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Resposta aos recursos – Terapia ocupacional 

 

1. NÚMERO DA QUESTÃO: 51 

Recursos: 

Numero de inscrição 70002357 

Numero de inscrição 70001821 

Numero de inscrição 70000794 

Numero de inscrição 70002222 

Resposta aos Recursos: De fato o item 2 e 5 estão iguais: Status : DEFERIDO 

 

2. NÚMERO DA QUESTÃO: 24 

Recursos:  

Numero de inscrição 70002375 

Numero de inscrição 70001821 

Respostas aos recursos: Status : DEFERIDO 

Justificativa: Não há alternativa incorreta 

 

3. NÚMERO DA QUESTÃO: 41 

Recursos:  

Numero de inscrição 70002375 

Numero de inscrição 70002222 

Respostas aos recursos: Status : DEFERIDO  

Justificativa: Identificou-se que a alternativa apontada como correta não deixa claro 

que se refere à atuação da equipe do Consultório na Rua especificamente na Rede de 

http://www.unifesp.br/


Atenção Psicossocial, podendo ser interpretada como a atuação desta equipe no geral, 

a qual não se limita aos cuidados em saúde mental.  

 

4. NÚMERO DA QUESTÃO: 21 

Recursos:  

Numero de inscrição: 70001821 

Resposta ao recurso : INDEFERIDO 

Justificativa: A população em situação de rua e vulnerabilidade tem pouca participação 

em movimentos sociais, portanto o recurso não se aplica. 

 

5. NÚMERO DA QUESTÃO: 25 

Recursos:  

Número de inscrição 70001821 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: No enunciado, a prática descrita “encaminhamento implicado” 

consta nas ações descritas: “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.” De acordo com a Política Nacional de 

Saúde Mental Infanto Juvenil, “Esse trabalho se insere na concepção de rede e 

sua construção será abordada adiante. Existe ainda a possibilidade da 

desconstrução da demanda como demanda de tratamento. Nesses casos, o 

serviço deverá realizar otrabalho de desconstrução, que muitas vezes implica 

em uma intervenção junto a outras instâncias[...] Nesse caso, além da 

construção de rede, o princípio aqui implicado é o da intersetorialidade. Questão 

25 alternativa oficial C 

 


