LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 1h e 30minutos do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA - PI

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 24

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

Universidade
Estadual do Piauí

RASCUNHO

01

21

02

22

03

23

04

24

05

25

06

26

07

27

08

28

09

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

Nº
DE
INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL -

2

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

a pele FALA
[...]
O que as emoções têm a dizer
O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm
raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar
emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente
chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de
transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo
humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”
[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano.
Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as
coceiras tenham essa origem.”
(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
O texto evidencia, sobre o assunto discutido,
a)
b)
c)
d)
e)

o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
o relato de pacientes com doenças de pele.
as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
No título do texto: A pele fala e na frase: O que as emoções têm a dizer, a utilização de verbos que
traduzem atividades humanas
a)
b)
c)
d)
e)

evidencia a importância das emoções para o ser humano.
credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
revela a natureza oculta das emoções.
realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em
a)
b)
c)
d)
e)

... o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções.
Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
A pele é apenas um deles, sem dúvida.
...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás.
... é importante analisar a origem do problema, ...
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é
a) ... em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ...
b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
c) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico...
d) ... ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional.
e) ... é importante analisar a origem do problema, ...
QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
Na frase: “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser
humano. ...”, a expressão marcada enuncia
a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
b) uma relação de causa e consequência relatada.
c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.
QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é
a) O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda.
b) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
d) ... Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico ...
e) ... pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, ...

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).

Frutas podem substituir os cosméticos?
Xô depressão
Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo
um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o
trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também
repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem
causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia,
especialmente nas crianças.
(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é
a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no
cérebro e melhoram o humor das pessoas.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) Xô depressão.
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
No trecho: ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a
palavra que tem a mesma função morfossintática que se verifica em
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas ...
b) um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão,
segundo um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem
alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é
a) visto que.
b) conforme.
c) consoante.
d) de acordo com.
e) como revela.
QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]
b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de
interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta
CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS.
a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988.
b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei
8.142/1990.
c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a
municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a
regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação
prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.
QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________
Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal
de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO,
a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
d) As atribuições do sistema.
e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao
longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em
questão.
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO,
a) serviços de atenção primária.
b) serviços de urgência e emergência.
c) serviços de atenção psicossocial.
d) serviços de acesso aberto.
e) serviços ambulatoriais especializados.
QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve
considerar, EXCETO,
a) necessidades de saúde dos municípios.
b) disponibilidade de recursos financeiros.
c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
d) alcance de metas previamente estabelecidas.
e) mapa da saúde.
QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE:
a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.
QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais,
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis,
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde consiste em proporcionar às
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO,
a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
c) reforço da ação comunitária.
d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
e) reorientação do sistema de saúde.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL -

7

QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o
investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados
padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o
cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos
são do tipo:
a) descritivo.
b) coorte.
c) caso-controle.
d) transversal.
e) ensaio clínico.
QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e
interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo
como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em
saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO,
a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.
QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos
modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às
diretrizes operacionais para viabilização da referida política.
a) Acolhimento com classificação de risco.
b) Gestão participativa e cogestão.
c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
e) Clínica compartilhada e ampliada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
Na década de 1990 alguns marcos políticos-históricos contribuíram decisivamente para a efetivação da
Reforma Psiquiátrica no Brasil. Marque a alternativa CORRETA que apresenta esses marcos:
a) Declaração de Caracas (1990), o estabelecimento de diretrizes e normas para o financiamento de
serviços de internação parcial, a partir da Portaria n° 224, de janeiro de 1992; e a I Conferência
Nacional de Saúde Mental de 1994.
b) Declaração de Caracas, o surgimento do primeiro CAPS no Brasil e a III Conferência Nacional de
Saúde Mental de 1998.
c) Declaração de Caracas, o estabelecimento de diretrizes e normas para o financiamento de serviços
de internação parcial, a partir da Portaria n° 224, de janeiro de 1992; e a II Conferência Nacional de
Saúde Mental de1992.
d) Declaração de Caracas, a Crise na divisão Nacional de Saúde Mental – DINSAM e a III Conferência
Nacional de Saúde de 1992.
e) A Organização dos movimentos sociais e a luta pela redemocratização do país, o estabelecimento
de diretrizes e normas para o financiamento de serviços de internação parcial a partir da Portaria n°
224 de janeiro de 1994; e a I Conferência Nacional de Saúde de 1987 que aproximou os dirigentes
e órgãos públicos.
QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
A partir da Reforma Psiquiátrica no Brasil, assinale a alternativa que não condiz com o modelo de
serviço de saúde mental adotado em substituição ao modelo manicomial:

a) No campo da assistência, a Portaria nº 224/1992 do Ministério da Saúde estabelece as diretrizes
para o atendimento nos serviços de saúde mental, normatizando vários serviços substitutivos.

b) Entre os serviços substitutivos adotados estão o atendimento ambulatorial com serviços de saúde
mental (unidade básica, centro de saúde e ambulatório), Centros e Núcleos de Atenção
Psicossocial (CAPS/NAPS), Hospital-Dia (HD), Serviço de Urgência Psiquiátrica em Hospital-Geral.

c) A Portaria nº 106/2000, criou os Serviços Residenciais Terapêuticos em saúde mental para
pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos.

d) Os leitos psiquiátricos em hospital-geral devem oferecer atendimento, substituindo de forma
indeterminada os hospitais psiquiátricos.

e) Existem os Centros de Convivência, as Cooperativas de Trabalho, dentre outros criados por
municípios, que funcionam como serviços de saúde mental.
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QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
A Portaria/GM/MS nº 336/2002 define as diretrizes para o funcionamento dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS). Assinale a opção CORRETA em relação ao funcionamento dos CAPS I:
a) A assistência prestada ao paciente inclui as atividades de atendimento individual, em grupos,
oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, e atendimento à família.
b) As atividades comunitárias enfocam a integração do paciente na comunidade e sua inserção
familiar e social.
c) Os recursos humanos envolvem uma equipe técnica mínima para atuação e atendimento de 20
(vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia.
d) A equipe mínima deve ser composta por médico com formação em saúde mental; enfermeiro; e três
profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente
social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico e
quatro profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo,
técnico educacional e artesão.
e) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
De acordo com as Portaria/GM nº 336/2002 e Portaria n° 130/2012 que definem sobre as diretrizes para
o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), correlacione as colunas em relação à
definição dos serviços:
1.CAPS I
2.CAPS II

3.CAPS III

4.CAPS i II

5.CAPS ad II

6.CAPS ad III

( ) Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças
e adolescentes.
( ) Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional
para atendimento em municípios com população entre 20.000 e
70.000 habitantes.
( ) atenção integral e contínua a pessoas com necessidades
relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com
funcionamento nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.
( ) Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional
para atendimento em municípios com população entre 70.000 e
200.000 habitantes.
( ) Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional
para atendimento em municípios com população acima de
200.000 habitantes.
( ) Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes
com transtornos decorrentes do uso e dependência de
substâncias psicoativas.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA das respostas da coluna acima:
a)
b)
c)
d)
e)

4, 1, 5, 2, 3, 6.
4, 1, 6, 2, 3, 5.
6, 2, 4, 1, 5, 3.
4, 1, 6, 2, 5, 3.
6, 1, 3, 2, 5, 4.
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QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
A atividade e sua análise utilizada como ferramenta básica no processo de avaliação e de tratamento da
Terapia Ocupacional, se relacionam aos aspectos descritos nas alternativas abaixo, EXCETO,
a) Durante a realização da análise de atividade deve-se analisar as habilidades, os hábitos e os
papéis que o indivíduo ocupa, sua motivação, competência, comportamento e a interação com o
meio.
b) A atividade é utilizada para avaliar, facilitar, restaurar ou manter as habilidades do cliente.
c) É fundamental que a atividade selecionada desperte o interesse do cliente acrescido pela sua
motivação e mobilizado pelo vínculo terapêutico.
d) A análise de atividade deve identificar apenas as partes que compõem uma atividade.
e) As atividades propostas devem estar dentro do seu contexto, cultura e nível socioeconômico e
idade.
QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
Quanto à caracterização do Projeto Terapêutico Singular (BRASIL, 2007), assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Favorece os encontros sistemáticos, o diálogo, a explicitação de conflitos e diferenças e a
aprendizagem coletiva.
b) Pode ser definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes
da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar.
c) Leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do
coletivo para o qual está dirigido.
d) É utilizado como um dispositivo de autocuidado que possibilita a reorganização do processo de
trabalho das equipes de saúde.
e) A noção de singularidade está relacionada ao problema de uma determinada pessoa, uma família,
um grupo ou um coletivo.
QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa que completa corretamente a frase:
No campo da Saúde Mental, tem-se como principais dispositivos comunitários: ________, _________,
__________, grupos terapêuticos, abordagem familiar, redes de apoio social e/ou pessoal do
indivíduo.
a) Grupos operativos, grupos de convivência, grupos de artesanato ou de geração de renda.
b) Psicoterapia individual, grupos de trabalho, grupos de artesanato ou de geração de renda.
c) Grupos operativos, uso de medicação, grupos de trabalho ou de geração de renda.
d) Prática baseada em problema, prática centrada no cliente, terapias de vivência.
e) Grupos operativos, grupos de vivência, prescrição de medicação.
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QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
Ao descrever os Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF), pode-se caracterizar com as afirmações
abaixo, EXCETO,
a) Os NASF são constituídos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuando como
apoio às Equipes de Saúde da Familia.
b) Podem atuar de forma integrada com a Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (CAPS, Cerest,
ambulatórios especializados).
c) Constitui-se como serviços com unidades físicas independentes.
d) A responsabilização com as equipes de Saúde da Família visam contribuir para a integralidade do
cuidado com usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.
e) As atividades podem ser desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde, ou em pontos do
território.
QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
Assinale a alternativa INCORRETA, em relação aos exemplos das ações de apoio desenvolvidas pelos
profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) no apoio matricial.
a) Discussão de casos.
b) Serviços com atividades físicas independentes.
c) Construção conjunta de projetos terapêuticos.
d) Ações de promoção da saúde.
e) Ações de educação permanente.
QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
Sobre o raciocínio clinico na terapia ocupacional é CORRETO afirmar:
a) Pode-se afirmar que é utilizado somente na clínica médica.
b) Serve para se investir apenas em atividades de pesquisa científica na área.
c) É o processo utilizado exclusivamente por médicos para encaminhar ao tratamento.
d) É o processo utilizado por profissionais para planejar, dirigir, executar e refletir sobre a assistência
dada ao cliente.
e) É uma forma de acompanhar a descrição e a evolução nos prontuários dos clientes.
QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
Nicolau (2007) descreve, na terapia ocupacional, a adaptação da atividade, envolvendo alguns aspectos
descritos a seguir, para o ajuste às necessidades específicas do cliente, EXCETO,
a) A graduação para modificá-la.
b) A análise da tarefa.
c) O conhecimento de recursos alternativos para atender à necessidade.
d) A proposta de solução junto com o cliente e a família.
e) A identificação do problema.
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QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
O referido documento da Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional (AOTA, 2014) é embasado em
dois aspectos centrais: o Domínio e o Processo da Terapia Ocupacional. Estes aspectos são dinâmicos
e não acontecem passo a passo, conforme a sua apresentação. As afirmações abaixo se referem aos
conceitos referente ao processo da Terapia Ocupacional, EXCETO,
a) Inclui a avaliação e a intervenção para alcançar os resultados planejados.
b) No processo de Terapia Ocupacional a avaliação é o passo inicial para se compreender a história
ocupacional e as experiências trazidas pelo cliente.
c) Os resultados alvos representam a modificação do plano, conforme a demanda.
d) O Plano de Intervenção estabelece os resultados alvos a serem atingidos.
e) A avaliação dos resultados é usada para planejar ações a serem alcançadas com o cliente e
avaliação do programa do serviço.
QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
Ainda sobre a Estrutura Prática da Terapia Ocupacional (AOTA, 2014), marque a alternativa que
descreve CORRETAMENTE em relação aos aspectos do domínio da Terapia Ocupacional:
a) Os contextos e ambientes envolvem valores, crenças e espiritualidade.
b) As demandas da atividade nunca podem ser consideradas como barreiras para a participação.
c) Os fatores do cliente descrevem exclusivamente as funções e estruturas do corpo.
d) As habilidades de desempenho se referem às habilidades de processo, espiritualidade, funções
fisiológicas e motoras.
e) Os padrões de desempenho se referem aos hábitos, rotinas, rituais e papéis.
QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
Quais instrumentos descritos abaixo podem ser utilizados respectivamente para uma avaliação da
precisão de força muscular e da sensibilidade da mão?
a) Palpação e dinamômetro.
b) Estesiômetro e dinamômetro.
c) Barômetro e estesiômetro.
d) Dinamômetro e barômetro.
e) Dinamômetro e estesiômetro.
QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
A capacidade da pessoa realizar movimentos rápidos alternadamente é conhecida como:
a) Propriocepção.
b) Estereognosia.
c) Memória.
d) Diadococinesia.
e) Controle viso-motor.
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QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
Sobre a terminologia funcional da atividade muscular (Brunnstrom,1997), o músculo principal que
produz um movimento articular ou mantém uma postura é:
a) Agonista.
b) Sinergista.
c) Antagonista.
d) Extensores.
e) Excêntrico.
QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
Há diversos fatores que interferem na independência das atividades de vida diária (Teixeira, 2003).
Assinale os fatores que não podem estar relacionados:
a) Deformidade corporal e presença de dor.
b) Alterações da sensibilidade e cognitivas.
c) Fraqueza muscular e incoordenação.
d) Agilidade e controle motor preservados.
e) Fatores sociais, emocionais, culturais.
QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
No tratamento terapêutico ocupacional, as atividades da vida diária devem ser estimuladas a partir de
diversos aspectos (Teixeira, 2003), EXCETO,
a) compreendendo sobre o interesse do paciente.
b) considerando o prognóstico.
c) direcionando-o na aquisição motora que proporcionará a independência.
d) auxiliando a atividade pelo comando verbal sempre que necessário.
e) iniciando pelo nível máximo de complexidade para obter mais controle e segurança.
QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa INCORRETA sobre as atividades da vida diária, na terapia ocupacional (Monteiro,
2012).
a) Envolve o cuidado pessoal.
b) Em situações sem intercorrências, à medida que o indivíduo cresce, ele passa a adquirir maior grau
de independência em suas atividades de vida diária.
c) É a única área de desempenho ocupacional.
d) Engloba o vestir-se, alimentar-se, higiene bucal, rotina com medicamentos, entre outras.
e) O terapeuta ocupacional deve entender a importância e valorização dessa atividade, adequando ao
contexto da pessoa.
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QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
Sobre os aspectos funcionais e biomecânicos da mão, a posição de repouso descrita por Bunnell
(Rodrigues,2007), deve preservar nas imobilizações, respeitando a seguinte posição:
a) Punho a 20º de extensão e 10º de desvio ulnar, dedos em leve flexão, dedo indicador ligeiramente
flexionado e o dedo mínimo com maior flexão, e polegar em oposição parcial aos demais dedos,
com suas articulações semifletidas.
b) Punho a 20°de extensão, articulações metacarpofalangeanas em flexão e interfalangeanas em
extensão, o polegar em extensão e abdução palmar de 20° e a polpa do polegar alinhada com as
polpa do indicador e dedo médio.
c) Punho em neutro, articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas em extensão ou leve
flexão, o polegar em abdução palmar de 30°, com ligeira extensão e a polpa do polegar alinhada
com as polpa do indicador e dedo médio.
d) Punho a 30°de extensão, articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas em extensão ou
ligeira flexão, o polegar em extensão.
e) A mão toda preservada em extensão.
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