações de crise. 
(B) a compreensão do diagnóstico médico e do manejo adequado da terapia 

farmacológica empregada. 
(C) a ruptura provocada pela situação da internação e o trabalho de articulação com a 

rede extrahospitalar de referência do sujeito internado. 
(D) a capacidade funcional do sujeito internado para a realização de atividades de vida 

diária e sua inserção em oficinas e grupos. 
(E) a inclusão do sujeito em programas como o De Volta pra Casa e em serviço 

residencial terapêutico. 

 
34.   Fátima tem 33 anos e é mãe de três filhos menores, criados apenas por ela; 
apresenta um quadro de transtorno mental grave com início aos 19 anos. Sem apoio 
familiar ou de rede social de suporte, viveu um percurso terapêutico entrecortado, 
intercalando longos períodos de desassistência com internações em emergências 
psiquiátricas. Atualmente, a equipe de um Centro de Atenção Psicossocial de tipo III 
realiza tentativas diversas para lhe oferecer cuidado. Uma vez inserida no CAPS, o projeto 
terapêutico de Fátima deverá ter como eixos principais: 
 
(A) um diagnóstico preciso e adequada terapia farmacológica. 
(B) a reabilitação funcional e inserção em projetos de geração de renda. 
(C) o treinamento de habilidades para o cuidado dos filhos e psicoterapia. 
(D) a continuidade do cuidado e a ativação de redes sociais e de suporte. 
(E) a inclusão em programas de transferência de renda e socialização. 

 
35.   No contexto da intervenção da terapia ocupacional junto a crianças com deficiência 
mental ou com atrasos no desenvolvimento, é correto afirmar que: 
(A) Não há evidências de que quanto mais precoce for detectado o atraso no 

desenvolvimento e o início da intervenção, menor será o impacto de problemas na 
vida futura da criança. 

(B) A intervenção não deve ser focada exclusivamente na criança, embora a família, 
comprovadamente, sempre interfira negativamente no processo terapêutico.  

(C) Deve ser priorizado o atendimento individual em detrimento do uso de grupos 
terapêuticos, pois o encontro com outras crianças pode disparar processos de baixa 
autoestima e desorganização psíquica.   

(D) A família deve ser orientada e treinada para executar as tarefas da vida diária da 
criança, visto que esta não tem autonomia suficiente para praticá-las. 

(E) O processo de inclusão escolar implica na socialização e participação nas atividades 
acadêmicas, considerando-se as necessidades singulares de cada criança. 
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36.   No contexto do acompanhamento de processos de inclusão escolar de crianças com 
deficiência na rede regular de ensino, são ações compatíveis com a prática do terapeuta 
ocupacional:  
 

I. Avaliação das barreiras arquitetônicas presentes nos diferentes ambientes da 
escola e proposição de soluções.  

II. Introdução da comunicação suplementar ou alternativa para as crianças com 
dificuldades nesse campo. 

III. Implementação de grupos ou salas de aula especiais, pois as crianças com 
deficiência atrapalham o desenvolvimento escolar dos demais alunos.  

IV. Capacitação dos educadores em relação aos tipos de dificuldades geradas pelas 
diferentes deficiências.  

 
Está correto apenas o contido em: 
 
(A) I e II. 
(B) I, II e IV. 
(C) I e III. 
(D) I, II e III. 
(E) II, III e IV. 

 
37.   No contexto da atenção básica, especialmente no âmbito dos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família, no atendimento a crianças com deficiência, é preconizado pelos 
documentos oficiais normativos e orientadores:  
 
(A) O encaminhamento das crianças com deficiência para níveis secundários e, quando 

necessário, terciários de atenção, visto que não cabe à atenção básica o 
atendimento a essa população. 

(B) O mapeamento de todas as crianças com deficiência do território e a organização e 
coordenação de grupos operativos voltados para a substituição do ensino regular. 

(C) O desenvolvimento de ações que promovam a inserção em ambientes de educação 
especial e equiparem as oportunidades de aprendizagem. 

(D) O desenvolvimento de ações que facilitem a inclusão escolar e eliminem as barreiras 
arquitetônicas que impeçam ou dificultem o acesso às escolas regulares. 

(E) O atendimento ambulatorial, de caráter longitudinal, abrangendo todos os âmbitos 
de vida da criança com deficiência, incluindo educação e alfabetização.  
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38.   A educação inclusiva deve ser compreendida como uma ação política, cultural, social 
e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 
aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. Neste sentido, são 
condições necessárias:  
 
(A) A inclusão de toda criança no sistema regular de ensino no nível infantil e 

fundamental e a articulação intersetorial para o ensino profissionalizante especial 
com vistas à inserção laboral. 

(B) A transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 
superior e a articulação intersetorial para a implementação de políticas públicas. 

(C) A transversalidade da educação especial em ambientes e contextos seguros e 
adequados às necessidades especiais de aprendizagem de cada aluno e a criação 
de espaços de convivência com os alunos com matrículas regulares. 

(D) A capacitação dos educadores sobre as principais características das doenças e 
deficiências que mais acometem crianças em idade escolar e a formação 
permanente. 

(E) O acompanhamento das crianças com necessidades educativas especiais por 
psicólogos e/ou terapeutas ocupacionais no ambiente escolar e a inserção em 
ambulatórios especializados. 

 
39.   No desenvolvimento de ações intersetoriais, a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Portadora de Deficiência prevê que o Ministério da Educação deve garantir  
 

I. A retaguarda clínica às pessoas portadoras de deficiência inscritas na rede de 
ensino básico. 

II. A criação de salas especiais e aulas de reforço para o ensino de crianças com 
deficiência, que apresentem dificuldades de aprendizagem.  

III. A participação das secretarias de educação no treinamento e capacitação de 
docentes da rede pública de ensino, tendo em vista a inclusão escolar de crianças 
com deficiência na rede básica.  

IV. A difusão de informações relacionadas às deficiências, junto às instituições de 
ensino e da comunidade escolar. 

 
Está correto apenas o contido em: 
 
(A) I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) III e IV. 
(D) Apenas a IV. 
(E) I, III e IV. 
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40.   Mudanças importantes na concepção de saúde têm ocorrido nos últimos anos, se 
deslocando o olhar de uma concepção de saúde focada nas condições patológicas e 
individuais para uma concepção de saúde que considera a multiplicidade de fatores numa 
interação dinâmica.  
Qual afirmativa melhor descreve a intervenção da Terapia Ocupacional alinhada com a 
nomenclatura e definições propostas pelo modelo da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da OMS? 
 
(A) A Terapia Ocupacional na atenção à saúde das pessoas com deficiência 

compreende e intervém num processo dinâmico e contínuo nos aspectos de 
natureza das alterações das funções e estruturas corporais , visto que a sociedade 
exclui o individuo pois impõe barreiras tornando-o vulnerável. 

(B) A Terapia Ocupacional na atenção à saúde das pessoas com deficiência 
compreende o processo dinâmico e contínuo nos aspectos de natureza cultural visto 
que as barreiras presentes no território impedem o sujeito de se organizar e 
enfrentar as dificuldades cotidianas. 

(C) A Terapia Ocupacional na atenção à saúde das pessoas com deficiência 
compreende e intervém num processo dinâmico e contínuo nos aspectos de 
natureza individual e familiar, pois a família pode muitas vezes dificultar e impedir um 
desenvolvimento satisfatório do sujeito. 

(D) A Terapia Ocupacional na atenção à saúde das pessoas com deficiência 
compreende o processo dinâmico e contínuo considerando os aspectos de natureza 
das funções e estruturas corporais alteradas, da limitação do desempenho nas 
atividades significativas e intervém nos fatores contextuais que atuam como 
facilitadores ou barreiras para a funcionalidade e participação social. 

(E) A Terapia Ocupacional na atenção à saúde das pessoas com deficiência intervém 
nos aspectos de natureza individual e familiar e no campo social para alcançar o 
desenvolvimento satisfatório do sujeito. 

 
41.   O AVE continua sendo um problema de saúde publica devido à sua alta incidência e 
às consequências graves que se seguem, afetando sobremaneira a vida dos pacientes e 
de seus familiares. Na atenção básica, os programas de prevenção e promoção da saúde 
são centrados nos fatores de risco modificáveis para a população de risco.  
Quais são os fatores modificáveis? 
 
(A) HAS, doenças cardíacas, doenças do metabolismo de glicose, tabagismo, idade, uso 

de drogas ilegais e hábitos alimentares e estilos de vida inadequados. 
(B) HAS, doenças cardíacas, doenças do metabolismo de glicose, gênero, álcool, uso 

de drogas ilegais e hábitos alimentares e estilos de vida inadequados. 
(C) HAS, doenças cardíacas, doenças do metabolismo de glicose, tabagismo, álcool, 

hereditariedade e hábitos alimentares e estilos de vida inadequados. 
(D) HAS, doenças cardíacas, doenças do metabolismo de glicose, gênero, etnia, 

hereditariedade e hábitos alimentares e estilos de vida inadequados. 
(E) HAS, doenças cardíacas, doenças do metabolismo de glicose, tabagismo, álcool, e 

hábitos alimentares e estilos de vida inadequados. 
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42.   O AVE resulta em disfunção dos neurônios motores superiores, produzindo 
hemiplegia ou paralisia em um lado do corpo, englobando os membros e o tronco e, às 
vezes, estruturas faciais e orais contralaterais ao lado do hemisfério cerebral que sofreu a 
lesão 
 
Porque 
 
decorre de uma afecção neurológica aguda de origem vascular cujos sinais e sintomas 
correspondem ao comprometimento de áreas focais do cérebro. 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda não é uma justificativa 

correta da primeira. 
(B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição 

falsa. 
(C) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição 

verdadeira. 
(D) As duas asserções são proposições falsas. 
(E) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa 

correta da primeira. 

 
43.   Pessoas que sofreram AVE apresentam deficiências nas estruturas e funções 
neuromusculoesqueléticas relacionadas ao movimento, comprometendo o desempenho 
de atividades do cotidiano. A perda do controle postural é um problema geralmente 
observado nestes pacientes e a alteração do controle do tronco pode levar às seguintes 
consequências: 
(A) Diminuição do controle dos movimentos dos membros; maior risco de quedas, 

capacidade prejudicada para interagir com o meio ambiente, sintomas de afasias, 
apraxias e cifose cervical secundário ao mau alinhamento proximal e redução da 
independência nas AVDs. 

(B) Diminuição do controle dos movimentos dos membros, maior risco de quedas, 
capacidade prejudicada para interagir com o meio ambiente, comprometimento 
visual secundário ao mau alinhamento da cabeça e do pescoço, sintomas de 
disfagia secundário ao mau alinhamento proximal e redução da independência nas 
AVDs. 

(C) Diminuição do controle dos movimentos dos membros, maior risco de quedas, 
capacidade prejudicada para interagir com o meio ambiente, deficiência visual 
secundária ao mau alinhamento da cabeça e do pescoço, sintomas de disartria 
secundário ao mau alinhamento proximal e redução da independência nas AVDs. 

(D) Diminuição do controle dos movimentos dos membros, maior risco de quedas, 
capacidade prejudicada para interagir com o meio social, deficiência visual 
secundária do tipo hemianopsias e agnosias pelo mau alinhamento da cabeça e do 
pescoço; sintomas de disfagia secundário ao mau alinhamento proximal e redução 
da independência nas AVDs. 

(E) Diminuição do controle dos movimentos do membro superior decorrentes de cifose, 
maior risco de quedas, capacidade prejudicada para interagir com o meio ambiente 
decorrente da espasticidade, sintomas de afasia secundária ao mau alinhamento 
proximal e redução da independência nas AVDs 



 

20 – UNIFESP – Residência Multiprofissional em Saúde - Terapia Ocupacional – 2013 
 

44.   Atividade musculoesquelética anormal é uma alteração no estado de repouso dos 
músculos dos membros e dos músculos posturais presentes após o AVE. Na fase aguda, 
observa-se uma fase de baixo tônus e a ação da gravidade pode ter influência nefasta 
sobre os músculos e as articulações que ficam incapazes de recrutar e manter atividade 
muscular. O baixo tônus é um fator limitante neste estágio. Em vista desta falta 
generalizada de atividade muscular, no tronco e nos membros, associada a uma situação 
natureza-dependente da ação da gravidade, poderão ocorrer problemas secundários com 
compromisso para a recuperação funcional e uso do membro superior afetado nestes 
pacientes. 
 
Quais são estes problemas secundários? 
 

I. Edema de mão 
II. Estiramento da cápsula articular da articulação glenoumeral 
III. Encurtamentos musculares mecânicos de rotadores escapulares, flexores de 

cotovelos e dedos decorrentes dos posicionamentos ativos  
IV. Estiramentos dos músculos antagonistas da rotação e extensão de cotovelo 
V. Risco de lesão de tecidos moles e articulações durante as atividades de 

autocuidado e nas transferências 
 

Assinale a seguir, a alternativa que responde corretamente a pergunta acima. 
 
(A) I, II, III 
(B) I, III, V  
(C) II, III, V 
(D) I, II, V 
(E) II, III, IV 

 
45.   O paciente com TCE apresenta praticamente os mesmos comprometimentos que um 
paciente com AVE. No entanto, no paciente com TCE os distúrbios relacionados à 
__________________ e ______________ são muito mais acentuados. Assinale abaixo a 
alternativa correta que completa as lacunas do texto acima. 
 
(A) Sensação e cognição 
(B) Memória e sensibilidade 
(C) Linguagem e atenção 
(D) Atenção e concentração 
(E) Memória e personalidade 
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46.   S.M.F, 45 anos é casada e tem 3 filhos menores. Estudou até a quarta série do 
ensino fundamental e trabalhava como empregada doméstica sem registro em carteira. 
Ela e seu esposo gostam muito de dançar e aos fins de semana iam aos bailes 
promovidos no centro comunitário de seu bairro. Sua saúde era boa mas estava com 
sobrepeso e era fumante desde os 15 anos de idade. No início deste ano sofreu uma 
isquemia cerebral que a deixou com um quadro de hemiplegia direita com alteração 
motora e sensorial, mas as funções cognitivas e a fala estão preservadas. Está sempre 
sorridente e enfrentando as limitações de desempenho com muita determinação e 
otimismo. Diz que “sente-se feliz porque continua cuidando de seus filhos, esposo e das 
tarefas de casa”. A antiga patroa já colocou nova emprega em seu lugar, dizendo que 
agora que S.M.F. é deficiente não poderá mais trabalhar como antes. Atualmente tem 
dificuldade moderada na realização de atividades instrumentais da vida diária e acentuada 
dificuldade na mobilidade. O local onde mora tem péssimas condições de acessibilidade, 
afetando a marcha comunitária. Sua vida social atualmente está restrita ao convívio 
familiar.  
Analise o caso descrito acima e responda, com base no modelo da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), qual a afirmativa que 
melhor descreve a condição de participação social de S.M.F. 
(A) A participação social está igualmente restrita pelas barreiras presentes nos fatores 

contextuais, quais sejam: o ambiente físico do seu território, o preconceito da patroa 
e a ainda frágil política de trabalho e emprego relacionadas aos trabalhadores 
domésticos e pela deficiência das funções motoras e sensoriais decorrentes da 
lesão da estrutura do sistema nervoso central.  

(B) A participação social está restrita pela deficiência na marcha e pela incapacidade 
laborativa e independe das barreiras presentes nos fatores contextuais. 

(C) A participação social está restrita principalmente pelas barreiras presentes nos 
fatores contextuais, quais sejam: o ambiente físico do seu território, o preconceito da 
patroa e a ainda frágil política de trabalho e emprego relacionada aos trabalhadores 
domésticos. E não exatamente pela deficiência das funções motoras e sensoriais 
decorrentes da lesão da estrutura do sistema nervoso central. 

(D) A participação social limitada é explicada pela deficiência motora e sensorial e pelas 
barreiras dos fatores contextuais. 

(E) A participação social limitada é explicada pelas deficiências motora e sensorial, 
dificuldade moderada na realização de atividades instrumentais da vida diária e 
acentuada dificuldade na mobilidade, afetando a marcha comunitária. 

 
47.   Depois de um evento traumático no qual seja provável a existência de uma lesão de 
medula espinhal, a vítima consciente deve ser cuidadosamente questionada a respeito de 
dormência cutânea e paralisias antes de ser removida. O_________________ deve ser 
evitado durante os procedimentos de _______________________. Uma maca rígida, na 
qual _____________________possam ser fixadas, deve ser providenciada antes de 
mover a vítima. 
(A) Movimento da cabeça, primeiros socorros; cabeça e pernas. 
(B) Movimento da coluna; primeiros cuidados; braços e pernas. 
(C) Movimento da coluna; transferência; cabeça e costas. 
(D) Movimento cabeça e pescoço; transferência; vítima e suas pernas. 
(E) Movimento costas; transferência; cabeça e pescoço. 



 

22 – UNIFESP – Residência Multiprofissional em Saúde - Terapia Ocupacional – 2013 
 

48.   O tratamento médico inicial, logo após a lesão da medula espinhal, tem como metas 
primordiais ___________________ o alinhamento normal da coluna vertebral, manter a 
__________________ da área lesada e __________________________as estruturas 
neurológicas que estejam sob pressão. 
 
(A) Recuperar; descompressão; estabilizar  
(B) Restabelecer; descompressão; avaliar 
(C) Restabelecer; estabilização; recuperar 
(D) Descomprimir; estabilização; avaliar. 
(E) Restabelecer; estabilização; descomprimir 

 
49.   Cuidados especiais em saúde do indivíduo com lesão da medula espinhal é um 
processo que dura a vida toda 
 
Porque 
 
O terapeuta ocupacional desempenha um papel significativo na recuperação destas 
pessoas por meio da avaliação do sujeito e do contexto, (re)treinamento de capacidades, 
emprego de técnicas e equipamentos adaptativos necessários para atingir os potenciais 
de funcionalidade máximos do paciente lesado medular.  

Adler,C. Lesão Medular p. 584 In: Terapia Ocupacional das Disfunções Físicas Pedretti e Early 
(2005). 

 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa 

correta da primeira. 
(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda não é uma justificativa 

correta da primeira. 
(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição 

falsa. 
(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição 

verdadeira. 
(E) As duas asserções são proposições falsas. 
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50.   A perda sensorial aumenta o risco de lesões na pele nos pacientes com lesão 
medular, podendo desencadear o aparecimento das úlceras de decúbito, também 
conhecidas como ulceras de pressão. É importante que todos os membros da equipe de 
cuidados em saúde e da reabilitação estejam cientes dos sinais de alerta para o 
desenvolvimento das ulcerações de pele mencionadas acima, uma vez que estes 
problemas podem se agravar e comprometer a progressão de etapas do programa de 
reabilitação. Assinale a alternativa onde os sinais de alerta estão descritos na ordem 
crescente de gravidade:  
(A) Área com rubor ou abrasão que não empalidece; ausência de bolha ou ulceração; 

área avermelhada mas que não empalidece quando pressionada. 
(B) Presença de bolha ou ulceração; área avermelhada mas que não empalidece 

quando pressionada; área com rubor ou abrasão que não empalidece.  
(C) Área enegrecida mas que empalidece quando pressionada; presença de bolha ou 

ulceração; área com rubor ou abrasão que não empalidece. 
(D) Área avermelhada mas que empalidece quando pressionada; área com rubor ou 

abrasão que não empalidece; presença de bolha ou ulceração. 
(E) Área com rubor ou abrasão que não empalidece; área avermelhada mas que 

empalidece quando pressionada; ausência de bolha ou ulceração  
 
51.   Além das lesões de pele (úlceras de pressão) outras complicações podem 
acompanhar o quadro clínico de pacientes com diagnóstico de lesão medular.  
Selecione abaixo somente as complicações relacionadas ao diagnóstico de lesão medular:  

I. Incapacidade circulatória  
II. Osteoporose por desuso  
III. Hipotensão ortostática  
IV. Distrofia simpático reflexa  
V. Espasticidade  
VI. Ossificação heterotópica 

Agora, escolha abaixo a alternativa que representa a seleção correta. 
(A) I, II, III, IV 
(B) I,II, IV, VI  
(C) II, III, V, VI 
(D) II, III, IV, VI 
(E) III, IV, V, VI 
 
52.   Caso um paciente com lesão medular no nível C4 apresente sinais de disreflexia 
autonômica ao ser colocado na posição ortostática, o terapeuta ocupacional deve:  
(A) Reclinar o paciente e obter imediata assistência médica 
(B) Orientar o familiar a informar o enfermeiro que o paciente está se queixando de dor 

de cabeça 
(C) Mantê-lo sentado na cadeira de rodas e procurar imediata assistência médica 
(D) Checar a pressão arterial bem como obstrução do cateter vesical, e continuar o 

tratamento caso nenhum problema seja observado. 
(E) Mantê-lo na posição ortostática para aumentar a tolerância do paciente nesta 

posição e aguardar até que os sintomas passem 
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53.   “A Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento de avaliação da 
incapacidade de pacientes com restrições funcionais de origem variada, tendo sido 
desenvolvida na década de 1980. Seu objetivo primordial é avaliar de forma quantitativa a 
carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização de uma série de tarefas 
motoras e cognitivas de vida diária.”  

Riberto M et al. Validação da Versão Brasileira da Medida de Independência Funcional. ACTA 
FISIATR 2004; 11(2).p.72. 

Segundo a afirmação acima é correto afirmar que:  
(A) A MIF é um instrumento de aplicação incerta no momento da hospitalização devido 

às frequentes situações de confinamento no leito e porque os cuidados necessários 
são feitos pela enfermagem. 

(B) A MIF deve ser aplicada em pacientes alfabetizados, uma vez que deve ser 
respondida pelo próprio sujeito ou cuidador primário. 

(C) A MIF é um instrumento utilizado para se definir as estratégias necessárias para 
obtenção da independência ao qualificar a prática do desempenho ocupacional. 

(D) Entre domínios avaliadas na MIF estão o autocuidado, transferências, locomoção, 
controle esfincteriano, comunicação e cognição social que inclui memória, interação 
social e resolução de problemas. 

(E) A MIF é um instrumento que avalia autonomia e independência funcional, de acordo 
com a autopercepção do indivíduo entrevistado. 

 
54.   A tecnologia assistiva (TA) é “qualquer item, peça de equipamento, sistema de 
produto adquirido comercialmente, modificado ou feito sob medida, que é usado para 
aumentar, manter ou devolver a capacidade funcional dos indivíduos com deficiência”. 

In: Terapia Ocupacional: Fundamentação & Prática Cavalcanti. Galvão e Miranda p. 427  

Segundo esta definição de TA e as bases filosóficas da profissão de Terapeuta 
Ocupacional, assinale a alternativa que melhor representa o processo de dispensação de 
uma TA: 
(A) O processo de dispensação de uma TA implica no levantamento das demandas do 

sujeito, na avaliação de desempenho e dos fatores contextuais, na pesquisa de 
possibilidades e na elaboração de solução em conjunto com o indivíduo seguidas de 
treino e avaliação da efetividade da TA . 

(B) O processo de dispensação de uma TA implica no levantamento das demandas do 
sujeito, verificação da patologia e parte do corpo acometido, discussão com paciente 
e familiar sobre as possibilidades de recursos para que se adeque a patologia e a 
condição socioeconômica do paciente. 

(C) O processo (prescrição e dispensação) da TA implica no levantamento das 
demandas do sujeito ao fim do processo de reabilitação, partindo-se das 
incapacidades permanentes diagnosticadas e posterior treino e avaliação da 
efetividade da TA. 

(D) O processo de dispensação de uma TA implica no levantamento das condições 
socioeconômicas do sujeito, na verificação da concessão do recurso pelo SUS, 
considerando-se que está presente o risco de não adesão do sujeito ao uso efetivo 
do recurso por mecanismos de negação da deficiência. 

(E) O processo de dispensação de uma TA implica no conhecimento da patologia e 
parte do corpo acometido, levantamento dos facilitadores no ambiente físico e do 
contexto sociocultural para proceder a prescrição e treinamento da TA. 
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55.   A grandeza física força é medida por instrumentos chamados dinamômetros. A fim 
de se obter resultados confiáveis e reprodutíveis com fins de comparação dos dados ao 
longo do processo de tratamento é recomendada a padronização do posicionamento do 
sujeito, unanimemente descrita na literatura nacional e internacional, para a tomada de 
medida de força de preensão da mão usando-se o dinamômetro hidráulico.  
Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o posicionamento do sujeito e do 
membro a ser avaliado? 
 
(A) Sentado, pés apoiados no chão, ombro aduzido e em rotação neutra, cotovelo fletido 

em ângulo reto. O antebraço e punho são mantidos em posição neutra, permitindo-
se ao punho uma leve extensão de no máximo 30º. 

(B) Sentado, pés apoiados no chão, ombro aduzido e em rotação externa, cotovelo 
fletido em ângulo reto. O antebraço é mantido em posição neutra, e punho em 
extensão de 30º. 

(C) Sentado, pés apoiados no chão, ombro abduzido e em rotação neutra, cotovelo em 
extensão. O antebraço e punho são mantidos em posição neutra, permitindo-se ao 
punho uma leve extensão de no máximo 30º. 

(D) Sentado, pés apoiados no chão, ombro aduzido e em rotação neutra, cotovelo fletido 
em ângulo reto. O antebraço e punho são mantidos em posição neutra, permitindo-
se ao punho uma leve extensão de no máximo 45º. 

(E) Sentado, pés apoiados no chão, ombro aduzido e em rotação neutra. Cotovelo, 
antebraço e punho são mantidos em posição neutra. 

 
56.   Em pacientes que sofrem de uma afecção no sistema nervoso e cuja desordem na 
realização de um ato motor não pode ser explicada por anormalidade em canais sensitivos 
aferentes ou eferentes é denominada de: 
 
(A) Estereognosia 
(B) Apraxia 
(C) Cisentesia 
(D) Agnosia para objetos 
(E) Prosopagnosia 

 
57.   O terapeuta ocupacional solicita a um paciente com lesão dos nervos mediano e 
ulnar na região da zona V, que identifique, sem o auxílio da visão, o toque-pressão 
aplicado através do estesiômetro. Qual o tipo de sensibilidade específica está sendo 
avaliada neste paciente? 
 
(A) Estereognosia 
(B) Praxia discriminatória 
(C) Tátil superficial 
(D) Cinestesia. 
(E) Proprioceptiva. 
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58.   No contexto hospitalar, o Terapeuta Ocupacional ao atender um paciente com 
diagnóstico de leucemia mielóide aguda deve evitar que o paciente sinta desgaste físico 
excessivo com atividades extenuantes, bem como prevenir infecção cruzada através da 
aplicação de seus conhecimentos sobre as técnicas de barreira. Estas preocupações 
devem fazer parte do raciocínio clínico do terapeuta, uma vez que estes pacientes com 
frequência apresentam: 
(A) Baixa imunidade e alterações de produção de glóbulos vermelhos, plaquetas e 

leucócitos. 
(B) Baixa imunidade e alterações de produção de glóbulos brancos, plaquetas e 

hospitalismo. 
(C) Baixa imunidade e alterações de produção de eosinófilos e basófilos. 
(D) Baixa imunidade e alterações de produção de eosinófilos, basófilos e da auto 

imagem. 
(E) Baixa imunidade e alterações no mielograma e mielócitos. 

 
59.   Considere o trecho a seguir. e assinale abaixo a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto. 
O envelhecimento populacional resulta de um processo gradual de 
___________________. As mudanças que ocorreram na estrutura demográfica da 
população brasileira com profundas alterações da morbidade e _____________________ 
e os avanços científicos, tecnológicos e socioeconômicos acabam determinando 
mudanças nos padrões de saúde e doença gerando alterações na _________________.  
(A) Transição epidemiológica, fecundidade, transição demográfica. 
(B) Baixa fecundidade, mortalidade, transição demográfica. 
(C) Transição demográfica, fecundidade, taxa de natalidade. 
(D) Transição demográfica, mortalidade, transição epidemiológica. 
(E) Mortalidade, fecundidade,  transição demográfica 

 
60.   Segundo Motta e Ferrari (2004) a internação de um idoso na enfermaria de um 
hospital pressupõe que a equipe de saúde exerça suas ações de forma integrada, 
buscando atender suas necessidades e, principalmente, evitar que o período de 
internação seja prolongado ao ponto de levar a complicações em diversas áreas. Portanto, 
o Terapeuta Ocupacional integrando esta equipe de saúde poderá: 
(A) Realizar avaliação funcional por meio de informações sobre as estruturas mentais, 

emocionais e sociais como principais indicadores de autonomia do idoso. 
(B) Detectar os problemas de ordem orgânica a fim de quantificar as capacidades 

preservadas e as potencialidades para independência funcional. 
(C) Avaliar o estado biológico como força, tônus muscular e amplitude articular de forma 

a prevenir deformidades. 
(D) Acessar a história de vida desse idoso para compreender como a doença evoluiu 

para condição atual. 
(E) Intervir de forma gradual visto que o idoso tem fragilidades orgânicas relacionadas 

ao envelhecimento.  
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INSTRUÇÕES 

• Verifique se este caderno de prova contém um CASO CLÍNICO. 
Se o caderno estiver incompleto, solicite outro ao fiscal da sala. 
Não serão aceitas reclamações posteriores. 

VOCÊ DEVE 
• Responder o CASO CLÍNICO na folha pautada e personalizada que receber. 

Atenção: o verso dessa folha poderá ser utilizado como rascunho e não será 
considerado na correção. 

ATENÇÃO  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos 

eletrônicos. 
• Você terá 5h (cinco horas) para responder a todas as questões e preencher a 

Folha de Respostas e a folha pautada do CASO CLÍNICO. 
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Caso Clínico 
 
Sr. A., 57 anos, trabalha como professor universitário, divorciado há 10 anos, tem quatro 
filhos adultos, porém três deles residem fora do estado de SP. Apenas um filho de 23 
anos, J., mora com o pai, está cursando o último ano da faculdade no período noturno e 
trabalha durante o dia. A. e J. cuidam sozinhos do sobrado onde moram, fazem as 
compras e o preparo da alimentação. Sr A. tem uma presença carismática e ativa, com 
papel centralizador e provedor em seu ambiente profissional e familiar. Em seus 
momentos de lazer joga futebol aos finais de semana no clube, gosta muito de ir ao 
cinema e a shows. É tabagista, hipertenso, com sobrepeso e diabetes e está em uso de 
enalapril 20 mg 1x/dia, furosemida 40 mg 1x/dia e glibenclamida 5mg 1x/dia. 
 
Em 15/11/12 Sr. A foi encontrado pelo filho caído na sala, confuso e sem conseguir se 
comunicar. Foi levado pelo SAMU a um Hospital público, onde foi diagnosticado um 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, e encaminhado para UTI, apresentando quadro de 
paralisia do lado esquerdo do corpo, confusão mental, dificuldade para se expressar (falar) 
e para deglutir, sem controle para urinar. Permaneceu na UTI por uma semana e, durante 
este período, manteve-se dependente para todas as atividades básicas de vida diária. 
 
Após a internação na UTI foi transferido para a enfermaria de Neurologia, onde 
permaneceu até, a alta que ocorreu duas semanas depois. No momento da alta hospitalar, 
foi prescrito ao sr. A. varfarina 2,5 mg 1x/dia até a próxima consulta no Ambulatório de 
Coagulação, que foi agendada para a semana seguinte. Atualmente ele se mantem 
sentado sem apoio, mas precisa de ajuda para trocar de posição, não consegue andar 
sem ajuda e tem dificuldade de comunicação, o que o deixa muito ansioso e irritado. 
Consegue ingerir alimentos sem auxílio somente na consistência pastosa, em pequenos 
volumes e levando mais de uma hora para comer. O Sr. A. é cooperativo com todas as 
intervenções porque acredita na sua recuperação plena. Durante o período de internação 
os filhos que moram fora de SP não visitaram o pai, quem o acompanhou neste período 
foi J.  
 
Faça uma breve reflexão sobre as ações pertinentes a serem abordadas na situação 
apresentada. 
 


