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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 
Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 
− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 
jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 
enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 
presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 
outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 
grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 
de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 
químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 
que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 
Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 
além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 
repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 
reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 
sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 
atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 
não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 
conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 
absurdas. 

b) põe em dúvida a alunissagem. 

c) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das 
manifestações do presidente norte-americano. 

d) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 
seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 
geológicos. 
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e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das 
provas de que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de 
futebol indica que 

a) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda 
que não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a gravação 
de Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o tremor da 
bandeira americana. 

b) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os torcedores 
tão fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de supostos rastros 
químicos deixados por aviões. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 
secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como a 
alunissagem. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns 
seguidores de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não 
acreditarem em fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 
conspiração. 

 
3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode 

ser classificada como: 

a) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 
nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

b) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 
Portuguesa 

c) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 
sentido oposto do seu significado. 

d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 
“aterrissagem”. 

e) e). Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo 
com a norma culta, os termos destacados em: 
....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald 
Trump. 
....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 
piedade.... 
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Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição 

a) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o 
trem parou... 

b) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 
disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

c) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 
pararam um pouco de conversar... 

 

d) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se 
um intervalo... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 
calados... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, de 
acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 
___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

a) no que diz respeito a inclinação 

b) à respeito da tendência 

c) quanto à predileção  

d) sobre à preferência 

e) no que toca a atração 

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase 
abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) contudo 

b) por conseguinte 

c) portanto 

d) e não obstante 

e) mas também 
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7. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do 
compositor Zeca Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch  

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link  

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink  

Só um bom e velho engov  

Eu tirei o meu green card  

E fui pra Miami Beach  

Posso não ser pop star  

Mas já sou um nouveau riche  

Eu tenho sex-appeal  

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi 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Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  

De dia um macho man  

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos 
estrangeiros. 

b) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras 
estrangeiras em sua canção.  

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua 
música no exterior. 

d) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e 
de estrangeirismos.  

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no 
processo de globalização.  

 

8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado 
pela European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta 
análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o 
ano de 2050. 
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Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 
2050 por idade, sexo e educação 

Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 
(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 
Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 
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primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 
educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 
Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 
people”: Pessoas em milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 
contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

b) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 
continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

c) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três 
continentes e elevação mais pronunciada na escolaridade superior 
feminina. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 
suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 
escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 
envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 
Portuguesa: 

a) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente 
americano e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a 
pandemia lhes afetará profundamente. 

b) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. 
Adriana Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de 
prevenção da doença, dando-lhes novas esperanças. 

c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à 
falta de educação das populações locais, conferindo-as 
responsabilidade pelos risco à saúde pública. 

 

d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de 
urgência e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município 
assegurou-a tratamento adequado. 

e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à 
epidemia de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe 
de descaso. 
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10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 
informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 
pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

a) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está 
superlotado. 

b) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, 
mas apenas um está superlotado. 

c) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 
doenças cardíacas, porém está superlotado. 

d) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da 
cidade atende pelo SUS e está superlotado. 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 
que está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 
 
O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 
longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 
aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 
culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 
das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 
população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 
As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 
quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 
diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 
sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 
olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 
permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 
formação de vínculo e acolhimento.  
Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 
especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 
v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 
 
11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 

a) Política Nacional de Imunização 
b) Política Nacional de Humanização 
c) Política Nacional da Atenção Básica 
d) Política Nacional de Redução de Danos 
e) Sistema Único de Saúde 
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12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 
alternativa mais adequada. 

a) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 
comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 
doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

b) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 
saúde indígenas. 

c) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-
se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada 
região, levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e 
econômicos. 

 
d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 

nacionais para o melhor direcionamento das ações. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 
principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 
__________de saúde de ________________frequência e relevância em seu 
_______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 
devem ser acolhidos. 

a) Necessidades; menor, ambulatório 
b) Reinvindicações; maior; programa 
c) Reinvindicações, maior e território 
d) Necessidades; maior; território 
e) Necessidades, igual, programa 

 
Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 
Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 
básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 
que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 
atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 
todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 
problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 
e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 
também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 
adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 
saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  
(Ministério da Saúde,2011) 
 
14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários 
da saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm 
avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde 
(RAS). É característica diferencial da RAS: 
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a) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 
b) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial do 

usuário ao sistema de saúde. 
c) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 

econômica. 
d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de demandas 

preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 
e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de óbito 
no Brasil. 

 
15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para 
seu problema, para isso é fundamental: 

a) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 
decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados 
sobre seu estado de saúde. 

b) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 
dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da 
história clínica e motivo do encaminhamento. 

c) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 
prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua 
atualização constante. 

 
d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem 
condições adequadas de atendimento. 

e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos 
profissionais de saúde decidir o melhor tratamento. 

 
16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 
seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 

a) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 
acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

b) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 
capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua 
saúde. 

c) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 
intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos 
na identificação de problemas e solução de necessidades. 

 
d) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 

ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 
e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 

científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, 
sendo questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao 
processo de adoecimento.  
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17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da 
saúde, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser 
entendido como princípio e diretriz do SUS: 

a) Política de saúde redistributiva. 
b) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 

cidadania regulada. 
c) Controle social. 
d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 

de complexidade do sistema de saúde. 
e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de 
redes assistenciais. 

 
18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 
momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política pública de 
modo cíclico. 

a) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 
(4) Adaptação; e  
(5) Encerramento da política; 

b) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 
Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 

c) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 
Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 
 

d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 
decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 
problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e 
(5) Implementação. 
 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência 
de políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos 
como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema 
Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  

a) Residual 
b) Seguro sócio-empresarial 
c) Seguridade social 
d) Meritocrático 
e) Corporativista 

 
20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez 
que a igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez 
mais pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, 
assinale a alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político da 
cidadania. 
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a) Individualismo e liberdade. 
b) Justiça, direitos e deveres 
c) Solidariedade e assistencialismo. 
d) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 
e) Propriedade privada e competitividade 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21. A População em Situação de Rua é definida como um grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. 
Assinale a alternativa que caracteriza de forma INCORRETA o perfil dessa 
população 

a) As principais razões pelas quais essas pessoas estão em situação de 
rua são: alcoolismo/drogas (35,5%), desemprego (29,8%) e desavenças 
com pai/mãe/irmãos (29,1%). 

b) Devido aos altos índices de discriminações sofridas ao serem impedidos 
de entrar em locais como transporte coletivo, rede de saúde, outros 
órgãos públicos etc, a maioria (95,5%) participa de movimentos sociais e 
freqüentam associações. 

c) A população em situação de rua é predominantemente masculina – 
82%, 74% dos entrevistados sabem ler e escrever e 67% são negros. 

d) Parte considerável da população em situação de rua é originária do 
município onde se encontra, ou locais próximos, não sendo decorrência 
de deslocamento ou migração campo/cidade. 

e) A população em situação de rua é composta, em grande parte, por 
trabalhadores – 70,9% exercem alguma atividade remunerada.  Apenas 
15,7% pedem dinheiro como principal meio para a sobrevivência. 

 

22. O risco de suicídio é de 3 a 12 vezes maior entre portadores de transtornos 
mentais. O Brasil possui a média de 24 suicídios registrados por dia (dados 
2010),  90% são relacionados a doenças mentais sem tratamento adequado. 
Assinale “V” para a afirmativa verdadeira e “F” para as incorretas.  

(  ) Das ocorrências de tentativas de suicídio nos serviços de emergência, 
62,5% acontecem com mulheres, mais frequente entre 25 a 49 anos (55,2%), 
solteiras (44,8%), baixo nível educacional (66,7%). 

(  )  A intenção suicida é definida pelo desejo e expectativa subjetiva de que um 
ato autodestrutivo resulte em morte e, a ideação suicida são pensamentos em 
que o individuo é o agente da própria morte. 

( ) Pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam; esse é um 
comportamento comum, típico de pessoas que precisam de atenção.  

(  ) As tentativas de suicídio e os suicídios ocorrem sem avisos. 
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(  ) A tentativa de suicídio é o comportamento autolesivo com consequências 
não fatais, acompanhado de evidencias (explicitas ou implícitas) de que a 
pessoa tinha intenção de morrer.  

Assinale a resposta que apresenta a sequência correta: 

a) V, V. V, F, F 

b) V, F, F, V, V 

c) V, V, F, F, V 

d) F, F, V, F, V 

e) F, V, F,V,V 

 

23. A partir da perspectiva na qual um grupo de terapia ocupacional se constitui 
como processo terapêutico, não apenas por ter um potencial terapêutico 
inerente ou por promover ocupações, mas pelo fato do terapeuta ocupacional 
promover um cuidado aos participantes com manejos e estratégias de 
construção de mediações e criações, trabalhando com as dinâmicas 
relacionais, podemos afirmar: 

a) Por trabalhar com a relação existente entre pessoas e suas ocupações, 
o terapeuta ocupacional consegue predeterminar o que pode se tornar 
um projeto ou recurso terapêutico, através da análise de atividades. 

b) Por trabalhar com a relação existente entre pessoas, o terapeuta 
ocupacional privilegia o processo grupal, devido à restrição de repertório 
ocupacional inerente à população alvo atendida; dessa forma, o grupo 
seria um espaço de compartilhamento e o terapeuta um mobilizador de 
ações e trocas. 

c) Por trabalhar com a relação existente entre pessoas e suas ocupações 
cotidianas como tecnologia de cuidado, o terapeuta maneja as 
dinâmicas relacionais para, pouco a pouco, se tornar desnecessário às 
pessoas envolvidas no processo grupal. 

d) Por trabalhar com a relação existente entre pessoas, o terapeuta 
acompanha a realização de atividades e a criação de sentidos 
encadeados pelos encontros e enquadres. 

e) Por trabalhar com a relação existente entre pessoas, o terapeuta 
constrói um cotidiano organizador para cada usuário do grupo, através 
da previsibilidade do processo de realização de atividades. 

 

24. A Lei 10.216 redireciona o modelo da assistência psiquiátrica, regulamenta 
o cuidado especial a uma clientela internada por longos anos e prevê 
possibilidade de punição para a internação involuntária arbitrária ou 
desnecessária. Assinale o artigo que não consta como norma reguladora. 

a) É direito da pessoa portadora de transtorno mental, receber o maior 
número de informações a respeito de sua doença e tratamento. 

b) É direito do portador de transtorno mental e de seu familiar, optar pela 
estrutura institucional que for mais conveniente à sua necessidade. 
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c) É responsabilidade do Estado, o desenvolvimento de política de saúde 
mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, com a devida 
participação da sociedade e da família. 

d) O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 
oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtorno mental. 

e) São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 
internação voluntária, internação involuntária e internação compulsória. 

 

25. Flávia, adolescente de 15 anos, chegou ao CAPSi após encaminhamento 
da escola, que identificou comportamentos bizarros em sala de aula. A família, 
durante o acolhimento relatou delírios e agitação psicomotora. Como Projeto 
Terapêutico Singular, a adolescente passou freqüentar o serviço todos os dias, 
participava de atividades na convivência, grupos, acompanhamento psiquiátrico 
e, fazia também, atendimento individual e familiar com as terapeutas 
ocupacionais, suas referências terapêuticas no equipamento. Ao longo do 
processo, a adolescente foi reconhecendo seus desejos, sua história de vida, 
sendo possível retomar e construir projetos, de acordo com sua condição atual. 
A partir dos matriciamentos constantes com a escola, UBS e o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), conseguiu retornar à escola e começou a vida 
profissional. Identifique a alternativa correta com os princípios da Política 
Nacional de Saúde Mental Infanto Juvenil presentes na condução deste caso: 

I – Acolhimento universal 

II – Encaminhamento implicado 

III – Construção permanente da rede 

IV – Território 

V – Intersetorialidade na ação do cuidado 

a) I, II, IV 

b) I, II, III, IV 

c) I, II, III, IV, V 

d) I, III, IV, V 

e) II, III, IV 

 

26. Os Transtornos Depressivos afetam mais de 20% da população geral ao 
longo da vida e são responsáveis por grande perda da qualidade e do tempo 
de vida no mundo todo. Assinale a alternativa correta. 

a) Depressões apresentam condições clínicas homogêneas; sua 
apresentação clínica e curso variam pouco entre diferentes populações, 
mas temos na Infância as menores taxas de recaída. 

b) Distimia é uma forma de depressão crônica, não-episódica, de 
sintomatologia mais intensa do que os outros transtornos depressivos. 

c) Ansiedade é um sintoma pouco freqüente nas Depressões, mas sua 
presença melhora o prognóstico. 
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d) Depressão Atípica é o subtipo depressivo, mais incomum; nele não 
encontramos sintomas psicóticos. 

e) Depressão é uma condição complexa, caracterizada por sintomas 
afetivos, cognitivos, psicomotores e físicos. Os principais sintomas são 
anedonia, humor depressivo ou desinteresse com apatia. 

 

27. O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) foi instituído pela Portaria GM nº 
106/2000 e constitui-se de: 

a) Moradias ou casas inseridas, preferencialmente, em áreas que já foram 
usadas por instituições asilares, destinadas a cuidar das pessoas com 
transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa 
permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e que 
viabilizem sua inserção social. 

b) Moradias ou casas inseridas, preferencialmente, em áreas que já foram 
usadas por instituições asilares, destinadas a cuidar das pessoas com 
transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de curta ou 
longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e 
que viabilizem sua inserção social. 

c) Moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 
destinadas a cuidar das pessoas com transtornos mentais, egressos de 
internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam 
suporte social e laços familiares e que viabilizem sua inserção social. 

d) Moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 
destinadas a cuidar das pessoas com transtornos mentais, egressos de 
internações psiquiátricas de curta permanência, que não possuam 
suporte social e laços familiares e que viabilizem sua inserção social. 

e) Moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 
destinadas a cuidar das pessoas com transtornos mentais, egressos de 
internações psiquiátricas de curta permanência, que não possuam 
suporte social e laços familiares e que viabilizem sua inclusão ao 
mercado de trabalho solidário. 

 

28. O álcool é a principal substância lícita responsável por abuso e 
dependência e é uma substância que produz, com o uso contínuo, uma 
importante tolerância e dependência física.  Assinale a alternativa correta: 

a) Tolerância refere-se à necessidade de quantidades menores para 
obtenção do mesmo efeito. 

b) Substância psicoativa é qualquer produto que quando ingerido ou 
utilizado por alguma via por um individuo, altera ou modifica funções do 
sistema nervoso central. 

c) As substâncias podem ser classificadas em três tipos, de acordo com os 
efeitos que causam: estimulantes do sistema nervoso central, 
depressores do sistema nervoso central e agitadores do sistema 
nervoso central. 
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d) Síndrome de abstinência é um conjunto de sintomas físicos, no qual o 
indivíduo apresenta quando está intoxicado pelo uso da substância, 

e) Fissura ou craving é o termo que designa um desejo ou necessidade 
irresistível de usar uma substância ilícita. 

 

29. Lilian, uma garota de 16 anos, muito tímida, chega a um acolhimento de um 
CAPSi com os pais. Relata que ir a escola tornou-se muito difícil e que seus 
contatos sociais vêm diminuindo, seus dias tornaram-se vazios e sem sentido. 
Não vê perspectiva para sua vida, passa horas chorando. Começou a utilizar 
bebidas alcoólicas no ano anterior, sempre acompanhada pelos pais, mas 
começou a beber sozinha para dormir a maior parte do tempo possível. Sente 
que não vale mais a pena continuar estudando, pois não consegue apreender 
mais nada. Diz se sentir inferior aos outros alunos da sua sala e mesmo de 
toda escola, ficando irritada e frustrada o tempo todo.  Teve um aumento 
significativo de peso nos últimos dois meses, mesmo referindo falta de apetite. 
A partir desta narrativa, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O transtorno depressivo maior acomete mais mulheres (2:1) e os dados 
apontam a depressão unipolar como a principal causa de incapacidade e 
impacto sobre a qualidade de vida entre mulheres de 15 a 44 anos. 

b) Geralmente o risco de desenvolver uma depressão maior é bem mais 
baixo até os primeiros anos da adolescência, quando ela começa a 
aumentar de maneira constante. 

c) Várias experiências e sintomas emocionais interagem para produzir uma 
experiência como a relatada e, não se pode pensar, inicialmente, em um 
transtorno mental; em mais de 80% dos jovens encontra-se alteração do 
humor, perda de energia, apatia e desinteresse, retardo psicomotor, 
sentimentos de desesperança e culpa, assim como são comuns as 
perturbações do sono e alterações de apetite e peso na idade. 

 

d) O episódio depressivo maior, em geral, é acompanhado pela perda do 
interesse nas coisas e pela incapacidade de experimentar qualquer 
prazer, incluindo interações com a família e amigos ou tarefas 
relacionadas ao trabalho e à escola. 

e) A manifestação da depressão em adolescentes costuma apresentar 
sintomas semelhantes aos dos adultos, mas também existem 
importantes características fenomenológicas que são típicas do 
transtorno depressivo nesta fase da vida. Adolescentes deprimidos não 
estão sempre tristes, apresentam-se principalmente irritáveis e instáveis, 
podendo ocorrer crises de explosão e raiva em seu comportamento. 

 

30. Para o terapeuta ocupacional, o tratamento em enfermaria psiquiátrica em 
hospital geral, possui algumas particularidades que são alvo de considerações: 

I – O paciente psiquiátrico hospitalizado não permanece restrito ao leito e 
transita nos espaços de convivência com a equipe assistencial. Esta condição 
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o distingue dos pacientes de outras especialidades e acarreta cuidados 
diferenciados. 

II. O paciente necessita de cuidados e observação rigorosa, inicialmente, estes 
são reduzidos conforme sua melhora. 

III – Alguns pacientes necessitam de auxílio para tarefas simples como higiene 
e alimentação. 

Espera-se do terapeuta ocupacional, que trabalha com estas demandas 
específicas e com a complexidade dos procedimentos e das relações 
interpessoais neste contexto, o desenvolvimento de algumas capacidades. 

Assinale a alternativa correta. 

a) O terapeuta ocupacional deve possuir a capacidade de utilizar critérios 
que diferenciem os pacientes em crise e fora da crise, uma vez que sua 
especificidade abarca o período de reabilitação. 

b) O terapeuta ocupacional deve possuir a capacidade de introduzir 
diferentes materiais de expressão  com a análise e o cuidado 
direcionado para cada patologia. 

c) O terapeuta ocupacional deve possuir a capacidade de se desvincular 
da cultura, para realizar a mediação e possibilidade de fortalecimento da 
pessoa e do coletivo. 

d) O terapeuta ocupacional deve possuir a capacidade de avaliar que 
ofertas e experiências podem ser usadas pelos pacientes para que a 
expressão, vivencia e significação de conteúdo seja adequada ao 
contexto hospitalar. 

e) O terapeuta ocupacional deve possuir a capacidade de articular todos os 
sujeitos envolvidos no processo de adoecimento e recuperação, 
identificando e contextualizando as variáveis dentro e fora do contexto 
hospitalar. 
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 31. O transtorno do espectro da esquizofrenia compreende: 

� a esquizofrenia,  

� outros transtornos psicóticos e  

� o transtorno esquizotípico de personalidade.  

Relacione as colunas do diagnóstico e suas principais características: 

 

1-Transtorno de personalidade 
esquizotípica 

A- desorganização (do conteúdo) conceitual do 
pensamento, delírios, alucinações e 
comportamento bizarro. 

2-Esquizofrenia B- delírios sem prejuízo do funcionamento ou 
comportamento bizarro. 

3-Transtorno delirante persistente C- delírios e alucinações, concomitantes a 
episódio depressivo (de humor, sem distinção da 
alteração primária entre estes domínios). 

4-Transtorno esquizoafetivo D- padrão recorrente de desconfiança sobre as 
intenções das pessoas. 

 

a) 1 – D, 2 – B, 3 – A, 4 – C 

b) 1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – D 

c) 1 – D, 2 – A, 3 – B, 4 – C 

d) 1 – C, 2 – A, 3 – D, 4 – B 

e) 1 – C, 2 – D, 3 – A, 4 – B 

 

32. Complete com os respectivos termos, segundo a Política do Ministério da 
Saúde para a Atenção Integral a usuários de álcool e outras drogas (2003). 

“A _________ não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, 
quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos que, necessariamente, 
lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que 
são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar 
em conta esta ___________. Devem acolher, sem julgamento, o que em cada 
situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo 
demandado, o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando 
a sua participação e o seu engajamento. Aqui a abordagem da 
______________ nos oferece um caminho promissor.” (BRASIL, 2003) 

a) redução de danos; abstinência; saúde 

b) diversidade; política; redução de danos 

c) abstinência; redução de danos; saúde 

d) abstinência; diversidade; redução de danos 

e) saúde; abstinência; redução de danos 
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33. Leia com atenção o caso clínico descrito e responda a alternativa correta, a 
qual contemple a contribuição do terapeuta ocupacional para a integralidade do 
cuidado, no Projeto Terapêutico Singular. 

1. Identificação: A.A.S, 26 anos, branco, solteiro, sem filhos, mora com o pai, 
católico, entregador de panfletos, natural de Batinga/ BA, mora em São Paulo 
desde 2 anos, 1º grau incompleto. 

2. QP: Alteração de comportamento desde 1998 

3. HPMA: Segundo familiares, as mudanças no comportamento de A. 
começaram em 2006 (15 anos), 6 meses após ele ter iniciado o emprego de 
cobrador de ônibus. Nessa época, o paciente começou a irritar-se com 
pequenos acontecimentos em casa e no trabalho, fato que chamou muito a 
atenção dos familiares. As pessoas comentavam que seu comportamento 
estava diferente e diziam que ele estava usando drogas. O paciente nega 
consumo de drogas e, embora não saiba justificar, também percebe a sua 
mudança de comportamento. A família conta um episódio em que ele rasgou 
cerca de 650 reais em dinheiro, extremamente enraivecido após perder o 
embarque de sua lotação. Trabalhou como cobrador de ônibus por 1 ano, 
porém, tinha muita dificuldade e se aborrecia facilmente quando os passageiros 
riam dele por demorar a calcular o troco. Em casa, a convivência ficou 
progressivamente mais difícil pela irritabilidade crescente, havendo constantes 
as discussões. Chegou a ir sozinho aos psiquiatras, mas a família não sabe 
precisar diagnósticos ou medicamentos prescritos. Em 2009 (18 anos) o 
paciente começou a se preocupar excessivamente com a organização da casa, 
não aceitava as coisas fora do lugar. Diariamente, repetia todo o serviço 
doméstico feito pela mãe, dizendo que estava mal feito. Começou a checar se 
a porta da rua estava trancada e repetia o procedimento muitas vezes durante 
o dia e a noite. Sentia-se perseguido pelos colegas de trabalho e observado 
pelos vizinhos. Em 2013 (22 anos), por causa de uma briga com o irmão, este 
e o seu pai disseram que só voltariam quando o paciente fosse morar em outro 
lugar. A mãe convenceu o marido a voltar para casa, mas o irmão nunca mais 
voltou.  Ao longo dos anos os irmãos foram todos saindo de casa, restando 
somente os pais de A. Em outubro de 2014 (23 anos), o paciente começou a 
ouvir vozes. Conseguia distinguir a voz de uma ex-namorada, que ele 
acreditava estar perseguindo-o. Segundo o paciente, a voz vinha de dentro de 
sua cabeça e o mandava ser agressivo, tingir suas roupas de preto e guardá-
las, juntamente com um par de botas, dentro da geladeira.  Refere que, essa 
mesma voz, mandava-o repetir as tarefas domésticas realizadas pela mãe e, 
caso não cumprisse, algo de ruim poderia lhe acontecer. Em outro momento, 
contudo, diz que colocava as roupas na geladeira porque queria que elas 
permanecessem limpas, e refazia as tarefas da mãe porque não estavam bem 
feitas.   

4. Antecedentes Pessoais: Nega tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. 
Nega doenças pré-existentes. 1 internação de 15 dias no hospital Ermelino 
Matarazzo em maio de 2015. 

4.1. História de vida (com o pai e o paciente): O paciente é o caçula de uma 
prole de 4 filhos. Nasceu de parto normal realizado em casa por parteira sem 
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intercorrências. Era cuidado pela mãe e pelas irmãs. Andou com cerca de 9 
meses, mas só começou a dizer as primeiras palavras com 2 anos. As pessoas 
na rua iam a sua casa para ajudá-lo a falar. Durante a infância brincava com os 
irmãos e tinha amigos na rua. Gostava de andar de bicicleta e de brincar com 
bolinhas de gude. Era calado e sem muitos amigos. As outras crianças 
achavam estranho seu jeito de falar e imitavam-no freqüentemente. Entrou na 
escola aos 7 anos, começou na 1ª serie. Reprovou duas vezes na 2ª série e 
uma vez na 5ª série. Tinha dificuldade de acompanhar os estudos, 
especialmente em português e matemática, e, por isso, parou de estudar. Aos 
15 anos, arrumou o primeiro emprego – cobrador de ônibus. Por dificuldades 
em desempenhar as tarefas exigidas, acabou sendo demitido com alguns 
meses de trabalho. Desde então, tem feito alguns “bicos”. Trabalhou como 
auxiliar em correio e como entregador de panfletos. O paciente não entende o 
fato de ser demitido sempre, tão precocemente e por tantas vezes de seus 
empregos. Sente-se rejeitado pelos colegas de trabalho e pelos familiares e 
não consegue entender como é o “jeitão estranho” que todos dizem que ele 
tem. Acha que é isso que o impede de conseguir outros trabalhos e ter bom 
convívio com as pessoas. Sente-se muito cobrado pelos irmãos, que não 
aceitam o fato dele não trabalhar. O paciente afirma que nunca namorou, mas 
que, algumas vezes, mente a respeito disso por vergonha de dizer a verdade. 

5. Antecedentes Familiares: Tio paterno com problemas mentais (agitação, 
agressividade e delírio de perseguição), Irmã mais velha teve síndrome do 
pânico aos 15 anos, Avó paterna com quadro demencial. 

a) Para contribuir com o Projeto Terapêutico Singular, o terapeuta 
ocupacional estabeleceria como foco de ação os papéis ocupacionais do 
trabalho e de trabalhador. 

b) Para contribuir com o Projeto Terapêutico Singular, o terapeuta 
ocupacional estabeleceria como foco o acompanhamento dos estudos e 
as dificuldades escolares. 

c) Para contribuir com o Projeto Terapêutico Singular, o terapeuta 
ocupacional proporia a participação em grupos abertos para o 
desenvolvimento do papel masculino, uma vez que na criação familiar, 
há uma forte presença de figuras femininas. 

d) Para contribuir com o Projeto Terapêutico Singular, o terapeuta 
ocupacional avaliaria os diferentes contextos do desempenho 
ocupacional, a rede de suporte pessoal e social, as experiências e 
perdas decorrentes do adoecimento e a possibilidade de construção de 
novos projetos de vida. 

e) Para contribuir com o Projeto Terapêutico Singular, o terapeuta 
ocupacional ampliaria possibilidades de inclusão em projetos de geração 
de renda e economia solidária. 

 

34. Tendo como base o caso descrito anteriormente, o terapeuta ocupacional 
tem ação fundamental nas discussões em equipe, contribuindo para: 

a) o trabalho de apoio e confiança entre os demais usuários, dando a ele 
um lugar controle e cuidado no equipamento. 
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b) o desligamento do paciente do equipamento, uma vez que o 
adoecimento está na família, esta por sua vez, deve ser encaminhada 
para uma UBS, que tenha cobertura de um NASF. 

c) o desenvolvimento de papéis fixos de cada profissional da equipe para o 
treino de habilidades cognitivas. 

d) que cada profissional faça uma avaliação especializada, para 
compreensão integrada do paciente. 

e) o fortalecimento da construção de rede social de suporte, promovendo 
experiências e narrativas compartilhadas entre o sujeito, a família, a 
equipe e a comunidade. 

 

35. Um programa de saúde mental, que proponha a desospitalização e 
_______________, deve ser composto de ________________, que contemple 
as diversas áreas do saber, privilegiando por sua vez _____________ e a 
prevenção de doenças, criando condições de uma melhor qualidade de vida, 
com ações terapêuticas e __________________, proporcionando um sistema 
de referência e contra-referência destes serviços entre si. 

Complete com os vocábulos corretos: 

a) a atendimento ao cidadão, serviços de saúde específicos, a questão 
social, interdisciplinares. 

b) o olhar sobre o sujeito, rede de serviços, os sintomas apresentados, 
disciplinares. 

c) a valorização do sujeito, serviços de saúde específicos, a saúde, 
interdisciplinares. 

d) a valorização do sujeito,  rede de serviços, a saúde, interdisciplinares. 

 

e) o olhar sobre o sujeito, serviços de saúde estipulados, a questão social, 
disciplinares. 

 

36. Ao iniciar um grupo de Terapia Ocupacional em um serviço longitudinal de 
atenção à saúde mental, as profissionais buscaram compreender as 
construções de encaminhamento da equipe, o momento atual de cada paciente 
em seu tratamento e em sua vida, seus espaços de circulação, as relações 
significativas e projetos de vida. Em um primeiro encontro, as terapeutas 
ocupacionais apresentaram o espaço para os integrantes e propuseram que 
cada um se apresentasse para o grupo a partir de seus hábitos e interesses. A 
cada encontro, as terapeutas ocupacionais buscavam alinhavar as narrativas 
trazidas, favorecendo a produção de trocas e a circularidade nas 
apresentações dos sujeitos. Alguns membros relembraram brincadeiras de 
infância, as sensações despertadas, aquele momento de vida. O grupo, então, 
decidiu experimentar fazê-las nos encontros, trazendo os materiais 
necessários, evocando músicas, alimentos que consumiam na época. Um dos 
membros procurou um velho amigo, com quem, na infância, costumava brincar, 
em sua cidade natal. Outro participante passou a ensinar seu neto cantigas de 
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sua época de garoto. Duas integrantes relembravam como mantinham o 
espírito despojado, semelhante à sensação de liberdade das brincadeiras, na 
trabalho.    

A partir desta narrativa, selecione a afirmativa INCORRETA quanto à 
articulação teórico-clínica: 

a) A produção de propostas grupais busca compor coletivos com certa 
constância e criação de enquadre que constituíam a continuidade do 
processo. 

b) O terapeuta ocupacional, ao acompanhar a realização de atividades e os 
sentidos que estas vão ganhando no encadeamento das sessões, 
promove trocas e estabelecimento de relações significativas entre os 
participantes. 

c) Durante o grupo de terapia ocupacional, as atividades estabelecidas a 
priori pelo terapeuta ocupacional, compõem o eixo norteador das 
intervenções para a construção de sentidos e projetos de vida. 

d) O processo grupal, em sua sucessão de sessões, diz respeito às trocas 
que vão se dando e se modificando no interior do grupo; diz das 
histórias individuais e das transformações que vão acontecendo com 
cada um, em seus papéis para além de participante do grupo. 

e) Em um grupo de terapia ocupacional, as transformações do vivido, 
sempre múltiplo, preenchem possibilidades, numa organização que faça 
sentido e possa ser compreendida pelo sujeito e os demais elementos 
do grupo. 

 

37. Sobre a Política de Atenção integral em álcool e outras drogas, podemos 
afirmar que: 

a) Existe um eixo principal de entendimento e, portanto, de tratamento que 
baseia-se na associação drogas-comportamento anti-social (álcool) ou 
criminoso (drogas ilícitas). Em ambos os casos, há um único objetivo a 
ser alcançado: a abstinência. 

b) São traçadas estratégias de abordagem para redução da oferta e 
redução da demanda. Para a primeira estratégia, conta-se com a ação 
da justiça, da segurança e da defesa. Para a segunda, a operação 
substancial tem-se dado através de tratamentos de internação com 
afastamento do usuário do agente indutor. 

c) A estratégia de redução de danos, amparada no artigo 196 da 
Constituição Federal, é uma intervenção que deve ser incluída entre as 
medidas a serem desenvolvidas, sem prejuízo a outras modalidades e 
estratégias de redução da demanda. 

d) O estabelecimento de estratégias de redução de danos é voltado para 
minimizar as consequências do uso indevido de drogas ilícitas. 

e) A política de prevenção, tratamento e de educação voltada para o uso 
de álcool e outras drogas deverá exclusivamente ser construída pelo 
Ministério da Saúde, sem relação com outros Ministérios, organizações 
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governamentais e não-governamentais e demais representações e 
setores da sociedade civil organizada, por se tratar de uma questão de 
saúde pública. 

 

38. Com o cenário internacional da economia capitalista, da década de 70, o 
processo de redução de custos na assistência à saúde teve forte impacto no 
desenvolvimento de diversas profissões, dentre elas Terapia Ocupacional. 
Assinale a alternativa correta sobre o contexto da Terapia Ocupacional, antes e 
após a instalação deste paradigma social, econômico e cultural. 

a) A prática da Terapia Ocupacional foi se constituindo vinculada à prática 
centrada no cliente, baseada no Modelo Canadense. Após o corte de 
recursos, foi dada maior ênfase ao uso de atividades, de autocuidado, 
lazer ou produtivas, frente à ocupação dos doentes crônicos em 
hospitais de longa permanência, com base em programas recreativos 
e/ou laboterápicos e, também, à restauração da capacidade funcional de 
incapacitados físicos em programas multidisciplinares de reabilitação. 

b) A prática da Terapia Ocupacional foi se constituindo vinculada ao uso de 
atividades, de autocuidado, lazer ou produtivas, frente à ocupação dos 
doentes crônicos em hospitais de longa permanência, com base em 
programas recreativos e/ou laboterápicos e, também, à restauração da 
capacidade funcional de incapacitados físicos em programas 
multidisciplinares de reabilitação. Após o corte de recursos, para maior 
fundamentação e formação destes profissionais, a profissão passou a 
usar, como referencial predominante, a prática centrada no cliente, 
baseada no Modelo Canadense. 

c) A prática da Terapia Ocupacional foi se constituindo vinculada ao uso de 
atividades, de autocuidado, lazer ou produtivas, frente à ocupação dos 
doentes crônicos em hospitais de longa permanência, com base em 
programas recreativos e/ou laboterápicos e, também, à restauração da 
capacidade funcional de incapacitados físicos em programas 
multidisciplinares de reabilitação. Após o corte de recursos, houve 
pressão para que os terapeutas ocupacionais fossem mais eficazes e 
produtivos, enfatizando aspectos mensuráveis do trabalho, 
comprovando as melhorias na independência funcional e a inserção dos 
pacientes. 

d) A prática da Terapia Ocupacional foi se constituindo vinculada ao uso de 
atividades, de autocuidado, lazer ou produtivas, frente à ocupação dos 
doentes crônicos em hospitais de longa permanência, com base em 
programas recreativos e/ou laboterápicos e, também, à restauração da 
capacidade funcional de incapacitados físicos em programas 
multidisciplinares de reabilitação. Após o corte de recursos, para maior 
fundamentação e formação destes profissionais, Eleonor Clark Slagle 
fundou a primeira escola regular de Terapia Ocupacional nos Estados 
Unidos e a Associação Americana de Terapia Ocupacional. 
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e) A prática da Terapia Ocupacional foi se constituindo vinculada à 
fundamentação e formação na primeira escola regular de Terapia 
Ocupacional nos Estados Unidos e a Associação Americana de Terapia 
Ocupacional, fundadas por Eleonor Clark Slagle. Após o corte de 
recursos, para maior fundamentação e formação destes profissionais, a 
profissão passou a usar, como referencial predominante, a prática 
centrada no cliente, baseada no Modelo Canadense. 

 

39. Para o paradigma da reabilitação psicossocial, o uso das atividades 
representa: 

a) Formas de ocupação, indicadas aos pacientes segundo o seu 
diagnóstico ou disfunção. 

b) Treinos de funções e habilidades. 

c) Recursos utilizados para a reabilitação do paciente, com a finalidade de 
adaptá-lo a uma realidade ou a um modo de existência. 

d) Oportunidades dos pacientes usarem seus potenciais criativos, artísticos 
e intelectuais, desenvolverem habilidades e terem acesso a eventos e 
serviços socioculturais. 

e) Instrumentos de reparação dos danos causados pelas patologias e 
possibilidades concretas de criação de projetos de vida. 

 

40. Em reunião de matriciamento, a equipe da Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) traz o caso de um homem de 35 anos que procurou a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para fazer curativo no pé direito, porque há 10 dias se cortou com 
arame farpado no terreno onde mora. 

Ao contato, pareceu esquivo, recusando-se a dar informações sobre o 
acidente, seu local de moradia ou sua história de vida. No entanto, durante o 
atendimento, uma agente comunitária de Saúde (ACS) o reconheceu – 
informou que o usuário mora num carro abandonado num terreno baldio em 
sua área, recebe doações de roupas e alimentos de vizinhos, mas tem pouco 
contato com eles, fechando-se no carro durante a maior parte dos dias e 
saindo à noite. Alguns vizinhos dizem que faz uso de bebidas alcoólicas, 
alguns dizem que costumava trabalhar numa lotérica no bairro vizinho e alguns 
dizem que tem familiares em Alagoas e três filhos em São Paulo. 

Preocupada com as condições de moradia do usuário, a equipe da ESF 
realizou visita domiciliar, sendo recebida por ele com hostilidade – dizia estar 
sendo perseguido, que a polícia estava atrás dele, que queriam tirá-lo de lá, 
mas que tinha o direito de morar onde quisesse. Evoluiu agitado, sem 
possibilidade de abordagem naquele momento. 

A equipe se retirou, e acredita, após este contato, tratar-se de um caso para 
formar parceria com o CAPS. 

Os CAPS são pontos de atenção do componente de atenção psicossocial da 
RAPS. Em relação a este tipo de serviço, assinale a alternativa correta. 
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a) São constituídos por equipe multiprofissional sob a coordenação de um 
profissional médico psiquiatra. 

b) Oferecem suporte integral às pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, priorizando os atendimentos individuais realizados em 
consultórios equipados com os recursos tecnológicos adequados para 
cada tipo de procedimento. 

c) O cuidado é desenvolvido por meio de Projeto Terapêutico Individual 
elaborado por um profissional capacitado, o qual considera todos os 
aspectos psicossociais para indicar o melhor tratamento. 

d) São serviços abertos e de caráter comunitário, organizados em 
diferentes modalidades de acordo com o tamanho da população do 
município e necessidades de cuidado do público alvo. 

e) São serviços intermediários que visam reduzir as internações em 
hospitais psiquiátricos. 

 

41. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) instituída por meio da Portaria 
3.088/11 tem por finalidade a criação, ampliação e articulação de pontos de 
atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 
Considerando as afirmações abaixo, assinale a correta. 

a) Os hospitais psiquiátricos são pontos de atenção da RAPS na atenção 
hospitalar e têm caráter complementar aos CAPS, devendo oferecer 
cuidado humanizado. 

b) Os Serviços Residenciais Terapêuticos são moradias com caráter 
transitório, inseridas na comunidade e visam atender pessoas com 
transtornos mentais egressas de internação de longa permanência. 

c) As equipes de Consultório na Rua, são pontos de atenção da RAPS na 
atenção básica e atuam de forma itinerante, ofertando cuidados em 
saúde mental para pessoas em situação de rua em geral, pessoas com 
transtornos mentais e usuários de crack, álcool e outras drogas. 

d) As Unidades de Acolhimento oferecem cuidados contínuos de saúde, 
em ambiente residencial, para pessoas com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas e que estejam a mais de três 
meses sem utilizar qualquer substância psicoativa. 

e) O Programa de Volta para Casa oferece suporte psicossocial aos 
familiares, para que pessoas internadas em caráter de longa 
permanência possam retornar aos seus domicílios de origem. 

 

42. Os terapeutas ocupacionais participaram de forma importante na 
transformação das instituições asilares, no campo da Saúde Mental. No 
contexto dos processos de desinstitucionalização ocorridas no Brasil, é correto 
afirmar que: 
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a) A Terapia Ocupacional contribui para a orientação da personalização 
dos espaços institucionais e para o respeito da identidade dos internos. 

b) O uso da atividade contribui para a mudança de comportamentos que 
possam dificultar a inserção social de pessoas com transtornos mentais 
graves. 

c) Atividades, como pintura e artesanato, são importantes ferramentas para 
o terapeuta ocupacional no campo da saúde mental, pois proporcionam 
melhora na concentração e diminuição dos sintomas psiquiátricos. 

d) A Terapia Ocupacional constitui-se em importante meio para combater a 
ociosidade presente nos CAPS. 

e) Os objetivos da atenção em Terapia Ocupacional abrangem processos 
orientados para a produção de autonomia e enfrentamento da exclusão 
social. 

 

43. A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de 
Álcool e Outras Drogas data de 2003, reconhecendo que o consumo de álcool 
e outras drogas tomou proporção de grave problema de saúde pública no país. 
Aponta para a necessidade da reversão de modelos assistenciais que não 
contemplem as reais necessidades de uma população, o que deve contemplar, 
no planejamento de ações voltadas para a atenção integral as pessoas que 
consomem álcool e outras drogas, os agravos sociais que deste consumo 
decorrem ou são reforçados.  

Sobre a Política em questão, podemos afirmar que tem como objetivo (assinale 
a questão CORRETA): 

a) Alocar a questão do uso de álcool como secundária ao uso de crack no 
campo da saúde pública 

b) Formular políticas que possam reafirmar o senso comum de que todo 
usuário de droga é um doente que requer internação, prisão ou 
absolvição. 

c) Mobilizar a sociedade civil para que não atue nas práticas preventivas, 
terapêuticas e reabilitadoras. 

d) Indicar o paradigma da redução de danos como estratégia de saúde 
pública que visa reduzir os danos causados pelo abuso de drogas lícitas 
e ilícitas, resgatando o usuário em seu papel autoregulador, sem a 
preconização imediata da abstinência e incentivando-o à mobilização 
social – nas ações de prevenção e de tratamento, como um método 
clínico-político de ação territorial inserido na perspectiva da clínica 
ampliada. 

e) Todas as afirmações à cima estão corretas. 

 

44. O Relatório Mundial da Saúde - Saúde Mental: Nova Concepção, Nova 
Esperança (OMS, 2001) traz dez recomendações básicas para ações na área 
de saúde mental, álcool e drogas. Assinale abaixo a recomendação que NÃO 
se encontra dentre elas: 
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a) Promover assistência em nível de cuidados primários. 

b) Ampliar os leitos para internação. 

c) Envolver comunidades, famílias e usuários. 

d) Estabelecer políticas, programas e legislação específica. 

e) Atuar de forma integrada com outros setores. 

 

45. João Batista, 63 anos, viúvo há 4 meses, aposentado por invalidez (AVCI 
há 3 anos), trabalhava como mestre de obras, tem 6 anos  de escolaridade. 
Tem 3 filhos, todos casados, morava com a esposa até o falecimento desta. 
Hoje mora com uma das filhas. Vem ao posto de saúde, que não conta com 
equipe de saúde mental, trazido pela filha. Fazia seguimento na unidade por 
conta da sequela de AVC e da HAS. Utiliza medicações clínicas e diazepan 
para dormir (a esposa era sua cuidadora), mas não compareceu nos últimos 
atendimentos agendados. No início do atendimento não conversa 
minimamente, chora muito. Passados alguns minutos, fala pouco, mas 
incisivamente: não vê mais sentido em viver, sente muita falta da esposa, está 
incomodado com a mudança de rotina, tem dormido pouco, se alimentado mal 
e recusa-se a sair de casa. Ao ser questionado nega tentativa de suicídio, mas 
fala claramente do desejo de morrer. A filha mostra-se preocupada e bastante 
envolvida. É dona de casa e passa a maior parte do dia em casa, cuidando dos 
filhos e agora do pai.  

De acordo com a Portaria n.º 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a 
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para a situação do senhor João 
Batista, a depender da disponibilidade local, são pontos de atenção mais 
indicados para o cuidado: 

a) Unidade de Acolhimento; Serviço Residencial Terapêutico; Iniciativas de 
Geração de Trabalho e Renda. 

b) Consultório na Rua; CAPS AD; Programa de Volta para Casa. 

c) Unidade Básica de Saúde; Centro de Convivência e Cultura; Centro de 
Atenção Psicossocial. 

d) Empreendimentos Solidários; Enfermaria especializada em Hospital 
Geral; Unidade de Acolhimento. 

e) CAPSi; SAMU 192; Serviço de Atenção em Regime Residencial. 

 

46. A Portaria nº 3.088, 3 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), e descreve seus componentes e pontos de 
atenção. 

“é constituído por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, 
que atuam de maneira integrada, sendo responsável por apoiar as Equipes de 
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Saúde da Família, as Equipes de Atenção Básica para populações específicas 
e equipes da academia da saúde, atuando diretamente no apoio matricial e, 
quando necessário, no cuidado compartilhado junto às equipes da(s) 
unidade(s) na(s) qual(is) está vinculado, incluindo o suporte ao manejo de 
situações relacionadas ao sofrimento ou transtorno mental e aos problemas 
relacionados ao uso de crack, álcool e outras drogas”. 

Qual ponto de Atenção a descrição acima caracteriza? 

a) Unidade de Acolhimento. 

b) Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

c) Consultório na Rua. 

d) Enfermaria especializada em Hospital Geral. 

e) Serviço de Atenção em Regime Residencial. Serviço de Atenção em 
Regime Residencial. 

 

47. acordo com a Portaria nº 3.088, 3 de dezembro de 2011, é possível afirmar 
que, configuram-se como objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial: 

a) Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; 
Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e 
suas famílias aos pontos de atenção; e garantir a articulação e 
integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, 
qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento 
contínuo e da atenção às urgências. 

b) Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade 
das pessoas; promoção da equidade, reconhecendo os determinantes 
sociais da saúde; combate a estigmas e preconceitos. 

c) Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; ênfase em 
serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle 
social dos usuários e de seus familiares; organização dos serviços em 
rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações 
intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado. 

d) Promoção de estratégias de educação permanente; e desenvolvimento 
da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

48. Complete a lacuna: 

Em consonância com a Política Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil, o 
princípio de ________________________ significa que significa que as portas 
de todos os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenil devem estar 
abertas a todo aquele que chega, ou seja, toda e qualquer demanda dirigida ao 
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serviço de saúde do território, deve ser acolhida, isto é, recebida, ouvida e 
respondida. 

a) Acolhimento Universal. 

b) Encaminhamento implicado. 

c) Construção permanente da Rede. 

d) Território. 

e) Território. 

 

49. Configura-se como uma das diretrizes operacionais da Política Nacional de 
Saúde Mental Infanto-Juvenil: 

a) Reconhecer somente o familiar ou responsável como portador de um 
pedido legítimo a ser levado em conta, implicando uma necessária ação 
de acolhimento. 

b) Tomar como responsabilidade da família o agenciamento do cuidado, 
seja por meio do cumprimento dos procedimentos indicados pelo serviço 
procurado, seja pela busca de outro, caso seja encaminhado. 

c) Garantir que a ação do cuidado seja o mais possível fundamentada nos 
recursos teórico-técnicos dos profissionais médicos, e partir destes 
serem indicados os procedimentos a serem desenvolvidos pelos demais 
membros da equipe. Garantir que a ação do cuidado seja o mais 
possível fundamentada nos recursos teórico-técnicos dos profissionais 
médicos, e partir destes serem indicados os procedimentos a serem 
desenvolvidos pelos demais membros da equipe. 

d) Conduzir a ação do cuidado de modo a sustentar, em todo o processo, a 
condição da criança ou do adolescente como sujeito de direitos e de 
responsabilidades, o que deve ser tomado tanto em sua dimensão 
subjetiva quanto social. 

e) Restringir os canais de articulação da ação com outros equipamentos do 
território, de modo a melhor organização da família para o tratamento 
proposto. 

 

50. A Portaria GM n.° 1.608, de 3 de agosto de 2004, institui o Fórum Nacional 
de Saúde Mental Infanto-Juvenil. Propõe-se que este Fórum esteja calcado na 
intersetorialidade e na constituição de redes de atenção como diretrizes gerais 
norteadoras de uma política de atenção em saúde mental da criança e do 
adolescente, tornando-se dessa forma um importante instrumento de gestão 
nesta área, no âmbito federal. 

Podemos definir, dentre os cinco grandes eixos referentes às principais 
atribuições do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil: 

a) Estabelecer diretrizes políticas municipais para o ordenamento do 
conjunto de práticas que envolvam o campo da Atenção à Saúde Mental 
InfantoJuvenil. 
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b) Promover o financiamento de instituições que atuam no campo da 
Atenção à Saúde Mental dessa população. 

c) Estimular pesquisas que subsidiem as instituições responsáveis pelas 
políticas públicas nessa área, nos diversos âmbitos de gestão. 

d) Aprovar as deliberações locais a serem adotadas na Saúde Mental da 
Criança e do Adolescente, nos diversos níveis de gestão, de forma a 
serem retransmitidas e implementadas na rede intersetorial de 
assistência. 

e) Funcionar como espaço de articulação intersetorial e discussão 
permanente sobre as políticas para esta área; incentivando a criação de 
fóruns estaduais para a área da Saúde Mental da Criança e do 
Adolescente. 

 

51. A contextualização histórica da Terapia Ocupacional traz alguns aspectos 
específicos das práticas contemporâneas, considerando alguns fatores 
intrínsecos ao processo de realização de atividades nos atendimentos de 
pessoas neste campo. A atividade humana é considerada o elemento 
centralizador e orientador deste processo terapêutico. Sobre as atividades, a 
partir da perspectiva da Terapia Ocupacional,  identifique as afirmações abaixo 
como verdadeiras, usando “V”, ou falsas, usando “F”, e assinale a alternativa 
correta. 

(  ) As atividades humanas são constituídas por um conjunto de ações que 
apresentam qualidades, demandam capacidades, materialidade e estabelecem 
mecanismos internos para sua realização. 

(   ) A partir do encontro inicial entre terapeutas e pacientes estabelece-se um 
resgate biográfico no campo das atividades, no qual se descobrem interesses, 
habilidades e potencialidades que delineiam caminhos possíveis para que o 
sujeito possa evitar doenças e situações de vulnerabilidade e ter uma vida 
adequada. 

(   ) O que se estabelece no decorrer da realização de atividades é um campo 
de experimentação, no qual se instala um processo dinâmico, caracterizado 
como fio condutor de uma história peculiar, que se constrói na relação 
terapêutica, a cada momento ou situação, de modo sempre singular. 

(   ) As atividades darão forma e estrutura ao fazer dos sujeitos atendidos, 
estabelecendo um sistema de relações que envolve a construção da qualidade 
de vida cotidiana. 

(   ) A partir do encontro inicial entre terapeutas e pacientes estabelece-se um 
resgate biográfico no campo das atividades, no qual se descobrem interesses, 
habilidades e potencialidades que delineiam caminhos possíveis para que o 
sujeito possa evitar doenças e situações de vulnerabilidade e ter uma vida 
adequada. 

a) V,F,V,F,F 

b) F,F,V,F,V 

c) V,F,V,V,V 



TERAPIA OCUPACIONAL 
 

UNIFESP – FAP 2018 

 
31 

d) V,F,V,V,F 

e) F,F,F,V,V 

 

52. C. é uma criança de 5 anos com diagnóstico de autismo. Por morar em 
uma área de difícil acesso, iniciou os atendimentos terapêuticos tardiamente. 
Foi encaminhada para CAPSij de sua região nesta idade. Em relação ao seu 
desenvolvimento temos as informações que C. anda com apoio, tem 
dificuldade a fala e nas atividades de vida diária, ainda sem controle de 
esfíncter. Não vai à escola e não tem amigos ou contato com outras crianças. 

A partir desse relato responda às questões propostas: 

Ao iniciar a intervenção terapêutica de C. na rede de atenção psicossocial é 
preciso saber que a mudança de princípios que regem a política de saúde 
mental infanto-juvenil tem acarretado mudanças também nos processos de 
cuidado de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. A RAPS propõe 
modificações no olhar e na intervenção do terapeuta ocupacional e o leva a 
considerar uma multiplicidade de fatores no processo de cuidado. Diante dessa 
afirmativa considere as questões abaixo e marque Falso (F) ou Verdadeiro (V).  

(  ) Um novo modelo de assistência – de base comunitária e não mais 
institucionalizante – dirigido a novos cidadãos sujeitos de direitos traz 
implicação para o profissional que atua na RAPS.  
(   ) Partindo desse princípio da política de saúde mental infanto-juvenil o 
processo de tratamento precisa estar focado no indivíduo e suas competências 
para que este possa ser incluído na sociedade.  
(   ) O terapeuta ocupacional ao desenvolver estratégias para a atenção e o 
cuidado deve compreender que uma delas se refere à constituição e 
organização de redes sociais de suporte.  
(  ) Conscientização, o cumprimento da política de saúde mental infanto-juvenil 
e o acesso à educação não fazem parte das estratégias de terapeutas 
ocupacionais para a efetivação do cuidado a crianças e jovens em sofrimento 
psíquico.  
(   ) A partir das premissas da política de saúde mental infanto-juvenil se faz 
necessário construir uma política voltada para a população de crianças e 
adolescentes que considere suas peculiaridades e necessidades e que siga os 
princípios estabelecidos pelo SUS. 

a) V, F, V, F, V 

b) F, V, V, F, F 

c) V, V, V, F, V 

d) F, F, V, V, V 

e) V, F, F, F, V 

 

53. Na atenção destinada à C. compreende-se que o desenvolvimento é um 
importante determinante de saúde e, no caso da criança com transtorno do 
espectro autista, a intervenção terapêutica nos primeiros anos de vida é 
fundamental no processo de crescimento. No caso acima relatado essa 



TERAPIA OCUPACIONAL 
 

UNIFESP – FAP 2018 

 
32 

intervenção não foi possível. Diante dessa afirmativa, assinale a alternativa 
correta: 

a) A avaliação inicial não é tão importante no processo de intervenção 
terapêutica, uma vez que o desenvolvimento como um todo está 
comprometido. 

b) O terapeuta ocupacional deve conduzir, junto a equipe do CAPSij, a 
ação do cuidado, concebendo a criança ou adolescente em sua 
dimensão subjetiva e social; comprometer os responsáveis pela criança 
os adolescente a ser cuidado no processo terapêutico; estabelecer 
canais de articulação da ação com outros equipamentos do território, 
operando na lógica da rede ampliada de atenção. 

c) Durante o acolhimento, o terapeuta ocupacional precisa se preocupar 
em detectar o tipo clínico de enfermidade, suas características 
topológicas quanto às seqüelas sem se preocupar em compreender 
como a família considera e entende o diagnóstico. 

d) Ao iniciar o processo de acolhimento o terapeuta ocupacional não 
precisa se preocupar com o contexto em que a criança está inserida e, 
sim, se preocupar em avaliar diretamente o desempenho da criança 
naquele momento, por meio de atividades pré-determinadas. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

54. As linhas gerais de ação que caracterizam as políticas públicas da área de 
saúde mental infanto juvenil fazem-se reger por claros princípios. Diante dessa 
afirmativa considere as questões abaixo e marque Falso (F) ou Verdadeiro (V). 

(  ) A criança ou o adolescente a cuidar é um sujeito de diretos, acolhimento 
universal, encaminhamento implicado, construção permanente de rede, 
território e intersetorialidade na ação do cuidado. 

( ) As demandas formuladas por outros sobre a criança ou adolescente (pais, 
familiares, professores) não devem ser mais importantes ou mais consideradas 
que escuta da própria criança ou do adolescente a ser cuidado. 

(  ) É preciso relativizar a demanda da criança e do adolescente, pois estes não 
conseguem se expressar corretamente devido ao comprometimento psíquico. 

(   ) É preciso que as crianças e adolescentes que chegam ao CAPSij possam 
se adequar às normas e regras do serviço. 

(    ) O terapeuta ocupacional deve, no processo de intervenção, selecionar 
estímulos e objetos que sejam pertinentes à capacidade da criança de 
perceber e responder às solicitações, usar pontos e padrões de inibição e 
facilitação de diferentes posturas para realização de tarefas. 

a) V, V, F, F, F 

b) F, V, V, F,V 

c) V,V,V, F, F 

d) F, F, V, F,V. 

e) V, V, F, F, V 
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55. O território é uma das categorias nacionais mais importantes com que se 
trabalha no campo da saúde mental. Nesse sentido, pode-se entendê-lo como: 

a) Um espaço delimitado geograficamente. 

b) Um espaço que abrange o recorte regional e geográfico. 

c) Um espaço geográfico que pode ser compreendido como o lugar 
psicossocial do sujeito. 

d) Lócus regional onde a criança ou adolescente habitam. 

e) Conjunto de instituições localizadas nas proximidades do CAPS 

 

56. Os serviços de saúde mental infanto juvenis devem assumir uma função 
social que extrapola o fazer técnico do tratamento. Diante dessa formulação 
compreende-se que a intersetorialidade na ação do cuidado implica em: 

a) Considerar o CAPSij como lugar de referência e assistência e, como tal, 
ser o mais importante no cuidado a crianças e adolescentes dos quais 
se trata de cuidar. 

b) Escolas, igrejas, órgãos da justiça e da infância e adolescência, 
conselho tutelar e instituições de esporte, lazer e cultura são 
parcialmente importantes no processo de cuidado das crianças e 
adolescentes que estão na rede de atenção psicossocial. 

c) Incluir ações junto a outros equipamentos – de natureza clínica ou não – 
que estejam envolvidos na vida das crianças e adolescentes que estão 
no CAPSij. 

d) Contatar os serviços que atendem as crianças e adolescentes e 
encaminhar quando necessário. Contatar os serviços que atendem as 
crianças e adolescentes e encaminhar quando necessário. 

e) Considerar que a vida da criança ou adolescente é composta por 
diferentes setores. 

57. O uso de grupos na prática da Terapia Ocupacional vem se ampliando 
cada vez mais em diferentes contextos. Na atenção e cuidado à criança e ao 
adolescente em sofrimento psíquico pode-se considerar os grupos como: 

a) Importante dispositivo de cuidado na Rede de Atenção Psicossocial, 
uma vez que oferece à criança e ao adolescente possibilidade de 
estabelecer laços sociais e possibilitando experiências coletivas e 
compartilhadas. 

b) Dispositivo utilizado quando não é possível realizar o atendimento 
individualizado. 

c) Dispositivo parcialmente importante no processo de cuidado das 
crianças e adolescentes que estão na rede de atenção psicossocial, pois 
o atendimento individualizado trará resultados mais eficazes. 

d) Em um grupo de crianças no CAPSij cabe somente ao terapeuta 
conduzir as atividades propostas. 
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e) Dispositivo que visa otimizar os recursos do CAPSij 

 

58. Para Saraceno (2001), a reabilitação psicossocial constitui-se em uma 
exigência ética para os profissionais de saúde mental. Sobre ela podemos 
afirmar que: 

a) Sua importância está em possibilitar o aumento da capacidade e ganho 
de habilidades, necessários para a inserção social. 

b) Oficinas de teatro ou de artesanato ofertadas por terapeutas 
ocupacionais são fundamentais para a reabilitação psicossocial, pois 
possuem caráter terapêutico. 

c) O lazer e o entretenimento são importantes dimensões da reabilitação 
psicossocial. 

d) O processo de reabilitação envolve diferentes cenários da vida e deve 
ser voltado para a construção plena da cidadania. 

e) A reabilitação psicossocial envolve a reconstrução da contratualidade e 
neste sentido ações intersetoriais envolvendo a defensoria pública são 
fundamentais. 

 

59. Um terapeuta ocupacional que trabalha em um CAPS AD acompanha 
diferentes pessoas com necessidades relacionadas ao uso de crack, álcool e 
outras drogas. Atualmente vem desenvolvendo projetos de cuidado visando o 
ganho de autonomia. Assinale a alternativa correta: 

a) A aquisição de autonomia consiste na possibilidade de independência e 
autossuficiência nas relações sociais. 

b) Um maior nível de autonomia está relacionado ao estabelecimento de 
maiores quantidades de relações de dependência. 

c) A dependência de substâncias psicoativas contribui para a diminuição do 
nível de autonomia, sendo o primeiro passo para o processo de cuidado 
a interrupção de seu uso. 

d) O processo de cuidado visando a autonomia terá sempre como objetivo 
a diminuição gradual do uso de substâncias psicoativas até sua total 
interrupção. 

e) A carência afetiva e a dependência de um grande número de pessoas 
contribui fortemente para perda de autonomia 

 

60. A mudança no modelo de atenção à saúde mental, priorizando os serviços 
comunitários e territoriais, associada às práticas de reabilitação psicossocial 
têm contribuído para a reinserção social de pessoas que vivenciam a 
experiência da loucura. Sobre isso é correto afirmar que. 

a) A reabilitação psicossocial pode ser entendida como um processo de 
restituição do poder contratual, permitindo que pessoas com transtornos 
mentais possam de alguma maneira participar das trocas sociais. 
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b) Ao sair do manicômio pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes passam a um patamar de efetiva troca social. 

c) Os CAPS são importantes pontos de atenção da RAPS, pois sempre 
oferecerem um atendimento mais humanizado e tolerante. 

d) O profissional de saúde mental deve manter certo distanciamento nas 
relações terapêuticas e desta forma seu papel não deve influenciar 
diretamente na contratualidade do usuário do serviço. 

e) As oficinas terapêuticas também são espaços educativos em que 
pessoas com transtorno mentais graves podem aprender formas efetivas 
de não demonstrar os sintomas característicos dos transtornos mentais. 
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