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QUESTÕES GERAIS 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

1) As Redes de Atenção à Saúde apresentam três elementos constitutivos. Quais são estes? 

a) Modelos de saúde, assistência farmacêutica e sistema de governança; 
b) Sistema de governança, população e planos de saúde; 
c) A população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde; 
d) Sistema de apoio diagnóstico, estrutura operacional e modelos de atenção à saúde; 
e) População, sistemas logísticos e sistema de governança. 

 
2) A estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde possui cinco componentes, EXCETO: 

a) População;  
b) Os pontos de atenção à saúde secundários e terciários; 
c) Os sistemas de apoio (sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, sistemas de assistência farmacêutica, 

sistemas de teleassistência e sistemas de informação em saúde); 
d) Os sistemas logísticos (registro eletrônico em saúde, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas 

de transporte em saúde); 
e) O sistema de governança das Redes de Atenção à Saúde. 

 
3) São sistemas lógicos que organizam o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, articulando, de forma 

singular, as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidos em razão da 
visão prevalecente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da 
saúde, vigentes em determinado tempo e em de terminada sociedade. Este conceito refere-se à: 

a) Diagnóstico situacional; 
b) Planos de saúde; 
c) Territórios de saúde; 
d) Modelos de atenção à saúde; 
e) Estrutura operacional. 

 
4) Para a construção social da Atenção Primária à Saúde, é utilizado, entre outros, o modelo de Donabedian. 

Considerando este modelo. é INCORRETO afirmar: 

a) O processo resulta da combinação dos recursos estruturais para desenvolver ações de atenção à saúde 
que envolvem a relação entre profissionais de saúde e pessoas usuárias dos sistemas de atenção à 
saúde; 

b) A estrutura é constituída por apenas recursos físicos, materiais e financeiros, considerados em sua 
dimensão quantitativa;  

c) Os processos desenvolvidos por profissionais de saúde e ofertados às pessoas usuárias poderão 
produzir resultados sanitários avaliados quantitativa e qualitativamente e resultados econômicos; 

d) Este modelo foi desenvolvido para dar sustentação à avaliação da qualidade em saúde calcado na tríade 
estrutura, processos e resultados; 

e) A estrutura corresponde aos atributos materiais e organizacionais, relativamente estáveis, bem como os 
recursos humanos e financeiros disponíveis nas unidades prestadoras de serviços. 

 
5) Analise as afirmações abaixo.   

I. A Longitudinalidade é definida pela existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua 
utilização ao longo do tempo;  

II. O Primeiro Acesso pressupõe maior proximidade entre profissional/serviço de saúde e usuário e a 
construção de vínculo mais sólido entre ambos;  

III. A Integralidade é definida pelo leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço de Atenção Básica, 
ou seja, ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os usuários recebam atenção integral, tanto 
do caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, de prevenção, de cura e 
de reabilitação. 

Marque a opção CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;  
c) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
d) As afirmativas I e II estão incorretas; 
e) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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6) O Brasil, apesar de ser o segundo maior produtor e o maior exportador mundial de tabaco, tem conseguido 

desenvolver ações importantes para o controle do tabagismo. Todas essas ações refletem na queda 
contínua da prevalência de tabagismo no País nas últimas décadas, conferindo ao Brasil o reconhecimento 
enquanto uma liderança internacional no controle do tabaco. Entre essas ações destacam-se, EXCETO: 

a) A descentralização do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, oferecendo tratamento para o 
fumante que deseja parar de fumar, com ênfase na Atenção Básica (AB); 

b) A proibição das propagandas de cigarro, exceto nos pontos de venda; 
c) A colocação de gravuras nas embalagens de cigarro, mostrando os efeitos danosos do tabaco; 
d) A criação de ambientes 100% livres de fumaça; 
e) Permissão para a comercialização dos cigarros de baixo teor de nicotina, liberando as expressões light e 

mild nas embalagens.  
 

7) Com o advento da Transição Epidemiológica, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tornaram-se 
progressivamente mais prevalentes ao longo do último século, e representam hoje a maior carga de doença 
no Brasil e no mundo.  
Baseado nesta afirmação, é INCORRETO afirmar: 

a) No Brasil, as estatísticas ainda não são alarmantes. Em 2007, 23% das mortes foram ocasionadas em 
decorrência das doenças crônicas não transmissíveis, sendo 20% por diabetes, 16% por neoplasias e 
5% por doenças do aparelho circulatório; 

b) Os principais integrantes do grupo das doenças crônicas não transmissíveis são as doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, as neoplasias e o diabetes mellitus; 

c) Em 2008, as DCNT representaram 63% de todas as causas de morte no mundo, sendo que 80% dessas 
mortes ocorreram em países de renda baixa e média; 

d) Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são o tabagismo, o 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas, as dietas inadequadas e a inatividade física; 

e) Dentre principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT, sobressai-se o 
tabagismo que, relaciona-se não somente com as doenças cardiovasculares, o diabetes e as neoplasias, 
mas também com as doenças respiratórias crônicas. 

 
8) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão 

pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, 
com direção única em cada esfera de governo. Sobre o SUS, pode-se afirmar, EXCETO: 

a) A Lei n. 8.080/90 determina que, a direção do SUS deve ser única, de acordo com o inciso I do artigo 198 
da Constituição Federal, sendo exercida, em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos: I. no âmbito 
da União, pelo Ministério da Saúde; II. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; III. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente; 

b) A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado, entendendo-se o Estado não 
apenas como o governo federal, mas como poder público, abrangendo a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios; 

c) O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 cita que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”;  

d) Em 1988, concluiu-se o processo constituinte e foi promulgada a oitava Constituição do Brasil. A 
chamada “Constituição Cidadã” foi um marco fundamental na redefinição das prioridades da política do 
Estado na área da saúde pública; 

e) O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de “relevância pública”, sendo atribuído 
ao poder público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde. 

 
9) A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área de saúde, entre outras providências. É CORRETO afirmar: 

a) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde; 

b) Institui em cada esfera de governo as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade: a 
Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde, Comissões Intergestoras Bipartites e Tripartites; 
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c) Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de saúde, tendo uma atuação 
dependente do governo; 

d) Nesta lei ficou estabelecido que a Conferência Nacional de Saúde (CNS) fosse realizada a cada quatro 
anos, “com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação de políticas de saúde; 

e) As Conferências de Saúde se realizam em um processo ascendente, iniciado pela Conferência Estadual 
de Saúde em cada estado e culminando em uma Conferência Nacional de Saúde. 

 
10) O processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi orientado pelas Normas Operacionais do 

SUS, instituídas por meio de portarias ministeriais. Sobre estas normas, é INCORRETO afirmar: 

a) Uma vez que o instrumento que formalizava estas normas era uma portaria do Ministério da Saúde, o 
seu conteúdo não necessitava de negociação entre o Ministério da Saúde e representantes do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems); 

b) As Normas Operacionais Básicas foram instrumentos utilizados para a definição de estratégias e 
movimentos tático-operacionais que reorientavam a operacionalidade do Sistema Único de Saúde, a 
partir da avaliação periódica de sua implantação e desempenho; 

c) Desde o início do processo de implantação do SUS, foram publicadas as seguintes Normas Operacionais 
Básicas: NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/92, NOB-SUS 01/93 e NOB-SUS 01/96; 

d) Em 2001, foi publicada a primeira Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS 01/01), que 
foi revista e publicada em 2002, como Norma Operacional da Assistência à Saúde 2002 (NOAS-SUS 
01/02); 

e) Tais normas definiram as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que 
estados e municípios pudessem assumir as novas atribuições no processo de implantação do SUS. 

 
11) São diretrizes para a Educação na Saúde definidas no Pacto pela Saúde, EXCETO: 

a) Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas 
de ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas; 

b) Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da 
Política Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, porém sem realizar as atualizações 
conforme as experiências de implementação e excluindo os municípios e estados nesse processo; 

c) Considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a 
formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da 
educação permanente; 

d) Centrar o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e consequentes 
alocações de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades 
sociais em saúde; 

e) Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para 
atender as necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os 
gestores das três esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços e controle social e podem 
contemplar ações no campo da formação e do trabalho. 

 
12) O Sistema Único de Saúde (SUS) está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários. São 

princípios doutrinários do SUS: 

a) Universalidade, Descentralização e Equidade; 
b) Universalidade, Integralidade e Equidade; 
c) Universalidade, Integralidade e Hierarquização; 
d) Descentralização, Regionalização e Hierarquização; 
e) Universalidade, Participação comunitária e Equidade. 

 
13) O SUS tem como objetivo principal formular e implementar a política nacional de saúde destinada a 

promover, dentre outros, condições de vida saudável. A atuação do sistema abrange um conjunto de 
serviços e ações, EXCETO: 

a) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados, e a coordenação das redes de 
hemocentros; 

b) Assistência que integra a atenção básica, a atenção especializada ambulatorial e a atenção hospitalar em 
seus vários níveis de complexidade; 

c) Vigilância em saúde, sanitária e epidemiológica, excluindo a vigilância nutricional e dos ambientes de 
trabalho;  

d) Regulação da formação dos profissionais de saúde; 
e) Definição e implementação de políticas de Ciência e Tecnologia para o setor saúde. 
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14) O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de 
gestão com ênfase nas necessidades da população e que implica no exercício simultâneo de definição de 
prioridades articuladas e integradas nos três componentes, que são: 

a) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Saúde da Pessoa Idosa; 
b) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão do SUS e Pacto pelo Financiamento do SUS; 
c) Pacto pela Gestão do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil; 
d) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; 
e) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Participação e Controle Social. 

 
15) O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) contempla sistemas 

médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa.  É INCORRETO afirmar: 

a) A partir da década de 1980, alguns estados e municípios brasileiros começaram a oferecer o 
atendimento homeopático como especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de saúde, 
porém como iniciativas isoladas e, às vezes, descontinuadas, por falta de uma política nacional; 

b) Os sistemas médicos e recursos terapêuticos envolvem abordagens que buscam estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes 
e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração 
do ser humano com o meio ambiente e a sociedade; 

c) No final da década de 1970, a Organização Mundial da Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, 
objetivando a formulação de políticas na área; 

d) A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) iniciou-se 
a partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias conferências nacionais de saúde e das 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

e) No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde se iniciaram a 
partir dos anos 2000, principalmente, após a criação do SUS. 

 
16) Conjunto de diversos procedimentos terapêuticos aplicados com base nos conceitos da Medicina 

Tradicional Chinesa que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos na pele, por meio da inserção 
de finas agulhas metálicas para proteção, restauração e promoção de saúde. 

O texto acima se refere a qual prática terapêutica? 
a) Ventosa; 
b) Acupuntura; 
c) Zonas neurorreativas de acupuntura; 
d) Moxabustão; 
e) Chi gong. 

 
17) Sua principal função é organizar os dados referentes à família e seus processos relacionais, permitindo 

visualização rápida e abrangente da organização familiar e suas principais características, além de 
possibilitar a análise da estrutura da família, sua composição, problemas de saúde, situações de risco e 
padrões de vulnerabilidade. Trata-se de: 

a) Genograma; 
b) Ecomapa; 
c) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica; 
d) Heredograma; 
e) Caso Clínico. 

 
ÉTICA E BIOÉTICA 
 

18) Com o surgimento da Bioética, na década de 70, era necessário estabelecer uma metodologia para analisar 
os casos concretos e os problemas éticos que emergiam da prática da assistência à saúde. Em 1979, os 
norte americanos Tom L. Beauchamp e James F. Childress publicam um livro chamado “Principles of 
Biomedical Ethics”, onde expõem uma teoria, fundamentada em quatro princípios básicos, que são:  

a) Autonomia, Não-Maleficência, liberdade, Beneficência; 
b) Não-Maleficência, Beneficência, Justiça, benignidade; 
c) Benignidade, Não-Maleficência, Justiça e Autonomia; 
d) Respeito à Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça;  
e) Beneficência, Não-Maleficência, liberdade, benignidade. 
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19) A Resolução CNS/MS nº444/12, em sua essência considera o respeito pela dignidade humana e pela 
especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos bem como 
o desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. 
Neste sentido, os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução. Dos 
termos e definições, julgue as afirmações abaixo em VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). 

( ) Benefícios da Pesquisa – proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido exclusivamente 
ao participante; 

( ) Achados da pesquisa - fatos ou informações encontradas pelo pesquisador no decorrer da pesquisa 
e que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes; 

( ) Consentimento Livre e Esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu 
representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 
intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus 
objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar; 

( ) Protocolo de pesquisa - conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos 
pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis; 

( ) Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao 
indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa. 

Marque a sequência correta: 

a) F, V, V, V, V; 
b) F, V, V, V, F; 
c) V, V, V, F, V; 
d) V, F, V, V, F; 
e) V, F, F, F, V. 

 
20) O termo "Bioética" surgiu na década de 1970 e tinha por objetivo deslocar a discussão acerca dos novos 

problemas impostos pelo desenvolvimento tecnológico, de um viés mais tecnicista para um caminho mais 
pautado pelo humanismo, superando a dicotomia entre os fatos explicáveis pela ciência e os valores da 
ética. O termo foi mencionado pela primeira vez em 1971, no livro “Bioética: Ponte para o Futuro", do 
biólogo e oncologista americano Van R. Potter. Neste sentido, a preocupação em debater questões 
geradoras de conflitos éticos, no âmbito assistencial, direcionada ao ser humano especialmente em fase de 
terminalidade. Destacam-se situações em particular, acerca da eutanásia, distanásia e ortotanásia e a ética. 
Considerando os aspectos conceituais analise as afirmativas abaixo:  

I. A Ortotanásia é a morte com abreviação do processo de morrer, de pacientes reconhecidamente 
incuráveis observados os devidos cuidados. 

II. Ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, 
disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, 
valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social; 

III. A distanásia, comumente chamada de morte com sofrimento, defende que devem ser utilizadas todas as 
possibilidades para prolongar a vida de um ser humano; 

IV. A eutanásia ativa ou passiva é a prática, direta ou indireta, pela qual se abrevia a vida de um enfermo 
reconhecidamente incurável; 

V. A mistanásia é o sério fenômeno da “maldade humana" onde o mau atendimento e a negligência podem 
levar à morte. Condições precárias, desprovidas dos cuidados de saúde causam a morte antes do tempo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as opções II, IV e V são corretas; 
b) A opção IV é incorreta; 
c) As opções I e II são incorretas; 
d) Apenas as opções I, II e IV são corretas; 
e) As opções II, III, IV e V são corretas. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21) A Resolução COFFITO 10/78 aprova o Código de Ética para os profissionais terapeutas ocupacionais e 
fisioterapeutas, normalizando os padrões de conduta desses profissionais em suas relações com membros 
da própria categoria, bem como de outras, com seus pacientes ou clientes, familiares de pacientes, 
autoridades, administração, entre outros. Dentre as especificidades inerentes ao bom desempenho 
profissional do terapeuta ocupacional, é INCORRETO afirmar: 

a) É proibido ao terapeuta ocupacional prescrever medicamentos e deixar de atender a convite ou 
intimação do Conselho Regional; 

b) É dever do profissional terapeuta ocupacional comunicar ou denunciar ao Conselho Regional qualquer 
ato que possa atentar contra os preceitos da ética, da moral, do civismo e das leis ou resoluções em 
vigor; 

c) É obrigação do profissional terapeuta ocupacional manter em dia suas obrigações pecuniárias inerentes 
ao exercício da profissão; 

d) É dever do profissional terapeuta ocupacional apoiar as iniciativas que visam ao aprimoramento 
cultural e à defesa dos legítimos interesses da respectiva classe; 

e) É direito do profissional terapeuta ocupacional fixar tabela de honorários dentro de seu consultório 
e/ou clínica ou fora deles, desde que obedeça ao piso salarial estabelecido em lei. 

 
22) O processo terapêutico ocupacional se constitui a partir da relação terapeuta-paciente, e momentos 

decisivos de transformações vitais se originam e ganham forma a partir dessa relação. Com base nesse 
contexto, analise as afirmativas abaixo: 

I. Para que as funções apresentadas e desenvolvidas na relação terapeuta-paciente sejam possíveis, o 
terapeuta ocupacional não deve usar seu paciente para realizar identificações projetivas ou satisfazer os 
seus próprios desejos reprimidos; 

II. A transferência é um fenômeno produzido apenas na relação terapeuta-paciente e só na experiência 
clínica que os terapeutas saberão manejar esse processo; 

III. Nos primeiros encontros paciente-terapeuta, a atenção e o acolhimento são atos inaugurais que guiam, 
orientam e fundam a tensão em direção ao outro; 

IV. A Terapia Ocupacional não sobreviverá se for aprisionada a uma clínica reducionista que se limita a 
proporcionar um aparato técnico sem olhar, a partir da relação terapeuta-paciente, para toda a gama de 
necessidades que podem estar condensadas nas demandas tecnicistas. 

     Marque a alternativa CORRETA: 

a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
b) Os itens I, II, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I e III estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos; 
e) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

 

23) O trabalho de coordenação e manejo de um grupo terapêutico ocupacional envolve diversos aspectos 
técnicos, devendo o terapeuta ocupacional dirigir sua atenção à dinâmica de funcionamento do grupo. A 
ação de planejamento desempenhada pelo terapeuta ocupacional, coordenador do grupo, inclui: 

a) A triagem e formação do grupo, a identificação da atividade de preferência do grupo e o feed-back 
terapêutico; 

b) A seleção do local, a captação dos participantes e a distribuição dos recursos; 
c) A triagem da demanda do grupo, o contrato terapêutico individual e a seleção de materiais; 
d) A formação do grupo, o contrato terapêutico e a preparação do ambiente e dos recursos materiais; 
e) A seleção da atividade, a divulgação e convite para o atendimento grupal, a seleção do local.  
 

24) Para medir o arco de movimento das articulações são utilizados desde instrumentos simples até os mais 
sofisticados. Dentro desse contexto, o instrumento mais utilizado na prática clínica é o (a):  

a) Volúmetro; 
b) Goniômetro; 
c) Dinamômetro; 
d) Monofilamentos; 
e) Discriminador de dois pontos. 
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25) A Prática Baseada em Evidências (PBE) consiste num processo de decisão explícito e articulado, onde as 
evidências são selecionadas conscientemente, mas são utilizadas judiciosamente, de modo que a 
experiência do terapeuta ocupacional, as necessidade e queixas do cliente, as demandas do sistema e a 
melhor e mais atual evidência são combinadas e avaliadas para que a atuação clínica mais adequada possa 
ser disponibilizada. Quanto as etapas de implementação da PBE pelos terapeutas ocupacionais, analise os 
itens abaixo: 

I. Formulação de uma pergunta clínica; 
II. Busca das evidências mais atuais que possam responder à pergunta; 
III. Avaliação ou apreciação crítica da evidência coletada; 
IV. Aplicação da evidência na prática e da adequação dos procedimentos implementados. 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos; 
c) Os itens I, II, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
e) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

 
26) Diversos mecanismos causam danos cerebrais e, consequentemente, aumentam a taxa de incidência de 

problemas cognitivos. Após os comprometimentos serem identificados e diagnosticados pela área médica, 
a ênfase da Terapia Ocupacional será mensurar qualitativa e quantitativamente o grau de desempenho 
(habilidades e incapacidades) pessoal do indivíduo. Na prática clínica diária, alguns testes de rastreio 
simples de disfunção cognitiva são utilizados para auxiliar na elaboração do plano de tratamento e 
reavaliação. São eles: 

a) Medida de Desempenho Ocupacional (COPM), Teste do relógio, Teste de fluência de palavras; 
b) Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Teste de Tinel, Teste de perguntas e respostas; 
c) Teste de memória de figuras, Teste do relógio e Mini Exame do Estado Mental (MEEM); 
d) Teste de trilhas associativas, Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Teste rápido da função cognitiva; 
e) Teste de memória de figuras, Teste de memória de palavras, Medida de Desempenho Ocupacional 

(COPM). 
 

27) No hospital, durante uma internação, o paciente sofre um processo de ruptura com o seu cotidiano, sua 
família, sua casa, seu trabalho e seus amigos, que muitas vezes se prolonga mesmo após a alta. Analisar a 
atividade e aplicá-la de acordo com o interesse e necessidade do paciente minimiza os efeitos da 
hospitalização, podendo até abreviar o processo de reabilitação. Com relação as habilidades necessárias 
para o terapeuta ocupacional analisar as atividades a serem propostas, julgue as assertivas abaixo:  

I. Avaliar se a atividade tem potencial para atingir os objetivos do tratamento ou se necessitará de 
adaptações; 

II. Analisar os custos necessários para a captação dos recursos materiais; 
III. Analisar a destreza necessária para executá-la; 
IV. Listar as necessidades físicas, psicológicas e ambientais para executar a atividade, excluindo as 

precauções e contra-indicações. 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos; 
c) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I e IV estão corretos; 
e) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
 

28) A lesão medular espinhal é considerada uma das mais graves e devastadoras síndromes incapacitantes que 
podem atingir o ser humano. Além de alterações físicas, acarreta conflitos psicológicos que afetam a 
estrutura emocional do paciente e que podem ser identificadas e tratadas de acordo com a fase em que se 
encontra. São elas:  

a) Fase de choque, fase de negação, fase de reconhecimento e fase de adaptação; 
b) Fase de lesão completa, fase de lesão incompleta, fase normal; 
c) Fase de alterações respiratórias, fase hipotensão ortostática, fase de regulação térmica e fase de úlceras 

de pressão; 
d) Fase aguda, fase de reabilitação e fase de reconstrução funcional; 
e) Fase de admissão, fase de reabilitação, fase da alta. 
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29) A intervenção terapêutica ocupacional nas doenças reumáticas enfatiza a educação do paciente, com 
recomendações sobre métodos de conservação de energia, proteção articular, modificação de tarefas, 
gerenciamento da dor e uso de dispositivos ortóticos. Com relação às órteses é INCORRETO afirmar:  

a) A educação efetiva do paciente é necessária para garantir a correta aplicação de força ou o 
posicionamento adequado; 

b) Na confecção das órteses, o terapeuta ocupacional comumente utiliza material termoplástico moldável 
de baixa temperatura ou gesso hospitalar; 

c) A indicação e o uso de qualquer modelo de órtese possuem valor terapêutico somente quando colocada 
corretamente; 

d) A seleção do tipo de órtese pelo terapeuta ocupacional é baseada preferencialmente pela análise dos 
exames de imagem das articulações comprometidas do paciente; 

e) Dentre as órteses indicadas para afecções reumáticas, algumas frequentes são: órtese para dedo em 
pescoço de cisne, órtese de repouso da mão, órtese para polegar em botoeira. 

 
30) A prática da Terapia Ocupacional deve ser orientada por um modelo conceitual caracterizado pela 

descrição de premissas filosóficas da profissão, do código de ética, da fundamentação teórica, do campo de 
atuação, bem como pelos princípios para o sequenciamento dos vários aspectos da prática. Com base nos 
modelos utilizados na prática da Terapia ocupacional na disfunção física, marque a opção correta: 

a) Modelo de Reabilitação – tem como princípio básico modificar características do ambiente para 
produzir uma mudança no desempenho ocupacional do indivíduo; 

b) Modelo de Ocupação Humana – mais apropriado para pacientes que tenham distúrbios ortopédicos ou 
motores, mas cujo sistema nervoso central esteja intacto; 

c) Modelo de Controle Motor – aplica-se a todos os aspectos do desempenho ocupacional, onde o 
envolvimento do indivíduo com a ocupação três subsistemas intrinsicamente ligados: volitivo, habitual e 
de desempenho; 

d) Modelo Biomecânico – tem como propósito avaliar as limitações físicas específicas em amplitude, força e 
resistência; restabelecer a função em amplitude, força e resistência; e reduzir deformidades; 

e) Modelo de Tratamento Moral – focaliza mais as áreas dos componentes de desempenho, onde a meta é 
minimizar os obstáculos para o desempenho dos papéis ocupacionais. 
 

31) Paciente A.S.C., 40 anos, sexo feminino, 03 filhos, casada, diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré. 
Consegue realizar alguns cuidados pessoais, como lavar o rosto e cuidar dos cabelos e dentes. Não realiza 
nenhuma tarefa doméstica, mas é potencialmente capaz de atividades leves como pôr a mesa, tirar o pó e 
dobrar roupas. Suas atividades de lazer estão limitadas a ler e assistir televisão. Com base no caso 
elucidado, os dados apresentados descrevem: 

a) Contextos de Desempenho Ocupacional e Componentes de Desempenho Ocupacional; 
b) Contextos de Desempenho Ocupacional; 
c) Componentes de Desempenho Ocupacional; 
d) Áreas de Desempenho Ocupacional e Contextos de Desempenho Ocupacional; 
e) Áreas de Desempenho Ocupacional. 

 
32) Paciente M.J.R., sexo feminino, 75 anos, sofreu fratura no quadril esquerdo(QE) decorrente de queda em 

frente a sua casa. Uma hemiartroplastia foi realizada para reparar a fratura. Atualmente suporta carga 
parcial de peso no membro inferior esquerdo(MIE) e é orientada quanto a amplitude movimentos (ADM) 
no QE. Na avaliação terapêutica ocupacional, M.J.R. apresentou ansiedade em voltar para casa com o 
mesmo nível de independência. A função do membro superior (MS) está dentro dos limites funcionais, 
porém relatou dor e rigidez nas mãos. Sua resistência é baixa e sente muitas dores no QE por causa da 
cirurgia. Requer assistência moderada para vestir os membros inferiores (MMII), tomar banho e usar o 
vaso sanitário, e precisa de supervisão para transferência e locomoção com o uso do andador. Tem 
dificuldades para seguir as precauções quanto ao limite de carga de peso. De acordo com o caso explanado, 
julgue as intervenções terapêuticas ocupacionais abaixo indicadas:  

I. Aumentar o nível de independência nas AVDs; 
II. Treinar o uso de equipamento adaptativo; 
III. Instruir quanto as precauções para mobilidade de quadris e limite de carga de peso; 
IV. Orientar a família a adquirir um assento sanitário mais baixo para evitar maior flexão de quadris e, 

consequentemente reduzir a dor. 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Os itens I, II, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I e II estão corretos; 
e) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
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33)  A doença de Alzheimer é um distúrbio neurológico insidioso e progressivo, de início gradual, com 
múltiplos déficits cognitivos, declínio significativo dos níveis anteriores de função e alteração evidente nos 
funcionamentos social e ocupacional. Quanto ao quadro clínico, não é sintoma da Doença de Alzheimer:  

a) Bradicinesia; 
b) Alteração da memória recente; 
c) Apraxia; 
d) Afasia; 
e) Agnosia. 

 
34) O principal problema motor de um paciente com hemiplegia é a falta de controle postural que afeta o 

movimento voluntário. A postura típica de um paciente hemiplégico adulto está corretamente descrita em:  

a) Joelho – flexão; 
b) Quadris – rotação externa, adução, extensão; 
c) Punho – flexão, desvio radial; 
d) Ombro – adução, rotação interna; 
e) Cabeça – extensão lateral na direção do lado comprometido. 
 

35) A aplicação da tecnologia assistiva abrange todas as modalidades de desempenho humano, desde as tarefas 
básicas de autocuidado até as atividades profissionais. São adaptações para as Atividades de Vida Diária 
(AVDs):  

a) Elevadores, rampas e redistribuição do espaço; 
b) Ampliadores, sistemas de alertas visuais e lentes de aumento; 
c) Facas adaptadas, talheres com cabos engrossados, talheres com modificações de peso; 
d) Cadeira de rodas, muletas e andador; 
e) Ponteiras mecânicas e luminosas, teclados e mouses modificados. 
 

36) O princípio de tratamento das fraturas consiste em sua adequada redução, com promoção do 
realinhamento ósseo por meio de técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas, sendo que a escolha do tratamento a 
seguir depende do tipo de fratura. Segundo sua localização no osso, a fratura pode ser classificada em:  

a) Transversa, oblíqua ou espiral; 
b) Diáfise, metáfise ou articular; 
c) Aberta ou fechada; 
d) Simples ou cominuída; 
e) Aberta, simples ou articular. 
 

37) O retardo mental é um déficit funcional associado a uma ampla gama de deficiências, podendo ser causado 
por fatores pré-natais, perinatais ou pós-natais, os quais, sem exceção, afetam o sistema nervoso central. 
Sobre as limitações apresentadas por crianças com retardo mental, julgue os itens abaixo: 

I. O desempenho ocupacional em crianças com retardo mental é caracterizado pela lentidão na velocidade 
de aprendizado, atraso no desenvolvimento e habilidades funcionais comprometidas; 

II. O nível de comprometimento varia de acordo com a gravidade do retardo mental, fatores ambientais e 
os problemas associados; 

III. Na fase pré-escolar, é provável que o retardo mental torne-se evidente no atraso de desenvolvimento da 
linguagem, do processamento perceptual e da integração cognitiva; 

IV. Quanto menor for o Q.I. das crianças, menos problemas neurológicos poderão estar associados com o 
retardo mental. 

Está (ão) INCORRETO(s): 

a) Os itens III e IV; 
b) Os itens III e IV; 
c) Apenas o item I; 
d) Os itens I e IV; 
e) Apenas o item IV. 
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38) O controle postural inadequado é um dos principais déficits no desempenho que comprometem o 

desenvolvimento global de crianças com disfunção neurológica. Com base nesse contexto é CORRETO 
afirmar: 

a) As funções coordenadas do braço e da mão não dependem de uma base dinamicamente estável ao 
sentar; 

b) A instabilidade do tronco geralmente é agravada a partir de atividades de sustentação de peso do 
lactente, como rastejar durante a brincadeira; 

c) A função do membro superior, como esticar, agarrar e manipular objetos requer a estabilidade dinâmica 
da cintura escapular sobre um tronco estável e o movimento independente da cabeça e dos braços a 
partir dos ombros; 

d) A instabilidade espinhal pode resultar em rotação interna ou externa excessiva das pernas e simetria 
corporal; 

e) Mesmo sem um bom equilíbrio ao sentar, as mãos quando estão livres podem desempenhar com êxito 
habilidades de cuidado pessoal, bem como atividades escolares. 

 
39)  Os primeiros minutos após o nascimento são cruciais para o desenvolvimento do bebê. Um minuto após o 

parto, e depois, cinco minutos após o nascimento, a maioria dos bebês é avaliado pela Escala Apgar, 
composta por cinco sub-testes. São eles:  

a) Reflexos, movimentação ativa, autonomia, respiração e exame dos fundos dos olhos; 
b) Aparência (cor), autonomia, contração (tônus muscular), resistência respiratória, movimentação ativa; 
c) Pulsação (frequência cardíaca), resistência (frequência respiratória), espasticidade, autonomia e 

expressão facial (reflexos); 
d) Aparência (cor), pulsação (frequência cardíaca), expressão facial (reflexos), atividade (tônus muscular) 

e respiração; 
e) Atividade motora, respiração, reflexo tônico cervical simétrico, reflexo tônico cervical assimétrico e cor 

da pele. 
 

40)  Embora a maioria dos bebês nasça saudável, alguns permanecem no útero por muito tempo ou por tempo 
insuficiente, outros nascem muito pequenos ou ainda nascem mortos ou morrem após o nascimento. Com 
base nesse contexto, marque VERDADEIRO (V) ou FALSO (F): 

 
( ) Pós-maduro = refere-se ao feto que ainda não nasceu passadas duas semanas da data devida ou 42 

semanas após o último ciclo menstrual; 
( ) Baixo peso natal = bebê com peso abaixo de 2,5kg ao nascer; 
( ) Bebês pequenos para a idade gestacional = são bebês prematuros, que nascem antes de 

completarem 37 semanas; 
( ) Bebês pré-termos = bebês cujo peso ao nascer é menor que o peso de 90% das crianças da mesma 

idade gestacional; 
( ) Natimorto = bebês que morrem durante o parto ou até 24h após o mesmo. 

 
 Marque a sequência CORRETA: 

a) V,V,V,V,V; 
b) V,V,F,F,V; 
c) V,F,F,F,V; 
d) F,F,F,F,F; 
e) V,V,V,F,F. 

  

41) Paciente J.S.N foi admitido no hospital com queixa de forte dor subesternal no peito, náuseas e perda do 
fôlego quando trabalhava em sua oficina mecânica, sob um automóvel. Relatou que a dor não melhorava, 
mesmo em repouso. Os sinais e sintomas apresentados sugerem o diagnóstico de:  

a) Infarto do Miocárdio; 
b) Taquicardia; 
c) Arteriosclerose; 
d) Insuficiência Cardíaca Congestiva; 
e) Hipertensão Arterial. 
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42)  Existem vários fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e os terapeutas 
ocupacionais devem incluir em sua intervenção estratégias de educação em saúde como parte do programa 
de prevenção dessas afecções cardíacas. São fatores modificáveis para as doenças cardiovasculares: 

a) Tabagismo, estresse e idade; 
b) Hereditariedade, sexo masculino e idade; 
c) Diabetes, estresse e sexo feminino; 
d) Pressão arterial, diabetes e hereditariedade; 
e) Pressão arterial, tabagismo, níveis de colesterol e vida sedentária. 
 

43)  A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença progressiva e crônica, fisicamente 
debilitante e com início geralmente insidioso. A meta da reabilitação pulmonar é estabilizar ou reverter o 
processo da doença e retornar as funções do paciente ao máximo de sua capacidade. NÃO são técnicas de 
tratamento da DPOC:  

a) Posturas de controle da dispneia; 
b) Respiração ritmada nasal; 
c) Respiração com boca semifechada; 
d) Respiração diafragmática; 
e) Relaxamento. 
 

44) A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma parte da estrutura hospitalar destinada não somente ao 
cuidado intensivo de pacientes em risco de morte, mas também para o monitoramento 24h do paciente, 
para observação em protocolos de acompanhamento cirúrgico e para pacientes fora de possibilidades 
terapêuticas. Com relação à intervenção do terapeuta ocupacional (TO) com pacientes internados na UTI, 
julgue os itens abaixo:  

I. O TO pode intervir na prevenção de incapacidades e/ou promoção da recuperação da capacidade 
funcional, estimulando a independência nas AVDs e minimizando os efeitos da separação dos familiares; 

II. Em pacientes que não estão sedados pode-se trabalhar o impacto da internação por meio de 
atendimentos no leito, e nos que estão sedados é importante que sejam manipulados de forma que as 
articulações sejam mantidas em posição funcional; 

III. O posicionamento do paciente no leito pode ser mantido com o uso de órteses confeccionadas pelo 
terapeuta ocupacional; 

IV. Cabe também ao terapeuta ocupacional realizar intervenções ambientais, com a finalidade de 
humanizar o espaço físico, tornando-o mais confortável, pessoal e acolhedor. 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Os itens I, II, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
e) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 

45) O exercício terapêutico é definido como qualquer movimento corporal ou contração muscular realizada a 
fim de prevenir ou corrigir deficiência física, melhorar função músculo-esquelética e manter o bem estar. 
Para a indicação de exercícios terapêuticos é importante investigar as articulações afetadas, a causa da 
limitação articular, a fase da doença e a intensidade da dor. Com base nas modalidades de exercícios 
utilizados pelo terapeuta ocupacional, marque VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):  

( ) Exercício isométrico com resistência: O paciente contrai o 
músculo, aumentando a tensão, mantém a articulação estável 
na mesma posição por 5 segundos e, então, relaxa o músculo; 

( ) Exercício passivo: não envolve contração muscular, logo, não é 
utilizada para fortalecimento muscular; 

( ) Exercício isotônico ativo assistido: a movimentação ativa do 
segmento envolvido é realizada até o máximo possível e a 
amplitude articular residual é conseguida por meio de uma 
força externa (a mão do T.O, por exemplo); 

( ) Exercício isométrico sem resistência: sem nenhum movimento 
articular, a força externa pode ser aplicada pelo terapeuta, 
resistindo à contração sustentada, enquanto a articulação 
proximal mantém-se estável; 
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( ) Exercício isocinético: é uma combinação das características 
dos exercícios isométricos e isotônicos contra a resistência. 

 
 Marque a sequência CORRETA: 

a) F, V, V, F, V; 
b) F, F, F, V, V; 
c) V, V, F, F, V; 
d) V, F, V, F, V; 
e) V, V, V, F, V. 

 
46) No uso de cadeira de rodas, o paciente é incapaz de apoiar o peso nas extremidades inferiores, mas tem 

extremidades superiores fortes, que possibilitam o movimento das escápulas. Nesse caso, considerando a 
necessidade de mobilidade do paciente sobre rodas, é mais indicada a cadeira de rodas que requeira: 

a) Mobilidade combinada; 
b) Mobilidade dependente; 
c) Mobilidade motorizada independente; 
d) Mobilidade manual independente; 
e) Mobilidade opcional. 

 
47)  A memória é o processo pelo qual toda informação é armazenada e recuperada no sistema cognitivo. 

Quanto aos tipos de memória é CORRETO afirmar que:  

 
a) A memória episódica é aquela por meio da qual o indivíduo é capaz de processar informações a curto 

prazo; 
b) A memória explícita ou memória de procedimento manifesta-se por meio do desempenho, não havendo 

acesso consciente ao conteúdo da informação. Ex: andar de bicicleta; 
c) A memória implícita refere-se ao acesso consciente ao conteúdo da informação, podendo ser descrita 

verbalmente; 
d) A memória operacional refere-se ao arquivamento e manipulação de informações necessárias para o 

desempenho de tarefas como: cálculos, raciocínio, leitura e planejamento; 
e) A memória decorativa refere-se a capacidade de reproduzir informações. 

 
48) Medidas que aumentam a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam uma doença 

terminal, através da prevenção e alívio do sofrimento por meio de identificação precoce, avaliação correta 
e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais, podem ser chamadas de:  

a) Cuidados Paliativos; 
b) Acolhimento; 
c) Humanização; 
d) Tratamento Holístico; 
e) Tratamento Globalizado. 

 
49)  A avaliação das habilidades psicossociais é passo importante para uma intervenção terapêutica 

ocupacional contextualizada. São instrumentos utilizados pela Terapia Ocupacional para avaliar 
habilidades psicossociais e componentes psicológicos:  

a) LOTCA e MIF; 
b) MIF e Minimental; 
c) COPM e PEDI; 
d) PEDI e MIF; 
e) COPM e Minimental. 
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50) O processo fisiológico da cicatrização serve de base para o processo de intervenção do terapeuta 
ocupacional com pacientes acometidos por afecções musculoesqueléticas. A fase da cicatrização que dura 
de um a cinco dias, incluindo vasoconstrição seguida de vasodilatação e onde ocorre a migração das células 
brancas do sangue para executar a fagocitose, além de remover os objetos estranhos e o tecido morto, é 
chamada:  

a) Fase de adaptação; 
b) Fase de fibroplasia; 
c) Fase de maturação; 
d) Fase de remodelação; 
e) Fase inflamatória. 


