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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Entre os tipos de intervenção em Terapia Ocupacional propostos pela AOTA (2015) está a advocacia, 

compreendida como: 
 

a) método designado para promover atividades e experiências vivenciais que favorecerão melhor desempenho para todas 
as pessoas no seu ambiente natural. 

►b) esforços voltados para a promoção de justiça ocupacional e para a capacitação dos clientes a procurar e obter recursos 
para participar plenamente nas ocupações da vida diária. 

c) compartilhamento de conhecimentos e informações sobre ocupação, saúde, bem-estar e participação, permitindo ao 
cliente adquirir comportamentos úteis que podem, ou não, exigir aplicação no tempo da sessão de intervenção. 

d) os esforços de defesa de direitos realizados pelo cliente, que o profissional pode promover e apoiar. 
e) colaboração na aquisição de habilidades concretas para atender objetivos específicos em uma vida real e a situações 

aplicadas. 
 
12 - Em relação à Terapia Ocupacional Hospitalar, sua constituição e desenvolvimento, assinale a alternativa correta. 
 

a) A Terapia Ocupacional foi formalmente constituída como profissão na América do Norte na década de 20 do século XX, 
tendo sido os asilos e hospitais religiosos seus primeiros contextos assistenciais. 

b) No Brasil, os asilos e hospitais religiosos, juntamente com instituições cuidadoras de deficientes físicos, foram os primeiros 
contextos da prática profissional. 

c) Atualmente, no âmbito do SUS, as ações desempenhadas nos hospitais abrangem o diagnóstico e tratamento de 
reabilitação. 

►d) A atuação do terapeuta ocupacional em contextos hospitalares visa a proteção, promoção, prevenção e recuperação do 
paciente internado, assim como ações de humanização e cuidados paliativos. 

e) A atenção intra-hospitalar compreende o oferecimento de cuidados terapêuticos ocupacionais a pacientes que estão em 
tratamento sem condições de modificação da doença. 

 
13 - Em relação aos modos de raciocínio clínico descritos pro Hagedorn (1999), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Raciocínio diagnóstico identifica os problemas funcionais para os quais o terapeuta ocupacional vai se voltar, 
determina os problemas de desempenho ocupacional e define os resultados desejados. 

2. Raciocínio processual seleciona soluções, procedimentos e ações que o terapeuta ocupacional e/ou o paciente 
pode utilizar para atingir o resultado desejado. 

3. Raciocínio preditivo refere-se aos aspectos práticos da terapia, como avaliar se uma ação é factível ou se o 
contexto e os recursos de uma situação facilitam uma intervenção ou a tornam desaconselhável. 

4. Raciocínio narrativo implica o uso do relato da história clínica como auxiliar à compreensão do paciente e ao 
planejamento da terapia. 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
*14 - Quanto ao Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional (MCDO), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O modelo teve origem principalmente nas bases conceituais da prática definidas por Reed e Sanderson e em sua 
visão do desempenho ocupacional como um equilíbrio entre trabalho, lazer e autocuidado. 

2. Sua estrutura conceitual considera cinco elementos: os méritos do indivíduo, a visão holística da pessoa, o 
modelo de desempenho ocupacional, o uso terapêutico da atividade e as perspectivas de desenvolvimento. 

3. Um dos fundamentos conceituais do CMDC é que a análise e a adaptação da atividade podem ser usadas para 
efetuar mudanças no desempenho individual do cliente. 

4. O MCDO tem uma característica diferencial que é uma abordagem solidamente centrada no cliente. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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15 - A enfermidade transforma o homem de sujeito de intenções em sujeito de atenção, e a entrada em um hospital torna 
esse impacto ainda mais dramático. Citado por Botega (2006), Strain (1978) postula 8 categorias de estresse 
psicológico a que está submetido o paciente hospitalizado. Com relação a essas categorias, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A ansiedade surge principalmente quando não se tem certeza do diagnóstico e da evolução do quadro clínico. 
(   ) O medo de estranhos acontece porque o paciente coloca sua vida e seu corpo nas mãos de pessoas 

desconhecidas cuja competência e intenção ele desconhece. 
(   ) Na ameaça básica à integridade narcísica, podem emergir fantasias catastróficas, com sensação de pânico, 

aniquilamento e impotência. 
(   ) A ansiedade de separação ocorre não só de pessoas significativas, mas de objetos, ambiente e estilo de vida. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
►c) F – V – V – V. 
d) V – F – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 

 
16 - Às vezes, o doente e seus familiares não conseguem aceitar as limitações impostas por certas doenças crônicas, o 

que pode acarretar pouca ou nenhuma adesão ao tratamento. São fatores relacionados à falta de adesão ao tratamento, 
EXCETO: 

 

►a) a decisão do paciente por um tratamento alternativo. 
b) as concepções errôneas do paciente sobre a enfermidade ou o tratamento. 
c) a assintomacidade da doença. 
d) a pouca cordialidade, a formalidade e a impessoalidade do profissional. 
e) a demasiada exigência do tratamento. 

 

 
17 - A Portaria no 3390 institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS e estabelece as diretrizes para 

a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Em relação a essas diretrizes, considere 
os seguintes itens: 

 

1. Modelo de atenção centrado no cuidado médico ao usuário. 
2. Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da RAS. 
3. Financiamento pactuado com a esfera federal. 
4. Garantia de efetividade dos serviços com racionalização da utilização dos recursos, respeitando as 

especificidades regionais. 
 

Correspondem às diretrizes dessa Portaria 3390: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
►c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 3 e 4 apenas. 

 

 
18 - Em relatório produzido pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), os terapeutas ocupacionais 

entrevistados mencionam diversas dificuldades para o desenvolvimento de um trabalho em equipe com real 
comunicação e ação conjunta. A respeito do assunto, considere os seguintes fatores: 

 

1. Desconhecimento de outros profissionais da equipe e das gerências dos serviços com relação à Terapia 
Ocupacional, sua especificidade, suas atribuições e suas possibilidades de atuação. 

2. Desconhecimento dos próprios pacientes e usuários do sistema de saúde acerca da profissão, cuja competência 
e intenção ele desconhece. 

3. Baixa remuneração pelo atendimento prestado, pelas diferentes fontes pagadoras. 
4. Dificuldades permanentes, apesar da produção científica na área e do incentivo à pesquisa pelas instituições. 

 

São dificuldades que os terapeutas ocupacionais enfrentam para o desenvolvimento do trabalho em equipe: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2 e 3 apenas. 
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19 - Para se obter o melhor resultado prático no manejo da dor para uma melhor qualidade de vida, no processo terapêutico 
ocupacional é preciso considerar aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais do cliente e associar recursos 
técnicos diversos. Sobre os recursos técnicos que podem ser indicados, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Um dos recursos que podem auxiliar o terapeuta ocupacional na avaliação das atividades é o uso do diário da dor. 
►b) Os padrões de atividades em que períodos de excessiva atividade são alternados com repouso prolongado devem ser 

mantidos. 
c) Uso de instrumentos de tecnologia assistiva, que auxiliem e que proporcionem aumento ou compensação de uma função, 

é importante para facilitar a realização de tarefas do dia a dia. 
d) Uso da acupuntura para a estimulação de determinados pontos na pele com agulhas que enviarão estímulos para áreas 

específicas do cérebro, de acordo com o ponto de afecção em questão. 
e) Emprego da técnica da visualização criativa, que consiste em procurar enviar para nosso corpo mensagens positivas em 

substituição às negativas. 
 
*20 - As entrevistas são largamente utilizadas por uma variedade de profissionais cujo propósito fundamental é obter 

informações sobre outra pessoa. Sobre as entrevistas mais utilizadas por terapeutas ocupacionais, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Entre os propósitos de uma entrevista, estão: compreender a história do cliente, coletar informações, observar 
comportamentos e estabelecer prioridades para intervenção. 

b) Uma entrevista semiestruturada tem formato fixo, que deve ser seguido à risca. 
c) Avaliações padronizadas frequentemente se utilizam de um formato semiestruturado de entrevista. 
d) Uma entrevista não estruturada apresenta uma proposta para as questões, porém não há uma sequência estabelecida, 

sendo que o terapeuta pode escolher a maneira pela qual as questões serão ordenadas. 
e) As questões abertas são utilizadas em entrevistas para coletar informações definidas e factuais. 
 

21 - Considerando a intervenção terapêutico-ocupacional junto a indivíduos com comprometimento no processo de 
envelhecimento, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A abordagem do terapeuta ocupacional junto ao paciente idoso deve considerar a velhice um processo de perdas, 
porém seu objetivo será investigar o que acontece ao longo dele para, então, promover qualidade de vida. 

(   ) O terapeuta ocupacional, como membro da equipe multiprofissional, deve fazer sua avaliação procurando detectar 
os problemas de ordens orgânica e funcional e os problemas psicossociais, a fim de quantificar as capacidades, 
com o objetivo de elaborar seu programa terapêutico. 

(   ) Entre os protocolos de avaliação conhecidos que vêm sendo utilizados com o paciente idoso, estão: MIF, 
Avaliação Cognitiva de Terapia Ocupacional de Lownstein e Miniexame de Estado Mental de Folstein. 

(   ) Nos casos de portadores de Alzheimer, o foco da atenção do terapeuta ocupacional será a estimulação da 
capacidade cognitiva e a melhora da comunicação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – V. 
►d) V – V – V – F. 
e) V – F – V – F. 

 
22 - Numa visão integrada do ser humano e do trabalho de reabilitação, o objetivo maior do terapeuta ocupacional no 

campo da reabilitação ortopédica e traumatológica é auxiliar o paciente a explorar seus potenciais funcionais máximos, 
restaurando sua função, habilitando-o ou reabilitando-o quando ele apresenta disfunção ou incapacidade física. A 
respeito do assunto, considere os seguintes itens: 

 

1. Prevenção de deformidades. 
2. Treino da independência nas atividades de vida diária e do cotidiano. 
3. Confecção de órteses e/ou adaptações. 
4. Ganho de amplitude de movimento e força. 
Com relação à disfunção motora, são objetivos do terapeuta ocupacional: 

 

a) 3 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
23 - Considerando dor e fraqueza anatômica no disco lombar, o terapeuta ocupacional deve avaliar a mecânica corporal 

inadequada, observando seus pacientes em todas as atividades diárias e adaptá-las de modo a obter uma postura 
equilibrada. Em relação às atividades no banheiro, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para trabalhar sobre a pia do banheiro, o paciente deve evitar apoiar-se sobre a pia ou o balcão. 
►b) Durante um episódio de dor lombar aguda, o paciente minimiza o estresse usando o vaso sanitário sentado ao contrário, 

para evitar inclinar-se para a frente e para ter apoio ao ficar em pé. 
c) Para fazer a barba ou maquiagem, o ideal é aproximar-se do espelho, inclinando-se para frente. 
d) Atividades realizadas de joelhos são altamente desaconselhadas. 
e) Atividades como escovar os dentes e pentear os cabelos frente ao espelho da pia devem ser realizadas com o tronco 

inclinado para a frente. 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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24 - O propósito do posicionamento adequado, no caso de queimaduras, é reduzir o edema e manter uma posição 
antideformidade. Considerando as indicações clínicas de posicionamento antideformidade para áreas específicas do 
corpo, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para o pescoço, a posição antideformidade indicada é a de leve flexão. 
b) Para a axila, a posição indicada é de adução completa. 
►c) Queimadura de quadril e coxa exige extensão neutra e quadril com 10º a 15º de abdução. 
d) No caso de queimadura de cotovelo e antebraço, deve-se manter leve flexão de cotovelo. 
e) Para queimaduras em tornozelo e pé, deve-se manter dorsiflexão maior que 5º. 

 

 
25 - Muitas estratégias são usadas na Terapia Ocupacional para o tratamento da artrite. A escolha dos métodos dependerá 

da condição do paciente e de sua reação aos vários procedimentos A respeito do assunto, considere os seguintes 
métodos: 

 

1. Repouso, parte importante do tratamento, devendo ser considerado uma maneira ativa de reduzir a inflamação. 
2. Posicionamento contra os padrões de deformidade é recomendado para reduzir dor e prevenir contraturas. 
3. Modalidades de agentes físicos com a utilização do calor devem ser usados para diminuir a dor e edemas e de 

bolsas de gelo para melhorar a mobilidade e diminuir a rigidez. 
4. Atividades terapêuticas e exercícios são utilizados para promover a função articular, a força muscular e a 

resistência. 
 

Estão entre os métodos tradicionais no tratamento da artrite: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
►e) 1, 2 e 4 apenas. 

 

 
26 - No tratamento de deficiências perceptivas e perceptivo-motoras, uma das abordagens de tratamento do terapeuta 

ocupacional é a Abordagem Adaptativa, ou Funcional, que se caracteriza por: 
 

1. prática repetitiva de tarefas particulares que ajudam a pessoa a tornar-se mais independente no desempenho das 
AVDs. 

2. retreino de habilidades perceptivas específicas. 
3. conscientização da pessoa sobre o problema, aprendendo métodos para adaptar-se à deficiência ou compensá-

la durante as atividades funcionais. 
4. adaptação do ambiente ou de materiais como uma maneira de compensar uma deficiência perceptiva. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 2 é verdadeiro. 
b) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. 
c) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros. 
►d) Somente os itens 1, 3 e 4 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 

 

 
27 - Sobre a locomoção funcional, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Locomoção funcional é a aplicação propositada do treinamento de mobilidade ensinado ao paciente, para possibilitar o 
movimento de uma posição para outra, ou de um lugar para outro. 

b) A locomoção funcional é aplicável para pacientes adultos neurológicos. 
c) O terapeuta ocupacional conduz o treinamento de marcha e as recomendações para auxílio de locomoção. 
d) A locomoção funcional tem suas limitações para as atividades de trabalho e lazer. 
e) Locomoção funcional é o treinamento de transferências cama-cadeira, cadeira-cama, cadeira de rodas-vaso sanitário, 

vaso sanitário-cadeira de rodas. 
 

 
28 - São parâmetros utilizados para estabelecer os resultados da intervenção-alvo durante o tratamento das atividades de 

vida diária, EXCETO: 
 

a) prognóstico e tempo alocado para o tratamento. 
b) identificação de déficits de função do cliente e das tarefas que compreendem essas funções. 
►c) análise dos resultados de avaliação separadamente do conjunto com os fatores adicionais que influenciam os resultados. 
d) disposição de alta do cliente e capacidade de empreender novas rotinas e técnicas. 
e) estabelecimento de resultados funcionais razoáveis e passíveis de serem alcançados. 
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29 - Com relação às atividades de autocuidado, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Lactentes, crianças, idosos, doentes e incapacitados necessitam de cuidados de assistência com as atividades 
de autocuidado. 

2. As capacidades de autocuidado desenvolvem-se gradualmente nas crianças e adolescentes, que continuam a 
mudar na vida adulta. 

3. Para muitas pessoas, a capacidade de autocuidado torna-se diminuída na velhice. 
4. O autocuidado refere-se coletivamente às tarefas básicas de cuidados pessoais, inclusive controle intestinal e 

vesical, o banho, o vestir-se, o alimentar-se, o arrumar-se e a higiene, além da mobilidade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
30 - O tratamento da Terapia Ocupacional em adultos com infecção por HIV é estimular o desempenho competente de 

ocupações autoescolhidas que contribuem para funções valorizadas. Existem diversas considerações especiais para 
os terapeutas ocupacionais quando desenvolvem os planos de tratamento e objetivos para a pessoa com infecção 
pelo HIV. A respeito do assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Algumas das condições clínicas que acompanham a infecção por HIV são processos infecciosos e exigem 
procedimentos especiais de isolamento. Em um hospital, o procedimento de isolamento é frequentemente afixado 
na porta do quarto ou está disponível no posto de enfermagem. 

(   ) As alterações cognitivas e físicas sutis podem acontecer rapidamente, motivo pelo uma avaliação inicial basta. 
(   ) Fadiga e fraqueza limitarão a tolerância à atividade e a capacidade de participação. A conservação de energia, a 

simplificação do trabalho e as adaptações ocupacionais podem estimular a participação. 
(   ) Muitas pessoas com essa doença sofreram inúmeras perdas pessoais durante sua doença. A lamentação é uma 

reação natural à perda. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
►b) V – F – V – V. 
c) F – V – F – F. 
d) F – V – F – V. 
e) F – F – V – F. 

 

 
31 - Sobre a medida de independência funcional (MIF), assinale a alternativa correta. 
 

a) A MIF tem por objetivo incluir um número máximo de dados, permitindo aos profissionais de saúde determinar a severidade 
da incapacidade de modo uniforme. 

b) A MIF mensura a capacidade e os resultados das intervenções da medicina e da reabilitação em pacientes idosos. 
►c) Além do escore total da MIF, é possível obter dois subescores: a MIF motora e a MIF cognitiva/social. 
d) A MIF cognitiva representa a somatória dos escores obtidos nos itens de autocuidado, comunicação e cognição social. 
e) A MIF reflete a carga de cuidado requerida a partir do estabelecimento da capacidade residual. 
 

 
32 - Sobre o conceito de ocupação, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Ocupações são coisas rotineiras e familiares em que as pessoas se envolvem e que fazem ao longo de suas vidas para 
preencher seu tempo e lhes trazer significados. 

b) As ocupações se referem às necessidades pessoais, sociais, culturais e econômicas, e refletem os aspectos ambientais 
que governam o estilo de vida do cliente. 

c) A ocupação envolve diversas tarefas em sequência, e a partir dessa divisão de tarefas é possível observar o grau de 
complexidade e o desempenho necessário para realizá-la. 

d) Ocupação nos habilita a comunicarmos sobre categorias generalizadas de experiências ocupacionais amplas, num 
caminho acessível. 

e) Ocupação é uma classe de ações humanas direcionadas a um objetivo. 
 

 
33 - NÃO é papel do terapeuta ocupacional nas instituições de longa permanência para idosos (ILPI): 
 

a) Identificação do nível de independência funcional. 
b) Restauração das habilidades funcionais. 
c) Estabelecimento de grupos terapêuticos ou oficinas segundo a demanda dos moradores. 
►d) Facilitação dos processos de inserção comunitária. 
e) Planejamento e adequação ambiental segundo a dinâmica funcional dos moradores. 
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34 - Queda é quando um indivíduo vem a repousar no solo ou em outro nível inferior em consequência de um evento 
intrínseco importante, ou quando há risco impossível de ser dominado, que ocasionaria uma queda à maioria das 
pessoas jovens e sadias. Em relação à queda de pessoas idosas, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. São exemplos de fatores extrínsecos de quedas em idosos: chão escorregadio, tapetes, escadas, assento 
sanitário muito baixo e brilho intenso do assoalho. 

2. São exemplos de fatores intrínsecos: envelhecimento, distúrbios da marcha e da força muscular, hipotensão 
ortostática, distúrbios da visão, depressão e uso de medicamentos. 

3. Idosos frágeis tendem a cair em tarefas que exigem um bom controle de equilíbrio, como subir escadas para pegar 
objetos guardados. 

4. Idosos saudáveis tendem a cair em situações corriqueiras do dia a dia envolvendo atividades como sentar, 
levantar e tomar banho. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, e 4 são verdadeiras. 

 
*35 - Sobre o Design Universal, assinale a alternativa correta. 
 

a) A filosofia do Design Universal não deve estar restrita somente à etapa de concepção do produto, mas também ser aplicada 
em todo o processo de seu desenvolvimento. 

b) A parcela da população idosa ou com deficiências não deve ser considerada fonte de informação fundamental para a 
concepção de determinado produto, visto seu caráter universal. 

c) O Design Universal, através da aplicação de seus princípios, quando na relação com o usuário, busca viabilizar a 
identificação de fatores individuais para sua usabilidade. 

d) Para desenvolver um produto, os profissionais devem utilizar informações provenientes de usuários com limitações, sejam 
permanentes ou não. 

e) O uso de um produto de Design Universal deve ser de fácil compreensão, confortável e específico para cada tipo de 
incapacidade. 

 
36 - A presença de delirium é relativamente comum no contexto hospitalar e uma complicação frequente nos casos de 

doenças físicas. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Pode afetar até 45% dos pacientes em idade avançada. 
2. O paciente com delirium é fácil de reconhecer, devido à sua hiperatividade característica. 
3. Os procedimentos cirúrgicos podem propiciar quadro de delirium. 
4. No delirium há comprometimento do processo de sono-vigília. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras  

 
37 - A regressão é um tipo de comportamento que a pessoa internada pode apresentar. Com relação ao tema, considere as 

afirmativas abaixo: 
 

1. É um tipo de reação que tem como causa doença de origem mental e os cuidados intensivos dela decorrentes. 
2. A regressão pode ser temporária e, nessa condição, considerada normal. 
3. As atitudes dos familiares e equipe podem contribuir para o agravamento da regressão. 
4. Necessita ser detectada logo no início, pois é considerado um comportamento anormal e prejudicial. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - Pedretti e Early (2005) esclarecem que a entrevista inicial é um estágio valioso no processo de Terapia Ocupacional. 

Com relação ao tema, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A entrevista deve ser planejada antecipadamente. 
►b) O conhecimento mútuo e a orientação ao paciente sobre seu problema, o serviço e as metas de tratamento acontecem 

nos momentos finais da entrevista. 
c) Na entrevista, o paciente deve ser avisado sobre a necessidade de se tomar notas ou gravar as informações. 
d) Para uma boa entrevista, são requeridas boas habilidades para ouvir e observar. 
e) A falta de privacidade pode comprometer a entrevista. 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas.  
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39 - O procedimento operacional padrão (POP) é uma descrição sistematizada de uma técnica que tem por finalidade 
padronizar e minimizar a ocorrência de erros na execução de tarefas, garantindo a uniformidade e o funcionamento 
correto do processo executado. Com relação ao tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O POP é um instrumento que auxilia o gerenciamento do setor de Terapia Ocupacional. 
b) A elaboração do POP deve levar em conta que as ações descritas não podem dar margem a variâncias. 
c) O POP deve ter linguagem simples e objetiva. 
d) O POP inclui, entre seus itens, referências bibliográficas. 
►e) O POP pode conter vários outros POPs no seu processo. 

 

 
40 - Considere os seguintes procedimentos: 
 

1. Utilizar luvas para atender pacientes em isolamento e/ou precaução de contato, em UTI ou com problemas de pele. 
2. Limpar revistas e livros com álcool 70% antes de oferecer ao paciente. 
3. Lavar o cabo do pincel utilizado em atividades de pintura com álcool 70%, uma vez que sua superfície permite 

higienização. 
4. Higienizar os brinquedos plásticos antes de oferecê-los ao paciente. 

 

São procedimentos que devem ser realizados pelo terapeuta ocupacional como forma de controle de infecção 
hospitalar: 

 

►a) 1 e 4 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 4 apenas. 

 

 
41 - A dor resistente aos tratamentos usuais, em geral muito intensa e associada a alterações autonômicas locais, como 

edema, rubor e alterações tróficas da pele, músculos e ossos, é denominada ___________________. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

a) neuralgia. 
►b) causalgia. 
c) hiperalgesia. 
d) hiperpatia. 
e) alodinia. 

 

 
*42 - De acordo com Fangel e Cardoso (2018), a atuação do terapeuta ocupacional com pacientes com câncer de pulmão 

está voltada ao controle da dor, da fadiga e da dispneia, sintomas que impactam significativamente a realização das 
AVDs e AIVDs. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Para a mensuração da dor, podem ser utilizadas ferramentas unidimensionais, como Escala Visual Analógica, 
Escalas de Avaliação Verbais e Escalas de Classificação Numéricas, e multidimensionais, como o Inventário Breve 
de Dor e o Questionário de Dor McGill. 

(   ) São instrumentos de autorrelato específicos para a avaliação da fadiga validados para o Brasil: Pictograma de 
Fadiga, Escala de Fadiga de Piper Revisada e Escala de Gravidade de Fadiga. 

(   ) Para o controle da fadiga, podem ser empregadas intervenções psicossociais, intervenções com exercícios, além 
de técnicas de conservação de energia para a realização de AVDs e AIVDs, estratégias de higiene do sono e 
relaxamento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) V – V – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 

 
43 - A quimioterapia é uma das possibilidades de tratamento para pacientes com diagnóstico de câncer. Sobre esse 

assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Trata-se de um tratamento que pode ser feito com um ou mais medicamentos extremamente potentes, cuja administração 
se dá por uma das seguintes vias: intramuscular, subcutânea ou endovenosa. 

b) Entre os efeitos adversos precoces (presentes nos primeiros 3 dias), estão náuseas, vômitos, artralgias e mucosite. 
c) Pode ter indicação neoadjuvante, quando realizada após o procedimento cirúrgico, com o objetivo de esterilizar células 

residuais locais ou circulantes, reduzindo a incidência de metástases. 
►d) Os efeitos adversos imediatos mais comuns são cistite hemorrágica, imunossupressão, mielossupressão e mucosite. 
e) Não é um tratamento indicado para pacientes em cuidados paliativos, devido à intensidade dos efeitos adversos. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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**44 - Sobre o plano de cuidados em oncologia, descrito por Silva e Othero (2010), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na Unidade Básica de Saúde são desenvolvidas ações de promoção da saúde, prevenção primária e secundária 
do câncer, bem como o encaminhamento para a rede de referência, para maior investigação ou confirmação 
diagnóstica. 

2. O diagnóstico é feito, ou confirmado, em serviços especializados, a partir de exames e consulta com equipe 
especializada. Trata-se de um momento de crise, marcado por rupturas para pacientes e familiares. 

3. A partir das informações de diagnóstico e estadiamento da doença, definem-se o plano de tratamento e seus 
objetivos gerais e específicos. Vários são os recursos disponíveis, sendo os principais tratamentos: cirurgia, 
radioterapia, quimioterapia, anticorpos monoclonais e hormonioterapia. 

4. Durante o tratamento, paciente e família terão que reorganizar responsabilidades e papéis, lidar com implicações 
financeiras, sucessos e remissões no tratamento, bem como com a reabilitação física. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
45 - A assistência domiciliar, ou home care, é definida como um serviço em que as ações de saúde são desenvolvidas no 

domicílio do paciente, por equipe multiprofissional, a partir do diagnóstico clínico e com dados da realidade em que 
esse paciente está inserido. A partir do relato de Rocha et al. (2010) sobre a Terapia Ocupacional em assistência 
oncológica domiciliar, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Os pacientes são encaminhados ao serviço de Terapia Ocupacional a partir dos seguintes critérios: 
comprometimento cognitivo, abstinência de atividades de interesse, redução da interação social, déficit no 
envolvimento em atividades familiares e sociais, déficit em performance nas atividades básicas e instrumentais 
de vida diária e risco de queda em ambiente doméstico. 

(   ) A avaliação é realizada por meio da aplicação dos seguintes instrumentos: Medida da Independência Funcional 
(MIF), Índice de Barthel, Índice de Katz, Miniexame do Estado Mental e Medida Canadense de Desempenho 
Ocupacional. 

(   ) O acompanhamento da Terapia Ocupacional é realizado por meio de visitas em periodicidades específicas, que 
podem ser bimestrais, mensais, quinzenais e, em alguns casos, semanais. 

(   ) Os critérios de alta da Terapia Ocupacional são: melhora do paciente com a intervenção, desinteresse do paciente 
e/ou da família acerca do acompanhamento terapêutico ocupacional e alta do home care. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – V – F. 
e) F – V – F – V. 

 
46 - A doença e a hospitalização configuram-se como a quebra de uma linha de continuidade da vida, das funções 

desempenhadas no dia a dia e de certa previsibilidade sobre o dia de amanhã. Considerando as possíveis reações de 
pacientes diante da doença e hospitalização descritas por Botega (2006), assinale a alternativa correta. 

 

a) Os mecanismos de defesa mais comumente observados diante do diagnóstico de uma doença aguda e da hospitalização 
são o estresse e o coping. 

►b) Hospitalismo refere-se a quadros de reinternações ou de permanência hospitalar além da média prevista para o quadro 
clínico, nos quais o paciente manifesta desejo consciente ou inconsciente de ser cuidado pela instituição, mediante 
agravamento e prolongamento de queixas físicas ou psicopatológicas. 

c) O estresse psicológico a que está submetido o paciente hospitalizado por uma doença aguda manifesta-se pelas seguintes 
fases consecutivamente: negação, regressão e deslocamento. 

d) Os mecanismos de defesa apresentados pelos pacientes devem sempre ser respeitados, independentemente de sua 
duração, pois significam a impossibilidade de suportar a carga emocional advinda da situação de doença. 

e) Indivíduos com transtornos de personalidade tendem a tornar-se “pacientes-problema”, pois suas defesas psicológicas 
são consideradas mais primitivas e geradoras de problemas com a equipe assistencial. 

 
47 - Sobre o processo avaliativo em cuidados paliativos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Escalas unidimensionais avaliam apenas os aspectos físicos dos sintomas. 
b) O Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) é um dos questionários unidimensionais mais utilizados em cuidados 

paliativos e avalia oito sintomas principais, entre eles, dor, fadiga e apetite. 
►c) O Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) fornece informação multidimensional sobre 32 sintomas físicos e 

psicológicos, contemplando intensidade, frequência e medidas de mal-estar geral (distress). 
d) O delírio é um sintoma muito frequente no final de vida de pacientes com câncer, sendo o Miniexame do Estado Mental o 

instrumento mais utilizado para mensurá-lo. 
e) A gravidade, o distress e o impacto da dispneia na qualidade de vida do paciente podem ser avaliados por meio da Piper 

Fatigue Scale (PFS). 
 
** Questão com resposta alterada. 
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48 - A tecnologia assistiva (TA) é uma área de conhecimento que abrange recursos, serviços, estratégias e técnicas com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida de indivíduos com perdas funcionais transitórias ou permanentes, e pode ser 
fundamental para manter ou melhorar o desempenho funcional do paciente hospitalizado (Pelosi; Gomes, 2018). 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta recursos/serviços/estratégias/técnicas de TA. 

 

a) Mobilidade alternativa, que compreende o uso de cadeiras de rodas, andadores, bengalas e muletas. 
b) Unidades de controle ambiental que permitem o controle do posicionamento da cama, da intensidade da luz e da 

campainha de emergência. 
c) Adaptações de equipamentos para lazer, como suporte de livros e cartas, recursos customizados para atividades 

artesanais e planos inclinados. 
►d) Equipamentos de ventilação não invasiva (VNI), que auxiliam no desmame ventilatório de pacientes que necessitam de 

ventilação mecânica prolongada. 
e) Adequação postural com o posicionamento adequado no leito, cadeira de rodas ou poltrona. 

 
49 - A partir de pesquisa na literatura internacional, De Carlo, Queiroz e Santos (2008) apresentam os quadros de referência 

ou abordagens teórico-metodológicas mais empregados por terapeutas ocupacionais no manejo da dor. Com relação 
ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O objetivo do terapeuta ocupacional no tratamento de indivíduos com dor crônica é estimular o comportamento 
ocupacional, e o modelo de ocupação humana pode ser usado como um guia para a prática, por oferecer ampla 
compreensão sobre função e disfunção. 

(   ) A abordagem biopsicossocial considera o corpo, a mente e o ambiente do indivíduo, oferecendo ajuda ao paciente 
no ajustamento à vida com dor, por meio do oferecimento de apoios diversos e do trabalho com técnicas de 
relaxamento e dessensibilização. 

(   ) O modelo do comportamento ocupacional é uma referência muito útil para os terapeutas ocupacionais que 
trabalham com dor crônica, pois fornece uma visão global do indivíduo e alguns instrumentos para uma avaliação 
mais completa, como o questionário de interesses e o inventário da história ocupacional. 

(   ) Abordagens técnicas relacionadas ao modelo biomecânico não são aplicadas no tratamento de pacientes com 
dor, tendo em vista o caráter holístico relacionado à avaliação e tratamento desse sintoma. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) F – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – V – F – F. 
e) F – F – V – V. 

 
50 - Kübler-Ross, por meio da observação e do estudo de centenas de entrevistas, constatou a existência de padrões de 

fantasias, comportamentos, ansiedades e defesas que auxiliam o profissional de saúde a perceber os mecanismos 
utilizados pelo paciente ante a ameaça de morte e a como lidar como eles. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Kübler-Ross descreveu cinco estágios pelos quais todos os pacientes passam desde o momento em que recebem o mau 
prognóstico na seguinte sequência: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. 

b) Durante o estágio de aceitação, é possível observar a ocorrência de processos criativos: pessoas usando o tempo para 
reavaliar suas vidas, preparando-se para um processo de reconciliação com o mundo e consigo mesmas e até 
conseguindo tempo necessário para realizar algo que muito desejam, como ver o neto que vai nascer ou terminar de 
escrever um livro. 

c) Embora todos os pacientes apresentem os cinco estágios, a sequência pela qual cada um os vivencia pode variar de 
acordo com a personalidade, a gravidade da doença e o grau de suporte social do paciente. 

d) No estágio de negação, é comum o paciente recusar-se a efetuar procedimentos médicos e tornar-se um problema para 
a família e para a equipe de saúde. Questões básicas do tipo “Por que eu?”, “Por que agora” são comuns, gerando conflitos 
consigo mesmo, com Deus e com as pessoas próximas. 

►e) Os estágios descritos por Kübler-Ross podem também ser observados nos familiares dos pacientes, bem como nos 
médicos e demais profissionais da equipe de saúde. 


