
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

EBSERH – HOSPITAL DE CLÍNICAS - GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU 
 

Vagas Remanescentes - Edital n° 14/2019 – Prova Objetiva: 13/03/2019 

  
 

INSCRIÇÃO 
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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 
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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 3.3.5 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 - Qual dos princípios e diretrizes do SUS, descritos na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, representa a 

redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços entre vários grupos de governo? 
 

a) Universalização do direito à saúde. 
►b) Descentralização com direção única para o sistema. 
c) Integralidade da atenção à saúde. 
d) Participação popular visando o controle social. 
e) Resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 

 
 

02 - No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), considere os seguintes itens: 
 

1. Formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos. 
2. Fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos. 
3. Fiscalização do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
4. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 

 

O SUS é responsável pelas ações: 
 

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

 
 

03 - Sobre o financiamento da saúde no Brasil, é correto afirmar: 
 

►a) O gasto público com o SUS é menor do que a soma dos gastos privados com planos, seguros-saúde e desembolso direto. 
b) Na maioria dos países com sistemas nacionais universais de saúde, o gasto privado é maior do que o gasto público. 
c) Os dois modelos principais de financiamento de sistemas públicos de saúde são o bismarckiano, que recebe recursos de 

impostos gerais, e o beveridgeano, que utiliza os seguros-saúde como fonte. 
d) A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) é a principal fonte de recursos para o SUS. 
e) Apenas o governo federal deve aplicar, por lei, um percentual mínimo no SUS. Não há a mesma exigência para estados e 

municípios. 
 

 
04 - Sobre o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo. 
 

1. O conselho de saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. Faz 
parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. 

2. O conselho de saúde deve funcionar mensalmente, ter ata que registre suas reuniões e infraestrutura que dê 
suporte ao seu funcionamento. 

3. O segmento dos usuários deve ser paritário com os demais segmentos. Isso quer dizer que 50% dos integrantes 
do conselho de saúde têm que ser usuários, 25% dever ser profissionais de saúde e os outros 25% devem ser de 
gestores e prestadores de serviço. 

4. O conselho de saúde somente ter caráter consultivo na organização dos serviços, das ações, programas e 
políticas de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

05 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) adotado no Brasil. Sobre a ESF, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) É responsável pelo cuidado programado das pessoas do seu território enquanto as Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAS) atendem à demanda espontânea. 

b) É mais efetiva quando prioriza as atividades coletivas em detrimento das individuais. 
c) A atenção domiciliar é uma de suas atividades e deve ser realizada em função do planejamento da equipe e não de acordo 

com a demanda dos usuários. 
►d) Produz melhores indicadores de saúde quando comparada às unidades básicas tradicionais. 
e) É uma estratégia voltada para as populações de baixa renda e de maior vulnerabilidade social. 

 
  



4/13 
 

06 - A equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família é composta pelos seguintes profissionais: 
 

a) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de psicologia e terapia 
ocupacional. 

b) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico. 

►c) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais cirurgião-dentista generalista 
ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

d) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a 
essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico. 

e) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a 
essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista 
ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

 
 

07 - A Carta de Ottawa (1986) representa um amadurecimento do campo da promoção da saúde e agrega à noção de 
determinantes sociais da saúde o conceito político de: 

 

a) prevenção. 
b) hierarquização de serviços de saúde. 
c) universalidade. 
►d) empoderamento. 
e) estilo e hábitos de vida. 

 
08 - Com relação às políticas de saúde, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Assistência médica mediante contribuição individual prévia, até 1988.
2. Detecção de mudanças nos fatores determinantes ou condicionantes da 

saúde individual e coletiva. 
3. Acesso de todos os cidadãos aos serviços de saúde, a partir de 1988. 
4. Mudança do modelo assistencial na atenção básica, a partir dos anos 1990. 

(   ) Sistema Único de Saúde.
(   ) Vigilância da Saúde. 
(   ) INAMPS. 
(   ) Vigilância em Saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
09 - Sobre a Atenção Primária à Saúde, é correto afirmar: 
 

a) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, e a redução de danos.  

b) Tem como objetivo de desenvolver uma atenção fragmentada que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas 
e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

►c) Deve possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 

d) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
profissional isolado, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

e) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades 
espontâneas de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios, como ordem de chegada, 
e estabelecendo cotas para populações necessitadas. 

 
10 - Assinale a alternativa cujos itens são considerados atributos centrais da Atenção Primária à Saúde (APS). 
 

a) Acesso, coordenação do cuidado, vigilância em saúde. 
b) Abrangência do cuidado, orientação comunitária, atenção programática. 
►c) Longitudinalidade, acesso ou primeiro contato, abrangência do cuidado. 
d) Competência cultural, saúde da mulher, centralidade na família. 
e) Controle social, educação em saúde, prevenção e promoção. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Cada área da mobilidade requer certo nível no desempenho ocupacional. Uma hierarquia de habilidades ditará a ordem 

em que cada área será abordada. Assinale a alternativa que corresponde à ordem exata da realização das habilidades 
de mobilidade. 

 

a) Mobilidade no leito, transferências do leito, transferências da esteira, toalete e transferências da banheira, transferência 
do carro e dirigir. 

b) Mobilidade no leito, transferências do leito, toalete e transferências da banheira, transferências da esteira, transferência 
do carro e dirigir. 

►c) Mobilidade no leito, transferências da esteira, transferências do leito, toalete e transferências da banheira, transferência 
do carro e dirigir. 

d) Transferências do leito, mobilidade no leito, toalete e transferências da banheira, transferências da esteira, transferência 
do carro e dirigir. 

e) Transferências do leito, mobilidade no leito, transferências da esteira, toalete e transferências da banheira, transferência 
do carro e dirigir. 

 
 

12 - Com base na lógica e na estrutura do programa de terapia ocupacional desenvolvido por Gonçalves e Palm (2007) para 
pacientes hospitalizados submetidos a processos cirúrgicos na área de neurocirurgia, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) O programa abrange quatro dimensões: internação, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico e programação de alta. 
►b) Na dimensão pós-cirúrgico, o terapeuta ocupacional deve respeitar a inatividade e a necessidade de repouso do paciente 

que permanece restrito ao leito. 
c) Na dimensão pré-cirúrgico, os recursos utilizados são atividades corporais, atividades centradas no autocuidado, 

atividades expressivas e atividades semiestruturadas. 
d) O programa pode ser adaptado para a atenção a pacientes onco-hematológicos e para aqueles em processo de transplante 

de células-tronco hematopoéticas. 
e) Na dimensão programação de alta, os procedimentos da terapia ocupacional são: atendimento ao paciente, orientação à 

família e ao cuidador, visita domiciliar e encaminhamento para serviços de referência. 
 

 
13 - Acerca das modalidades de assistência domiciliar, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 

com a coluna da esquerda. 
 

1. Atendimento domiciliar. 
2. Internação domiciliar. 
3. Acompanhamento domiciliar. 

(   ) Cuidado prestado a pacientes com problemas agudos ou egressos de 
hospitalização que possam ser mantidos em casa. 

(   ) Cuidado prestado a pacientes que precisam de contatos frequentes e 
programáveis com a equipe de saúde. 

(   ) Cuidado prestado a pacientes com problemas agudos que os 
impossibilitam temporariamente de comparecer à unidade básica de 
saúde. 

(   ) Cuidado prestado a pacientes que exigem atenção mais intensa e 
acompanhamento diário pela equipe da unidade básica de saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 1 – 3. 
►b) 2 – 3 – 1 – 2. 
c) 2 – 1 – 3 – 3. 
d) 1 – 2 – 3 – 1. 
e) 3 – 1 – 2 – 2. 

 
 

14 - Segundo Hagedorn (2007), ao se adaptar atividades a partir de abordagens cognitivo-perceptivas, a consideração 
principal é a quantidade de informação oferecida. A informação é inerente a todos os aspectos da situação. As 
adaptações serão necessárias para: 

 

1. manter a complexidade da tarefa. 
2. reduzir a quantidade de informação. 
3. substituir os objetos necessários à tarefa. 
4. melhorar um tipo de informação. 
5. aumentar a complexidade da tarefa. 

 

Estão corretos os itens: 
 

►a) 2, 4 e 5 apenas. 
b) 2, 3 e 4 apenas 
c) 1, 3 e 5 apenas. 
d) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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15 - A operacionalização do Processo de Terapia Ocupacional (AOTA, 2008, p. 107) prevê, dentre possíveis resultados, a 
justiça ocupacional. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a essa categoria. 

 

a) Pessoas amputadas têm acesso a atividades esportivas oferecidas nos parques e praças da cidade. 
b) Pessoas com incapacidade intelectual participam de um comitê desenvolvendo programação para um centro de recreação 

comunitário. 
c) Em uma organização, os trabalhadores têm tempo de almoço suficiente para almoçarem com seus filhos na creche. 
d) Prefeitura lança programa de adaptação de moradias para idosos. 
►e) Pessoas com doenças mentais persistentes ganham centro comunitário recreativo específico. 

 
16 - Em relação a Instituição hospitalar, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. Antigamente o hospital pretendia a transformação espiritual, e a prática médica tinha caráter não hospitalar. 
2. Nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, loucos, prostitutas, incapazes, velhos e deficientes eram recolhidos para serem 

cuidados, de modo a proteger a sociedade da desordem e dos perigos, embora não fossem enquadrados na 
mesma categoria e fossem tratados diferentemente. 

3. Nos séculos XIV e XV, na França, a noção de trabalho penetra o mundo hospitalar como um modo de educação e 
de coerção física e moral. A isso chamamos Tratamento Moral. 

4. Nos séculos XVII e XVIII, acreditava-se que todos os indivíduos que suscitavam temor e repulsa eram ameaças à 
sociedade e, portanto, deveriam ser afastados do convívio social.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
17 - A compreensão da cultura do cliente é de fundamental importância para o terapeuta ocupacional. De acordo com 

McGruder (2002), compreender com precisão a formação cultural dos seus clientes possibilita a esse profissional os 
ganhos abaixo, EXCETO: 

 

►a) assegurar uma avaliação mais quantitativa das dificuldades. 
b) individualizar o tratamento. 
c) colaborar no estabelecimento de objetivos e planejamento do tratamento. 
d) aumentar a probabilidade de uma intervenção equitativa. 
e) conferir maior segurança nas informações. 

 
18 - Cavalcanti e Galvão (2007) apresentam algumas características da equipe, que pode ser multidisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar. Com base nisso, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 
com a coluna da esquerda. 

 

1. Equipe multidisciplinar. 
2. Equipe interdisciplinar. 
3. Equipe transdisciplinar. 

(   ) Cada disciplina contribui com o propósito da equipe na avaliação, 
planejamento da intervenção e execução do tratamento. 

(   ) A comunicação é informal e sem frequência regular. 
(   ) Reuniões regulares, com contatos contínuos, com o objetivo de suporte, 

supervisão e conhecimento das habilidades. 
(   ) Priorização das necessidades e estabelecimento de alocação de recursos. 
(   ) Avaliação, tratamento e estratégias de intervenção específicas de cada 

disciplina. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 1 – 3 – 2 – 1. 
b) 2 – 3 – 3 – 1 – 2. 
c) 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
d) 3 – 2 – 3 – 2 – 1. 
e) 1 – 3 – 2 – 1 – 2. 

 
19 - A artrite reumatoide é uma doença sistêmica que afeta as articulações do corpo, incluindo as articulações das mãos, 

gerando uma dificuldade para a realização de desempenho ocupacional. Várias são as deformidades que podem 
ocorrer na mão. A que se inicia na região anterolateral da articulação interfalangeana, alongando o ligamento 
retinacular transverso, permitindo que a banda lateral migre dorsalmente é: 

 

a) Deformidade em Botoeira. 
b) Deformidade Dedo em Martelo. 
c) Deformidade em Desvio Ulnar dos Dedos. 
d) Deformidade de Nalebuff.  
►e) Deformidade em Pescoço de Cisne. 
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20 - Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a Reabilitação Pulmonar, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O esforço para respirar consome tanta energia que, no geral, os pacientes encontram-se sem energia suficiente 
para realizar suas tarefas diárias. 

2. Os pacientes que possuem DPOC não apresentam alterações na musculatura dos Membros Superiores. 
3. A reabilitação pulmonar tem como objetivo avaliar e treinar as técnicas de respiração apropriada para a realização 

das atividades de vida diária. 
4. Se a saturação de oxigênio, durante a realização das atividades de vida diária, for menor que 80%, o uso do 

oxigênio com a atividade deverá ser considerado. 
5. As técnicas de simplificação do trabalho e conservação de energia auxiliam o paciente quando as capacidades 

para o trabalho e a realização das tarefas estão significativamente reduzidas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
21 - Sobre justiça ocupacional, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Acesso integral e participação em toda a gama de ocupações significativas e enriquecedores oferecidas a todos. 
►b) Método de intervenção designado para modificar variáveis do cliente e estabelecer uma nova habilidade ou capacidade.  
c) Oportunidades de inclusão social e disponibilidade de recursos visando a participação em ocupações significativas. 
d) Um indivíduo com incapacidade intelectual participando de um conselho consultivo para estabelecer programas oferecidos 

por um centro de recreação comunitário. 
e) Melhoria da acessibilidade dos locais de votação para todas as pessoas com incapacidades. 

 
22 - Sobre os Padrões Desempenho, numere a coluna da direita de acordo com a correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Hábitos 
2. Rotinas 
3. Rituais 
4. Papéis 
 

(   ) Ações simbólicas com significados sociais, culturais ou espirituais que contribuem 
para a identificação do cliente e reforçar valores e crenças.  

(   ) Tendências adquiridas para responder e agir de maneira consistente em determinados 
ambientes ou situações familiares; comportamentos específicos e automáticos.  

(   ) Conjunto de comportamentos esperados pela sociedade, modelados pela cultura e pelo 
contexto. 

(   ) Padrões de comportamento que são observáveis, regulares e repetitivos e que 
fornecem uma estrutura para a vida diária. 

 

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

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

 
23 - A prática do pacing é utilizada pelo terapeuta ocupacional no tratamento do paciente com dor e envolve vários 

recursos, EXCETO: 
 

a) Dividir a tarefa em etapas menores. 
b) Trocar de posição de tempos em tempos.  
c) Fazer pequenas pausas com frequência. 
►d) Alterar a velocidade na mesma tarefa várias vezes. 
e) Reduzir comportamentos que gerem tensão e esforço na atividade. 

 
24 - O Brasil, devido à transição demográfica e epidemiológica, vem apresentando uma população crescente de idosos, 

consequentemente, um aumento das condições crônicas que levam à incapacidade funcional. Sobre a intervenção da 
Terapia Ocupacional com a população de idosos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) Cabe à Terapia Ocupacional identificar as habilidades que possam ser restauradas ou adaptadas. 
(   ) Deve promover intervenções voltadas para a independência e autonomia. 
(   ) A intervenção deve considerar o cuidador formal como fator essencial para a promoção da saúde. 
(   ) As atividades terapêuticas devem ser graduadas, pensando-se no continuum de maior para menor complexidade. 

 

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

►a) V – V – V – F. 
b) V – F – V – V. 
c) F – V – F – F. 
d) V – V – F – F. 
e) F – F – V – V. 
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25 - Várias são as deficiências neurológicas que podem acometer uma pessoa pós acidente vascular encefálico (AVE). 
Todas as deficiências causam efeito sobre a função ocupacional. Sobre os efeitos causados, numere a coluna da 
direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Hemiplegia/hemiparesia.
2. Déficits somatossensoriais. 
3. Apraxia. 
4. Hemianopsia. 

(   ) Movimento coordenado e ágil prejudicado. 
(   ) Diminuição da percepção do ambiente. 
(   ) Diminuição da capacidade de aprender novas tarefas ou habilidades. 
(   ) Independência diminuída em qualquer ou em todas as AVD/AIVD. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
 

26 - Considerando os modos de raciocínio clínico, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a 
coluna da esquerda. 

 

1. Raciocínio preditivo. 
2. Raciocínio processual. 
3. Raciocínio pragmático. 
4. Raciocínio interativo. 

(   ) O terapeuta avalia se uma ação é factível e se os contextos e recursos de 
uma dada situação facilitam uma intervenção ou a tornam desaconselhável.

(   ) Ocorre durante o uso terapêutico do self para modificar a abordagem do 
terapeuta em resposta ao que é dito pelo paciente ou aos sinais não verbais 
emitidos por ele. 

(   ) O terapeuta pesa as possibilidades e probabilidades e tenta imaginar os 
efeitos das opções da intervenção, tentando obter um quadro dos prováveis 
resultados. 

(   ) O terapeuta seleciona soluções, procedimentos e ações que o terapeuta 
e/ou o paciente podem utilizar para atingir o resultado desejado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
 

27 - Para Hagedorn (2007), são habilidades básicas do terapeuta ocupacional para conduzir grupos de atividades, EXCETO: 
 

a) ter um repertório de habilidades e variedade de atividades criativas, recreativas ou sociais. 
b) possuir organização e planejamento e reconhecer diferentes estilos de liderança. 
►c) possuir um estilo único de liderança, além de capacidade para permitir a cada participante desenvolver sua motivação 

para a participação. 
d) apresentar capacidade de monitorar a atividade à medida que ela acontece, para explorar oportunidades e aumentar os 

benefícios terapêuticos. 
e) ter capacidade para julgar como melhor envolver cada indivíduo como um membro do grupo e para estimular a coesão do 

grupo e seu trabalho. 
 

 
28 - A respeito de ocupações, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Ocupações são frequentemente compartilhadas e realizadas com outros indivíduos. 
(   ) O cuidar é uma co-ocupação que envolve a participação ativa tanto por parte do cuidador como daquele que 

recebe os cuidados. 
(   ) Clientes podem ser considerados independentes quando desempenham ou dirigem ações necessárias à 

participação com o mínimo de auxílio. 
(   ) Fatores do cliente são capacidades específicas, características ou crenças que consistem na pessoa e influenciam 

o desempenho em ocupações. 
 

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

►a) V – V – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – V. 
d) F – F – V – F. 
e) V – V – V – F. 
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29 - A respeito da dor crônica e qualidade de vida, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Relaciona-se mais a aspectos emocionais que funcionais. 
2. Influencia de modo negativo a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, em associação com sua 

condição funcional e ocupacional. 
3. Afeta como a pessoa percebe seu bem-estar e qualidade de vida e altera a estrutura da vida cotidiana. 
4. Compromete a vida ocupacional do indivíduo em seus múltiplos aspectos, podendo causar perda do emprego e 

modificação dos papéis sociais. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
30 - Com relação à adaptação ambiental e adaptação doméstica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) Pessoas com limitações ou capacidade funcional reduzida podem necessitar da inclusão de recursos assistivos 
para ampliar sua independência ou controlar parte de suas ações no contexto domiciliar, como telefones 
adaptados, interfones de emergência e alarmes domésticos, entre outros. 

(   ) A avaliação ambiental é administrada em 3 passos: avaliação dos componentes pessoais, avaliação dos 
componentes ambientais e avaliação da acessibilidade. 

(   ) A aplicação de tecnologia assistiva por meio de adaptações em ferramentas, materiais e equipamentos é indicada 
especificamente para as AVD. 

(   ) Na alimentação, as adaptações são para ampliar a capacidade de manter talheres. 
 

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

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

 
31 - Sobre a terapia ocupacional em contextos hospitalares, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A terapia ocupacional vem caracterizando suas ações em contextos hospitalares no âmbito das intervenções 
voltadas às consequências, no dia a dia, da enfermidade e da própria internação hospitalar. 

2. O objetivo primordial da terapia ocupacional nesse contexto é a promoção da qualidade de vida do indivíduo 
hospitalizado, considerando sua globalidade e integridade. 

3. Um dos princípios fundamentais do processo de terapia ocupacional hospitalar é de que ele está intrinsecamente 
ligado aos diferentes quadros clínicos e dificuldades funcionais do paciente internado. 

4. Os processos terapêuticos ocupacionais são, necessariamente, diferentes uns dos outros, uma vez que 
profissionais, locais, instituições, settings terapêuticos e os sujeitos com quem se trabalha também diferem 
entre si. 

 

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. 

 
32 - Além de instrumentos de avalição, o terapeuta ocupacional pode utilizar protocolos para avaliar os progressos ou a 

eficácia da intervenção. Na escolha desse tipo de recurso, é importante considerar o propósito de sua utilização, sua 
aplicabilidade e suas propriedades psicométricas. Tais recursos, relacionados à história ocupacional, às funções 
cognitivas e perceptomotoras, à sensibilidade e/ou ao ambiente, devem obedecer a certos critérios, entre os quais: 

 

a) ser práticos e avaliar aspectos psicológicos preferencialmente. 
►b) incluir a natureza das dificuldades funcionais para realização das AVD e AIVD. 
c) ser genéricos, aplicáveis em qualquer idade. 
d) mensurar quantitativamente os itens avaliados. 
e) ser autoaplicáveis. 

 
33 - É uma orientação de terapia ocupacional para pacientes mastectomizadas, no pós-operatório: 
 

a) para vestir blusa aberta na frente, iniciar colocando a manga do lado não operado. 
b) para despir blusa aberta na frente, iniciar tirando o braço do lado operado. 
c) para vestir blusa fechada, iniciar passando a blusa pela cabeça. 
►d) para despir blusa fechada, iniciar puxando a blusa pelas costas com o braço não operado. 
e) para lavar os cabelos, proceda normalmente. 
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34 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma técnica específica de AVD para pessoa com ADM articular limitada. 
 

a) Para vestir membros inferiores: usar um alcançador de cabo longo para pegar meias e sapatos, organizar roupas, retirar 
roupas dos cabides, pegar objetos do chão e vestir calças. 

b) Para vestir membros superiores: usar roupas com abertura na frente, um número maior que o necessário e de tecido com 
elasticidade e substituir botões e botões de pressão por velcro ou zíper. 

c) Durante a alimentação, para evitar que o alimento caia do prato, usar protetores laterais para os pratos ou pratos com uma 
das laterais elevadas. 

d) Para servir-se de papel higiênico: usar um alcançador curto para prolongar o alcance. 
►e) Durante alimentação, podem-se usar estabilizadores de pratos, como jogos americanos antiderrapantes, pratos com base 

de sucção, ou até mesmo um pano de prato umedecido. 
 
35 - Sobre mobilidade funcional, assinale a alternativa correta. 
 

a) Mobilidade funcional engloba o mover-se na comunidade e utilizar meios de transporte público ou privado. 
►b) O treino da mobilidade funcional pode combinar a ação de andar no ambiente com outras atividades próprias do cliente, 

como arrumar a casa e colocar a mesa para o almoço. 
c) A tomada de decisão sobre quando introduzir dispositivos de mobilidade e qual o tipo de equipamento é mais apropriado 

deve ser feita pelo terapeuta ocupacional. 
d) O treino para o uso dos dispositivos de equipamentos de auxílio ao desempenho para locomoção é realizado pelo terapeuta 

ocupacional, geralmente em ambientes clínicos. 
e) Mobilidade funcional refere-se tanto à mobilidade na comunidade quanto à capacidade de o indivíduo mover-se ou mudar-

se de uma posição para outra. 
 
36 - Considerando a história da terapia ocupacional no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) As primeiras instituições brasileiras que atendiam pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais foram criadas 
a partir do início do século XX. 

►b) A vinda da família real portuguesa ao Brasil no século XIX deu um importante impulso para a utilização das ocupações 
como forma de tratamento, a partir da reestruturação psiquiátrica. 

c) O Movimento de Reabilitação que se originou nos países que participaram das duas Grandes Guerras estendeu-se 
também ao Brasil, com o atendimento aos mutilados de guerra. 

d) O tratamento de doentes mentais através de ocupações surgiu com os programas decorrentes do Movimento Internacional 
de Reabilitação na década de 1940. 

e) Historicamente, a profissão sofreu dois processos distintos: um, mediante ocupação dos doentes crônicos em hospitais de 
longa permanência; outro, com a reforma psiquiátrica aprovada em 2001. 

 
37 - Pedretti e Early (2004) propõem um continuum de tratamento de terapia ocupacional no âmbito da deficiência física, 

estabelecendo 4 níveis de intervenção. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Métodos auxiliares são procedimentos que preparam o paciente para o desempenho ocupacional, mas têm 
utilidade preliminar para atividade com propósito. Podem abranger exercícios, técnicas de facilitação e inibição, 
posicionamento e estímulo sensorial. 

2. Métodos habilitadores são passos em direção à capacidade de realizar atividades com a participação ativa do 
paciente. Podem ser usados dispositivos e métodos habilitadores, como prancha de skate, cones, blocos e 
pranchas de abotoar, entre outros. 

3. Atividades com propósito são aquelas com objetivo autônomo ou inerente e que são relevantes e significativas 
para o paciente. Essas atividades são parte da rotina diária e ocorrem dentro do contexto do desempenho 
ocupacional. 

4. Ocupações levam o paciente a realizar as ocupações naturais de seu ambiente pessoal e dentro da comunidade. 
 

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. 

 
38 - Sobre os pressupostos do Modelo da Ocupação Humana (MOH), assinale a alternativa correta. 
 

a) As áreas ocupacionais de trabalho, lazer e autocuidados mantêm-se inalteradas ao longo da vida. 
b) O desempenho ocupacional resulta da interação de um sistema dinâmico, composto de desempenho, equilíbrio entre as 

áreas de ocupação e habituação. 
►c) As pessoas buscam explorar seus ambientes e é o ambiente que garante as oportunidades e pressiona por desempenho. 
d) O organismo humano pode ser descrito como um sistema fechado. 
e) A satisfação com as ocupações são centrais na experiência humana. 
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39 - Bigatão, Mastropietro e De Carlo (2009) apresentam especificidades da atuação do terapeuta ocupacional com 
pacientes oncológicos em diferentes contextos. Sobre o assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua 
correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Pré-Internação. 
2. Enfermaria. 
3. Casa de Apoio. 
4. Visita Domiciliar. 

(   ) Oficinas terapêuticas são realizadas, visando ao resgate do potencial 
produtivo dos pacientes e à reorganização de um novo cotidiano. 

(   ) Orientações e intervenções pontuais que auxiliem o paciente e sua família 
na reorganização da rotina e do ambiente e na retomada das atividades 
cotidianas. 

(   ) Estabelecimento do contrato terapêutico e orientações ao paciente e 
cuidadores/familiares sobre o tempo de permanência no hospital e rotina 
hospitalar. 

(   ) O terapeuta ocupacional pode atuar como profissional de ligação, quando 
inserido em uma clínica específica, ou, por consultoria, quando solicitado 
através de pedidos de interconsulta. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
40 - Indivíduos com limitações respiratórias ou cardiovasculares crônicas frequentemente apresentam limitações 

importantes no desempenho de suas atividades de vida diária. Sobre a avaliação e intervenção do terapeuta 
ocupacional com pacientes que apresentam déficits cardiopulmonares, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A avaliação é composta pela revisão do prontuário, entrevista com o paciente e avaliação clínica. No prontuário 
são encontradas informações importantes, como gravidade do diagnóstico, histórico social, resultados de testes, 
medicamentos prescritos e precauções necessárias. 

(   ) Durante a entrevista, o terapeuta ocupacional deve observar a presença de sinais de ansiedade, fôlego curto, 
confusão e fadiga, bem como a compreensão do paciente a respeito de sua condição e do tratamento. A avaliação 
clínica visa ao estabelecimento da capacidade funcional do paciente, englobando amplitude de movimento, força 
muscular e sensibilidade durante a realização de uma AVD. 

(   ) A educação do paciente e da família sobre técnicas de conservação de energia e simplificação da tarefa é um 
importante recurso terapêutico ocupacional. Material impresso com as principais orientações pode ser entregue 
para que a família e o paciente as avaliem e adaptem ao seu cotidiano e necessidades. 

(   ) Como exemplos de estratégias e recursos terapêuticos ocupacionais, podemos citar: orientações sobre 
atividades segmentadas e pausadas, instruções sobre a identificação precoce e controle de sintomas como a 
fadiga e a dispneia, educação sobre fatores de risco e monitoramento da função cardíaca. 

 

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

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

 
41 - O diagnóstico e tratamento do câncer de mama têm uma abordagem invasiva e podem comprometer a qualidade de 

vida e o engajamento em atividades cotidianas (Pengo, 2004). Sobre a intervenção do terapeuta ocupacional com 
mulheres mastectomizadas, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O acompanhamento terapêutico ocupacional inicia-se no primeiro dia após o procedimento cirúrgico, continua ao 
longo do tratamento e procede até os cuidados paliativos. 

2. A avaliação dos membros superiores é realizada com o goniômetro, para averiguar se há limitações na amplitude 
de movimento, e por meio de perimetria, visando à prevenção e detecção precoce de linfedema. 

3. No segundo dia pós-operatório, as pacientes já podem ser orientadas a escovar os dentes, tomar banho, pentear-
se, vestir e despir a parte superior do corpo de maneira independente. 

4. A massagem cicatricial é indicada a partir da retirada dos pontos, e o terapeuta ocupacional deve orientar a 
paciente a realizá-la a partir de movimentos circulares com o polegar do lado não operado, três vezes ao dia, 
durante 15 minutos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 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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42 - Sobre o atendimento em grupo no hospital geral, assinale a alternativa correta. 
 

a) Grupos de sala de espera, em geral, não são efetivos quando o objetivo é a potencialização de ação dos pacientes e a 
melhora da relação médico-paciente. 

►b) Grupos de sala de espera possibilitam a detecção de pacientes que necessitam de atendimento individualizado, cujas 
questões individuais se sobrepõem às relacionadas com a doença. 

c) Nos grupos de enfermaria, o profissional coordenador deve desencorajar os relatos de queixas em relação à equipe, à 
estrutura e organização da instituição de saúde, visando à redução de conflitos e à promoção de um ambiente de 
convivência mútua mais saudável. 

d) Grupos formados por pacientes com doenças crônicas costumam ter curta duração, devido à baixa adesão desses 
pacientes, que, normalmente, são acompanhados em Unidades Básicas de Saúde, onde já integram grupos com os quais 
têm mais vínculo. 

e) Os grupos de informação ou de preparo, devido aos seus objetivos limitados, não possibilitam a catarse, sendo pouco 
efetivos no favorecimento da adesão dos pacientes aos procedimentos e orientações da equipe de saúde. 

 
43 - Sobre a atuação do terapeuta ocupacional em unidade de quimioterapia, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Entre os princípios que norteiam a intervenção está a manutenção do foco de atenção em aspectos positivos e 
condições de qualidade de vida. 

2. Atividades de integração social não são indicadas, devido à imunossupressão secundária à quimioterapia. 
3. O terapeuta ocupacional atua no contexto hospitalar e ambulatorial. 
4. O terapeuta ocupacional estimula o paciente a refletir sobre a possibilidade de desenvolver uma atividade 

produtiva. 
5. O terapeuta ocupacional oferece suporte psicossocial em situações de perda/luto. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
44 - O Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional define, no artigo artigo 10, atitudes que são proibidas ao 

terapeuta ocupacional em sua área de atuação. Com base nesse código, considere as seguintes atitudes: 
 

1. Negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência. 
2. Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, quando: a) desnecessário; b) proibido por lei 

ou pela ética profissional; c) atentatório à moral ou à saúde do cliente/paciente/usuário; d) praticado sem o 
consentimento do cliente/paciente/usuário, ou por escrito de seu representante legal ou responsável, quando se 
tratar de menor ou pessoa incapaz. 

3. Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
4. Autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade de que seja sócio, 

para atos que impliquem a mercantilização da Saúde, da Assistência Social e da Terapia Ocupacional em 
detrimento da responsabilidade social e socioambiental. 

5. Divulgar, para fins de autopromoção, atestado, declaração, imagem ou carta de agradecimento emitida por 
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade em razão de serviço profissional prestado. 

 

São proibições expressas no Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional: 
 

a) 2, 3 e 4 apenas. 
b) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
c) 1, 3 e 5 apenas. 
d) 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
45 - Sobre o trabalho em equipe, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda: 
 

1. Equipe Multidisciplinar 
2. Equipe Interdisciplinar 
3. Equipe Transdisciplinar 

 

(   ) Os diversos profissionais da equipe estão de acordo na tomada de decisões.
(   ) A avaliação, o tratamento, a recomendação e as estratégias de intervenção são 

específicos de cada disciplina. 
(   ) Os profissionais tomam as decisões em conjunto. 
(   ) Cada disciplina contribui com o propósito da equipe na avaliação, no 

planejamento e na intervenção. 
(   ) A avaliação e o planejamento da intervenção é realizado em conjunto, trocando 

informações entre os membros, priorizando as necessidades e estabelecendo 
alocação de recursos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 3 – 1 – 1. 
b) 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
c) 1 – 3 – 3 – 2 – 2. 
►d) 2 – 1 – 3 – 3 – 2. 
e) 3 – 1 – 2 – 2 – 3. 
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46 - A força de preensão e de pinça tem sido um indicador empregado para determinar a função da mão e pode ser usada 
para indicar o grau de disfunção da extremidade superior acometida. Qual é o instrumento utilizado para medir a força 
de preensão? 

 

►a) Dinamômetro Jamar. 
b) Pinch Meter. 
c) Goniomêtro. 
d) Teste de Minessotta. 
e) Purdue PegBoard. 

 
47 - Rogers apud Neistadt (2002) refere que a avaliação das áreas de desempenho possui quatro parâmetros. Assinale a 

alternativa que apresenta esses parâmetros. 
 

a) Valor da tarefa para o cliente; dificuldade da tarefa; duração da tarefa/atividade; satisfação da tarefa realizada. 
b) Necessidades do cliente; valor da tarefa para o cliente; nível de independência na realização da tarefa; dificuldade da 

tarefa realizada. 
c) Necessidades do cliente; nível de independência na realização da tarefa; experiências na realização da tarefa; segurança 

no desempenho da tarefa. 
►d) Valor da tarefa para o cliente; nível de independência na realização da tarefa; segurança no desempenho da tarefa; 

adequação do desempenho da tarefa. 
e) Necessidades do cliente; nível de independência na realização da tarefa; experiências na realização da tarefa; capacidade 

de aprendizado do cliente. 
 
48 - “Prática bloqueada” é a prática que consiste: 
 

a) na execução de várias tarefas relacionadas durante uma sessão. 
b) no uso de dispositivos de auxílio para a execução da tarefa. 
c) na técnica de modificação de comportamento recompensado. 
d) no uso de outras funções cognitivas que não as distorcidas. 
►e) no exercício de muitas repetições da mesma tarefa e da mesma maneira. 

 
49 - Tombly (2005), descreve que os termos “ocupação” e “atividade voluntária” são usados de modo intercambiável pela 

maioria dos terapeutas ocupacionais, entretanto, a American Occupational Therapy Association (1991) diferenciou os 
dois termos. Sobre os termos, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 
esquerda. 

 

1. Ocupação. 
2. Atividade voluntária. 

(   ) Aplica-se à integração das habilidades, motivações e objetivos da pessoa 
com o ambiente. 

(   ) Exige determinadas respostas dentro de contextos específicos. 
(   ) Usada para facilitar a correção de deficiências e limitações funcionais. 
(   ) Participação ativa em cuidados pessoais, trabalho, lazer e jogos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 1 – 2. 
b) 2 – 1 – 1 – 2. 
c) 1 – 1 – 2 – 1. 
d) 2 – 2 – 1 – 1. 
►e) 1 – 2 – 2 – 1. 

 
50 - Sobre o uso terapêutico do self, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Self profissional é quando o terapeuta oferece serviços a um paciente ou cliente e o faz no contexto de um 
“contrato” implícito entre um profissional e a pessoa que procura serviço. 

(   ) O contrato que prevê que o poder de decisão pertence ao profissional. 
(   ) Self profissional são aspectos do self que o terapeuta usa quando desempenha seu papel profissional. 
(   ) O self social e o privado contribuem igualmente e ambos devem ser utilizados pelo profissional. 

 

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

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

 


