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CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA OBJETIVA

1.  Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2.  Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados 
nos itens 3 e 4.

3.  Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4.  Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5.  Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça 
qualquer alteração da folha.

6.  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.  As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8.  Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível 

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.
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c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.
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e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.
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b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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QUESTÃO 21
De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID 10) da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), os transtornos do desenvolvimento (F80-F89) têm 
seu início, obrigatoriamente _________________________(1) e acarretam 
comprometimento do desenvolvimento de funções ___________________(2), 
com uma evolução _________________(3). Na maioria dos casos, as funções 
atingidas compreendem _____________________(4).

Assinale a alternativa que completa na ordem correta as lacunas da descrição 
acima.

a)  (1) durante a gestação; (2) estreitamente ligadas à maturação biológica 
do sistema nervoso central; (3) instável; (4) habilidades intelectuais e 
psíquicas.

b)  (1) durante a gestação; (2) estreitamente ligadas à maturação biológica 
do sistema nervoso central; (3) contínua e sem remissões nem recaídas; 
(4) facis sindrômica, afeto pueril e dificuldade na fala.

c)  (1) na primeira infância; (2) estreitamente ligadas à maturação de 
membros superiores e inferiores; (3) contínua e sem remissões nem 
recaídas; (4) facis sindrômica, afeto pueril e dificuldade na fala.

d)  (1) na adolescência; (2) estreitamente ligadas à maturação de membros 
superiores e inferiores; (3) instável; (4) a linguagem e a coordenação 
motora.

e)  (1) na primeira infância; (2) estreitamente ligadas à maturação biológica 
do sistema nervoso central; (3) contínua e sem remissões nem recaídas; 
(4) a linguagem e a coordenação motora.

QUESTÃO 22
A partir da tabela abaixo, correlacione os quadros psicopatológicos nomeados na 
primeira coluna com as descrições da segunda coluna. Selecione a alternativa 
que contém a ordem correta.

A - Esquizofrenia paranóide ( ) caracteriza-se por pensamento de curso acelerado, 
observando-se logorreia ou aumento da psicomotricidade.

B - Esquizofrenia hebefrênica ( ) caracteriza-se principalmente por distúrbios nos afetos, 
acomete mais comumente adultos jovens ou adolescentes, 
há importantes alterações do pensamento como 
desorganização, ambivalência ou discurso incoerente.

C - Esquizofrenia catatônica ( ) identifica-se pela maior presença de distúrbios 
da psicomotricidade, sendo comuns alterações como 
hipercinesia, variando até o outro extremo como estupor.

D - Episódio maníaco ( ) caracteriza-se pela predominância de ideias delirantes, 
geralmente seguidas de alucinações, especialmente do tipo 
auditivas.

E - Episódio depressivo ( ) caracteriza-se por humor rebaixado, redução da 
energia, sentimentos de menos valia e diminuição das 
atividades
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a)  A; B; C; D; E.

b)  D; C; A; B; E.

c)  E; D; C; A; B.

d)  D; B; A; C; E.

e)  D; B; C; A; E.

QUESTÃO 23
O trabalho, na perspectiva da reabilitação psicossocial, é entendido como um 
direito e importante condição para a inserção social de pessoas que vivenciam 
a experiência da loucura. Nesse sentido, no ano de 2004, consolidou-se uma 
pareceria entre a saúde mental e a economia solidária, que culminou no aumento 
de iniciativas de trabalho e geração de renda. Sobre a econômica solidária é 
possível dizer:

a)  Princípios como a autogestão e democracia estimulam o protagonismo 
dos usuários nos processos de trabalho.

b)  A amizade, a caridade e o respeito ao próximo são os principais pilares 
deste modo de produzir bens e serviços.

c)  A economia solidária baseia-se no empreendedorismo individual.

d)  A experiência solidária ajuda a desenvolver as condições necessárias 
para o ingresso no mercado de trabalho formal.

e)  Esta proposta, por transformar a autopercepção dos usuários enquanto 
seres econômicos, também auxilia nos processos de promoção, cura e 
reabilitação psicossocial.

QUESTÃO 24
Os CAPS AD são serviços voltados ao cuidado de pessoas que fazem uso 
prejudicial de álcool, crack e outras drogas.

Ao chegarem a estes serviços, em busca de apoio, as pessoas:

a)  Serão convidadas a se internarem para que possam abandonar o vício.

b)  Após triagem, serão encaminhadas para um serviço de referência, que 
proporcionará um ambiente tranquilo e bucólico para o tratamento.

c)  Serão inseridas em um programa de tratamento padronizado, que 
envolve o uso de medicação e a participação em atividades com 
diferentes graduações de exigência.

d)  Serão acompanhadas de modo singular, a partir da lógica da redução 
de danos.

e)  Realizarão testes laboratoriais para que possam obter um diagnóstico 
preciso e, consequentemente, a melhor terapia possível.
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QUESTÃO 25
João faz uso de substâncias psicoativas desde sua adolescência, mas quando sua 
mãe faleceu, o uso que era recreativo, passou a se dar de forma mais constante 
e em maiores quantidades. No momento, não enxerga muitas perspectivas para 
sua vida e não pretende deixar de fazer uso. Diante desta situação, uma parte da 
equipe de um serviço de saúde mental entende que não há muito a ser ofertado, 
pois o mesmo recusa-se a deixar de consumir as substâncias. Porém, outros 
profissionais defendem a redução de danos enquanto estratégia de cuidado. A 
respeito desta estratégia, é possível afirmar:

a)  É inspirada em concepções religiosas que pregam a tolerância com os 
diferentes.

b)  Incentiva o uso das substâncias psicoativas, desde que realizado de 
forma responsável.

c)  Pode Incluir medidas como uso de modo protegido, diminuição do uso 
ou abstinência.

d)  A guerra às drogas vem apresentando resultados satisfatórios e 
promissores.

e)  Desresponsabiliza o Estado de sua função de zelar pela saúde pública.

QUESTÃO 26
De acordo com Castro (2007), no encontro entre terapeutas ocupacionais 
e pacientes ocorre a tessitura das práticas, das propostas de tratamento, do 
exercício da terapia ocupacional. Assinale a alternativa correta:

a)  É importante que o setting terapêutico seja único no intuito de favorecer 
a rotina do paciente.

b)  A contra-transferência acontece por meio dos “sentimentos afetuosos, 
mesclados muitas vezes de hostilidade, não justificados em relações 
reais e que pelas particularidades, devem provir de antigas fantasias 
tornadas conscientes”.

c)  A transferência é a resposta emocional do terapeuta aos estímulos que 
provêm do paciente.

d)  A relação terapeuta-paciente deve manter ambos como agentes de 
uma composição formativa com os acontecimentos, com diferenças, 
promovendo mútuo fortalecimento das vidas em conexão.

e)  A função de continência deve ser exercida pelo paciente para transformar 
pela imaginação as suas experiência de vida.

QUESTÃO 27
Na Terapia ocupacional, a relação terapeuta-paciente acontece num campo de 
complexidades no qual questões relacionadas ao sofrimento humano exigem 
estudos e conhecimentos interdisciplinares - técnico-científicos, antropológicos, 
psicológicos, sociais e políticos - que caracterizaram a necessidade de ampliação 
da atuação desse profissional. No que diz respeito essa relação, segundo Castro, 
(2007), assinale a alternativa correta:



TERAPIA OCUPACIONAL

16
UNIFESP – FAP 2019/2020

a)  O terapeuta ocupacional deve proporcionar um aparato técnico com 
foco na gama de necessidades que podem estar condensadas nas 
demandas tecnicistas.

b)  No primeiro encontro paciente-terapeuta, a atenção e acolhimento 
devem ser os atos inaugurais que vão guiar, orientar e fundar a relação 
de um com o outro.

c)  O terapeuta ocupacional deve inicialmente colher informações 
relacionadas a história de vida do paciente por meio de um questionário 
pré estruturado, visto que não é recomendado a entrevista durante a 
realização de atividades.

d)  Para a construção do vínculo entre paciente-terapeuta, este não deve 
cometer erros pois isto pode colaborar para que o próprio paciente não 
desenvolva seus modos de lidar com diversas pessoas e experiências.

e)  O holding é tudo que no ambiente fornecerá a uma pessoa a experiência 
de continuidade, de constância física.

QUESTÃO 28
Em seu trabalho em um CAPS Adulto, uma terapeuta ocupacional inicia o 
acompanhamento de uma jovem de 21 anos com hipótese diagnóstica de 
transtorno de personalidade. Durante os atendimentos, a profissional identifica 
que a jovem passa a maior parte de seu tempo dentro do quarto ouvindo 
músicas, assistindo vídeos e fumando cigarros. Diante desta situação, assinale 
a alternativa incorreta a respeito do trabalho do terapeuta ocupacional:

a)  Construção de projetos de cuidado que envolvam a produção de redes 
de apoio com amigos e familiares, de forma a enriquecer as relações e 
ampliar o poder contratual.

b)  Proposição de atividades relacionadas à música e às artes, pautadas 
na relação tríadica terapeuta-paciente-atividade.

c)  Convite a jovem para participar de oficinas terapêuticas e espaços de 
cuidado que poderiam ajudá-la a organizar melhor seu cotidiano.

d)  Realização de atendimentos domiciliares que possam garantir a 
manutenção da relação harmoniosa dentro da casa.

e)  Realização de um trabalho em laborterapia para melhorar a ociosidade 
e o vazio existencial associados ao transtorno mental.

QUESTÃO 29
A estratégia da Redução de Danos (RD) visa reduzir os prejuízos causados 
pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, resgatando o usuário em seu papel auto 
regulador, sem a preconização imediata da abstinência e incentivando-o à 
mobilização social. Sobre a estratégia da Redução de Danos, é incorreto afirmar:

a)  A estratégia da RD busca instaurar um processo de normatização, de 
criação de novas regras de si adequadas às organizações da sociedade 
civil.
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b)  Constituem-se nas ações de prevenção e de tratamento como um 
método clínico-político de ação territorial inserido na perspectiva da 
clínica ampliada.

c)  A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu as estratégias de 
Redução de Danos (RD) no repertório de ações de combate à epidemia 
de HIV/AIDS.

d)  A direção proposta pela RD, de acolher o outro na sua diferença, atualiza 
um sentido de universalidade aliado à dimensão singular da experiência 
com o uso de drogas.

e)  A RD propõe, como um de seus eixos, dirimir o regime de criminalização 
e de condenação moral dos usuários de drogas.

QUESTÃO 30
A RAPS encontra-se organizada em diversos componentes. Sobre a Atenção 
Hospitalar, é correto afirmar:

a)  A Atenção hospitalar indicada na RAPS diz respeito aos hospitais 
psiquiátricos e comunidades terapêuticas filiados ao Ministério da 
Saúde.

b)  Na Atenção hospitalar, o cuidado é pontual e deve estar articulado com 
o projeto terapêutico singular desenvolvido pelo serviço de referência 
do usuário.

c)  A Atenção hospitalar é constituída por leitos em enfermarias da clínica 
médica, da pediatria ou da obstetrícia indicados pelo convênio médico 
para oferecer suporte hospitalar em saúde mental.

d)  Todos os usuários com sofrimento ou transtornos mentais devem 
frequentar atividades semanais propostas em hospitais psiquiátricos.

e)  O acesso aos leitos neste ponto de atenção deve ser regulado a partir 
de critérios clínicos, indicados pelos médicos psiquiatras e psicólogos 
acompanhantes do caso.

QUESTÃO 31
Do mesmo modo que cerca de 17,9% da população adulta no Brasil, José faz 
uso abusivo de bebida alcoólica, o que tem trazido alguns transtornos em relação 
ao trabalho e à convivência com sua família. A respeito desta questão assinale 
a alternativa correta.

a)  Diante do padrão de uso de bebida alcoólica apresentado por José, a 
internação compulsória seria necessária para que possa recuperar a 
sua saúde.

b)  O consumo de bebidas alcoólicas como o vinho, mesmo que realizado 
de forma abusiva, é considerado como um fator de proteção para 
doenças cardiovasculares.

c)  Na atenção básica o uso abusivo de álcool é detectado através do 
monitoramento da dosagem alcoólica realizada através de aparelhos 
do tipo “bafômetro”.
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d)  Casos como o de José são comumente encontrados na Atenção Básica, 
cuja abordagem visa a detecção precoce de problemas relacionados ao 
uso e o tratamento de outras doenças que são agravadas pelo consumo 
de bebidas alcoólicas.

e)  O uso abusivo de álcool trata-se de uma forte compulsão para consumir 
bebidas alcoólicas em conjunto com o estado de abstinência quando o 
uso é interrompido.

QUESTÃO 32
GSS, 19 anos, evangélico, Ensino Fundamental incompleto (8ª ano), 
desempregado, solteiro, mora com a mãe, a avó, o avô, 2 irmãs e uma prima 
no bairro Ermelino Matarazzo, em São Paulo. O paciente foi trazido ao pronto 
socorro psiquiátrico no dia 19/08/2019 pelo tio, devido a quadro de hostilidade 
e heteroagressividade. Apresentava comportamento desorganizado, atitude 
desafiadora e combativa ao contato, com delírio grandioso e místico-religioso. 
Relata fazer uso de maconha, com frequência diária, desde os 14 anos. 
Realizava tratamento em CAPS de referência, mas a família refere não adesão 
medicamentosa. É internado em unidade psiquiátrica, apresentando sintomas 
psicóticos.

Assinale a alternativa que corresponde ao Projeto Terapêutico Singular mais 
adequado a ser desenvolvido em uma unidade psiquiátrica em hospital geral:

a)  Estabilização do quadro atual, com melhora dos sintomas 
psicopatológicos/ Favorecimento do vínculo com a equipe da unidade 
de internação/ Acolhimento aos familiares/ Participação das atividades 
da unidade/ Engajamento em planos futuros/ Articulação de rede e 
encaminhamento para equipamentos territoriais.

b)  Estabilização do quadro atual, com melhora dos sintomas 
psicopatológicos/ Esclarecimento diagnóstico/ Psicoeducação para os 
familiares/ Encaminhamento à comunidade terapêutica para internação 
mais prolongada, para tratar necessidades decorrentes do abuso de 
substâncias.

c)  Estabilização do quadro atual, com melhora dos sintomas/ Acolhimento 
aos familiares/ Investimento em psicoterapia individual/ Encaminhamento 
para Centro de Acolhida para adultos de seu território.

d)  Esclarecimento diagnóstico/ Psicoeducação para os familiares/ 
Participação das atividades da unidade/ Articulação com o CAPS II 
de seu território, objetivando posterior encaminhamento para Serviço 
Residencial Terapêutico (SRT).

e)  Esclarecimento diagnóstico/ Investimento em psicoterapia individual/ 
Articulação com o Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) de seu território, para possibilitar psicoeducação para 
a família e maior engajamento em planos futuros.

QUESTÃO 33
De acordo com Ballarin (2007), qual a função do terapeuta ocupacional como 
coordenador de grupo?
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a)  Estabelecer o contrato do grupo (local, tempo de duração, número de 
participantes e estrutura grupal), além de cuidar do setting terapêutico, 
preparar o ambiente e planejar os recursos materiais que serão 
utilizados. O manejo do grupo também é essencial, sendo necessário 
que o coordenador esteja atento aos movimentos transferenciais e 
contra transferenciais, os processos projetivos e introjetivos, buscando 
resgatar sentido do fazer, da criatividade e da existência.

b)  Analisar as atividades previamente e planeja-las com o objetivo de 
trabalhar as incapacidades dos sujeitos que se encontram no grupo. 
A realização das atividades em grupo estimula os outros integrantes a 
buscar a superação de suas dificuldades, garantindo maiores ganhos 
funcionais aos pacientes.

c)  Elaborar estratégias terapêuticas que garantam o atendimento a todos 
os usuários que procuram o serviço público. Sendo assim, os grupos 
são excelentes estratégias, pois possibilitam o atendimento de muitos 
usuários ao mesmo tempo, garantindo economia nos gastos públicos.

d)  Possibilitar que o grupo seja um espaço de expressão de conflitos 
inconscientes, proporcionando a vivência de cenas e imagens por 
meio da relação com o outro. O grupo é compreendido como uma 
caixa de ressonância, no qual as intervenções que são feitas para um 
determinado paciente ecoam e atingem o grupo como um todo.

e)  Selecionar cuidadosamente os participantes do grupo, a fim de 
proporcionar o máximo de homogeneidade. É importante que as 
atividades sejam decididas pelos pacientes e que todos entrem em um 
consenso sobre qual atividade será realizada. Quanto mais homogêneo 
for o grupo e a atividade, mais terapêutico será esse espaço.

QUESTÃO 34
Para Nicácio e Mângia (2001) a perspectiva da Desinstitucionalização possibilitou 
a redefinição dos objetivos da atenção em Terapia Ocupacional. Qual das opções 
a seguir caracteriza essas mudanças nas intervenções da Terapia Ocupacional 
no campo da saúde mental?

a)  A Terapia Ocupacional passou a refletir criticamente sobre o uso das 
atividades como entretenimento, mantendo o usuário dentro de uma 
lógica manicomial, segregadora e excludente. Essa reflexão possibilitou 
que os terapeutas ocupacionais aprofundassem seus conhecimentos, 
compreendendo o valor terapêutico da atividade e seu caráter prescritivo.

b)  A Terapia Ocupacional auxilia na ressignificação e recuperação de 
antigos papeis ocupacionais ou na experimentação de novos, por meio 
de um processo terapêutico que possibilita ao sujeito treinar habilidades 
e se redescobrir através das atividades.

c)  A Terapia Ocupacional, por meio de grupos e atendimentos individuais, 
objetiva a construção da independência de sujeitos que se encontram 
excluídos socialmente e que por sua condição psíquica precisam se 
manter internados.
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d)  A Terapia Ocupacional propõe a produção da autonomia e a construção 
de novos itinerários que enfrentem a exclusão social. Nessa perspectiva o 
processo de reabilitação deve produzir redes de negociação articuladas 
e flexíveis, que possibilitem aumentar as oportunidades de trocas de 
recursos e afetos entre usuários, famílias e comunidades e ampliar o 
poder contratual das pessoas em desvantagem.

e)  A Terapia Ocupacional busca a independência dos indivíduos que 
atende e sua reinserção a normalidade produtiva, compreendendo o 
processo de reabilitação como a melhoria das incapacidades do sujeito.

QUESTÃO 35
Qual a compreensão de Ferrari (2015) sobre atividades em um grupo de Terapia 
Ocupacional na saúde mental?

a)  As atividades tem o papel de ocupar o paciente, a fim de que ele se 
sinta útil e se adapte a dinâmica institucional.

b)  As atividades são mediadoras da relação terapeuta-paciente e 
empregadas apenas como um recurso para que o paciente possa 
expressar seu mundo interno e seus conflitos intrapsíquicos.

c)  As atividades são integrantes da relação triádica, que somadas ao 
acontecer grupal intensifica e amplia as possibilidades de comunicação e 
expressão de conflitos inconscientes, proporcionando a experimentação 
de novas formas de se relacionar com o fazer, criar, captar o mundo, 
trocar, relacionar-se com a sua própria produção e com a dos outros.

d)  As atividades em grupo não possibilitam ao sujeito expressar-se e 
experimentar novos papeis sociais por meio da dinâmica das relações 
estabelecidas entre os membros do grupo, mas facilitam seu processo 
de inclusão social.

e)  As atividades proporcionam a aquisição de novas habilidades e a 
descoberta de potenciais que ficam escondidos pelo estigma da doença 
mental.

QUESTÃO 36
O envolvimento dos terapeutas ocupacionais nas experiências pioneiras de 
desinstitucionalização e na constituição dos novos serviços de saúde mental 
levaram a mudanças no ensino, atuação profissional e produção científica da 
Terapia Ocupacional no campo da saúde mental. Nesse cenário os terapeutas 
ocupacionais passaram a produzir práticas de cuidado emancipatórias que 
lutavam pela conquista dos direitos de cidadania e pela inclusão social de 
pessoas em sofrimento psíquico.

Para as autoras Leão e Salles (2016), há um conceito utilizado pela Terapia 
Ocupacional que contribui tanto para a ação específica do terapeuta ocupacional, 
quanto para a consolidação de um trabalho em equipe alinhado a lógica 
psicossocial.

Que conceito é esse?
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a)  A ocupação é central nas intervenções dos terapeutas ocupacionais, 
que compreendem a pessoa como um ser ocupacional e se debruçam 
para compreender o significado e a importância da ocupação para o 
indivíduo sem considerar o contexto em que essas ocupações são 
realizadas.

b)  O cotidiano é um elemento norteador que fundamenta a clínica dos 
terapeutas ocupacionais e estabelece um diálogo interdisciplinar com 
outros profissionais da saúde mental. O sujeito estar em sua cena 
cotidiana é fator potencializador do seu viver real e das possibilidades de 
transformação de sua vida. Os cenários reais favorecem que as ações 
de cuidado considerem a individualidade dos sujeitos, seus contextos 
de vida, suas relações, seus desejos e seus modos de viver e participar 
socialmente.

c)  As atividades são um recurso valioso da Terapia Ocupacional, que 
possibilita a criação de novos sentidos para a vida das pessoas. Por 
meio das atividades manuais os sujeitos constroem novas formas de 
lidar com as situações do dia-a-dia, com suas relações sociais, suas 
doenças e seus sintomas.

d)  O território é definido como o espaço geográfico, o cenário onde a vida 
acontece. A Terapia Ocupacional compreende que os mecanismos de 
inclusão e exclusão estão relacionados aos aspectos cultural, social, 
legislativo, político, econômico e social. Nas relaçoes sociais esses 
aspectos se configuram e produzem transformações nos modos de 
viver das pessoas, que não estão relacionadas ao lugar em que essas 
pessoas vivem.

e)  As oficinas terapêuticas são um espaço de intersecção tanto de 
dimensões do sujeito, quanto de dentro e fora instituição. É um 
dispositivo de cuidado específico da Terapia Ocupacional, no qual o fazer 
atividades funciona como catalisador de novos territórios existenciais, 
possibilitando aos usuários vivenciar novos espaços no decorrer de sua 
vida.

QUESTÃO 37
As unidades psiquiátricas em hospital geral estão inseridas em um modelo de 
atenção em saúde mental que objetiva substituir o modelo asilar, centrado em 
grandes hospitais, adotando internações de curta permanência, com breve 
retorno à família e ao território. Sobre a intervenção de Terapia Ocupacional na 
atenção à saúde mental no hospital geral, é incorreto afirmar:

a)  Busca possibilitar a aproximação do sujeito com seu cotidiano, sua 
história, com o outro e consigo mesmo, a fim de integrar aquilo que ele 
faz, pensa e sente, mesmo imerso em uma rotina hospitalar.

b)  Busca proporcionar uma referência pela qual o paciente possa 
transformar um espaço estagnado e patológico em um espaço de criação, 
organizando vivências desestruturadas, viabilizando reconhecer-se 
pela sua experiência e pela experiência do outro.
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c)  Busca rastrear a demanda de cada sujeito no momento da crise, seus 
interesses, organizar sua rotina na enfermaria e em casa, oferecer 
possibilidades de interação grupal e começar a organização de projetos 
de vida pós internação.

d)  Busca utilizar estratégias para o enfrentamento de sintomas, a partir 
do diagnóstico situacional, levando em conta a necessidade de uma 
medicalização das práticas assistenciais.

e)  Busca oferecer uma escuta para histórias de vida, muitas vezes marcadas 
por perdas, tristezas e impotências, e proporcionar a construção de 
novas narrativas e experiências, junto à criação de novas articulações, 
tanto no meio hospitalar, quanto no território.

QUESTÃO 38
Maria é uma estudante universitária que, diante das pressões institucionais, da 
sensação de insegurança decorrente de sua situação socioeconômica e do atual 
cenário político, vem apresentando dificuldade em dormir, maior irritabilidade e 
sensação de medo. Esse conjunto de sinais compõem dimensões do sofrimento 
mental comum. A respeito deste fenômeno é correto afirmar:

a)  Fatores estruturais, como gênero, cor de pele, renda, entre outros, 
aumentam o risco de sofrimento mental

b)  O sofrimento mental comum engloba patologias como psicose e 
transtorno afetivo bipolar.

c)  Diante das dificuldades apresentadas, Maria deveria ser acompanhada, 
exclusivamente, pelo CAPS.

d)  O sofrimento mental comum, por ser resultado de um desequilíbrio 
dos neurotransmissores, não está associado a eventos marcante que 
ocorreram na vida das pessoas.

e)  O sofrimento de Maria é decorrente de seu despreparo ao enfrentar 
situações exigidas pelo seu curso.

QUESTÃO 39
O conceito de cotidiano vem sendo bastante utilizado por terapeutas ocupacionais, 
podendo contribuir tanto para a formulação teórica quanto para a prática na 
Saúde Mental. Sobre ele podemos afirmar que:

a)  A vida cotidiana é heterogênea em seu conteúdo e significação. No 
cotidiano de pessoas com transtornos mentais graves ocorrem rupturas 
nas relações e nas realização das atividades.

b)  O conceito de cotidiano é a junção das atividades básicas de vida diária 
(ABVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVd). 

c)  A vida cotidiana diz respeito às sequências de ações e tarefas 
desempenhadas no dia-a-dia, não envolvendo reflexões sistemáticas.

d)  Por ser de uso exclusivo de terapeutas ocupacionais, os demais 
profissionais dos serviços de Saúde Mental não devem se atentar para 
o cotidiano dos usuários.

e)  O cotidiano de pessoas com transtornos mentais deve ser vivenciado o 
máximo possível dentro dos CAPS, possibilitando sua ressignificação.
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QUESTÃO 40
O projeto terapêutico singular (PTS) e o técnico de referência (TR) são conceitos 
bastante utilizados no cotidiano de um CAPS. Considerando as afirmações 
abaixo, assinale a alternativa correta.

I ) O técnico de referência é um trabalhador da equipe que assume a função de 
ser o único responsável pelo cuidado de um usuário, contribuindo na construção, 
execução e avaliação do projeto terapêutico singular.

II) O projeto terapêutico singular em um CAPS é uma forma de cuidado que 
articula um conjunto de ações que leva em consideração as necessidades, 
expectativas, crenças e contexto social do usuário.

III) O técnico de referência é um trabalhador especializado, psicólogo ou terapeuta 
ocupacional, o qual possui o conhecimento necessário para desenvolver os 
projetos terapêuticos singulares, com o apoio do restante da equipe.

a)  Somente a afirmação I está correta.

b)  Somente a afirmação II está correta.

c)  Somente a afirmação III está correta.

d)  As afirmações II e III estão corretas.

e)  Nenhum afirmação está correta.

QUESTÃO 41
Sobre a Fundamentação Histórica da Terapia Ocupacional, é incorreto afirmar:

a)  Uma das sujeições dos doentes, dentro das estratégias do tratamento 
moral, foi a introdução do trabalho, com a utilização ordenada e 
controlada do tempo, como recurso terapêutico.

b)  A “Escola do Tratamento Moral”, baseado na filosofia humanista, foi a 
escola precursora da Terapia Ocupacional.

c)  O movimento chamado “Reabilitação” surgiu da preocupação com 
o crescimento de pessoas incapacitada pela Guerra, e junto com 
isso houve um reconhecimento da Terapia Ocupacional, visando à 
reabilitação e reinserção social do indivíduo pela restauração de sua 
capacidade e competência para um papel produtivo em sociedade.

d)  Historicamente, a profissão sofreu dois processos distintos: um, mediante 
ocupação dos doentes crônicos em hospitais de longa permanência 
com base em programas recreativos e/ou laborterápicos; outro, pela 
restauração da capacidade funcional de incapacitados físicos em 
programas multidisciplinares de reabilitação, sendo que, de modo geral, 
a prática da Terapia Ocupacional se constituiu sempre vinculada ao uso 
de atividades, sejam elas de autocuidado, de lazer ou produtivas.

e)  Há algumas décadas iniciou-se no mundo uma discussão sobre a 
necessidade de investimento em serviços altamente especializados, 
baseados em técnicas e tecnologias utilizando avanços científicos e 
tecnológicos e por isso a população atendida pela terapia ocupacional 
se restringiu a pacientes com quadros clínicos agudos e de recuperação 
mais rápida.
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QUESTÃO 42
Uma terapeuta ocupacional trabalha em um CAPS AD recém inaugurado. 
Convidada pela equipe a contribuir na construção das propostas terapêuticas a 
serem ofertadas, a profissional poderia afirmar que:

a)  Qualquer atividade é terapêutica, desde que proposta e acompanhada 
por um terapeuta ocupacional.

b)  O uso prejudicial de substância psicoativa deve ser considerado pelo 
terapeuta ocupacional juntamente com outros aspectos da vida de um 
pessoa.

c)  O paciente através do trabalho pode aprimorar seus valores morais, 
criando condições para que possa se reintegrar à sociedade.

d)  O principal objetivo de uma intervenção de um terapeuta ocupacional 
junto a uma pessoa que faz uso prejudicial de substâncias psicoativas 
é mantê-la ocupada para que não tenha vontade de consumir álcool e/
ou outras drogas.

e)  O processo terapêutico ocupacional somente poderá ser desenvolvido 
a partir da interrupção do uso de substâncias psicoativas.

QUESTÃO 43
Considerando-se a Reforma Psiquiátrica Brasileira podemos afirmar que:

a)  Trata-se de um conjunto de transformações que visa a melhoria nas 
condições físicas ofertadas pelos hospitais psiquiátricos.

b)  O tratamento nos hospitais psiquiátricos deve se dar de forma 
humanizada e respeitando-se a singularidade de cada sujeito.

c)  Foi um movimento, principalmente, inspirado no movimento da 
antipsiquiatria inglesa.

d)  Para além de mudanças nos aspectos técnicos e científicos, entende-
se como necessária uma mudança no modo de se lidar com a loucura.

e)  O tratamento psiquiátrico, baseado no racionalismo, deve se dar 
preferencialmente em locais próximo a residência do usuário.

QUESTÃO 44
Em relação ao apoio matricial, assinale a alternativa correta:

a)  Implica na construção de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) integrado 
entre apoiadores e equipe de Atenção Primária à Saúde/Saúde da 
Família, por meio de encontros periódicos e regulares, com o objetivo 
de discutir casos selecionados pela Estratégia Saúde da Família (ESF); 
elaborar conjuntamente a condução dos casos selecionados; realizar 
ações conjuntas, além de discutir temas clínicos, de saúde coletiva ou 
de gestão, fortalecendo a educação permanente.

b)  Busca a articulação com programas de formação médica e de 
enfermagem, construindo iniciativas compartilhadas de ensino em 
serviço, sem que necessariamente o componente do matriciamento em 
saúde mental esteja presente.
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c)  O suporte técnico deve sobressair ao suporte assistencial diante da alta 
demanda por ações e apoio educativo para a equipe.

d)  Visa à ampliação da clínica das equipes de Saúde da Família, superando 
a lógica de encaminhamentos indiscriminados para uma lógica de 
responsabilização entre as equipes de Saúde da Família e de saúde 
mental, com a construção de vínculos entre profissionais e usuários, 
pretendendo uma maior produtividade na assistência em saúde.

e)  É indicado, ou solicitado, quando a equipe de Saúde da Família encontra 
dificuldades na condução de casos clínicos com diagnósticos recentes 
para que os profissionais do apoio matricial possam encaminhar para 
Centro de Apoio Psicossocial.

QUESTÃO 45
A Organização Mundial da Saúde, juntamente com a Associação Mundial de 
Médicos de Família (Wonca), apontam algumas razões principais para a 
integração de saúde mental na atenção primária (WHO/Wonca, 2008):

a)  Aumento de custos indiretos com a procura de tratamento em locais 
distantes/ Bons resultados em decorrência do cuidado dissociado à 
saúde de sujeitos com sofrimento psíquico/ Alto número de pessoas 
recebendo tratamento.

b)  Necessidade de um cuidado integral em saúde devido à dissociação 
entre os problemas físicos e de saúde mental/ Altas prevalências de 
transtornos mentais e alto número de pessoas recebendo tratamento/ 
Diminuição do acesso aos cuidados em saúde mental, quando realizados 
na Atenção Primária à Saúde;

c)  Relevante magnitude e prevalência dos transtornos mentais/ Altas 
prevalências de transtornos mentais e baixo número de pessoas 
recebendo tratamento/ Maior qualificação das ações e dos serviços, 
propiciando o respeito aos direitos humanos.

d)  Baixa prevalência dos transtornos mentais/ Necessidade de um 
cuidado integral em saúde devido à indissociação entre os problemas 
físicos e de saúde mental/ Altas prevalências de transtornos mentais e 
consequentemente alto número de pessoas recebendo tratamento.

e)  Diminuição do acesso aos cuidados em saúde mental, quando 
realizados na Atenção Primária à Saúde/ Aumento de custos indiretos 
com a procura de tratamento em locais distantes/ Resultados abaixo do 
esperado em decorrência do cuidado integral à saúde de sujeitos com 
sofrimento psíquico.

QUESTÃO 46
O novo modelo de atenção em saúde mental pautado na Reabilitação Psicossocial 
tem como principal objetivo:

a)  Ampliar e a qualificar o cuidado às pessoas com transtornos mentais e 
sofrimento psíquico, nos serviços comunitários, com base no território.

b)  Articular saberes e práticas técnicas para o processo de valorização da 
subjetividade.
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c)  Investir no maior número de leitos em hospitais psiquiátricos para 
pessoas com longos históricos de internação.

d)  Alcançar maior autonomia de pessoas com transtornos mentais e 
cognitivos acompanhadas na Reabilitação Psicossocial.

e)  Fortalecer a atuação dos Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) por ser 
o serviço de atenção psicossocial mais efetivo.

QUESTÃO 47
Dentre alguns dos equipamentos que podem compor Rede de Atenção 
Psicossocial estão:

a)  Programa De Volta para Casa - Cooperativas de trabalho - Programa 
Vida Ativa.

b)  Consultórios na Rua - Centros de Atenção Psicossocial(CAPS) - 
Ambulatórios Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde 
Mental.

c)  Residências Terapêuticas - Programa de Liberdade Assistida - Centro 
de Convivência e Cooperativa (CECCO).

d)  Programa Vida Ativa - Leitos de Atenção Integral em Saúde Mental em 
Hospital Geral - Programa De Volta para Casa.

e)  Programa De Volta para Casa - Programa Vida Ativa - Programa 
Liberdade Assistida.

QUESTÃO 48
O Projeto Terapêutico Singular (PTS) caracteriza-se como um dispositivo 
para o planejamento das ações em saúde, configurando-se em uma interação 
democrática e horizontal entre os atores envolvidos no processo do cuidar. 
Partindo desta premissa, o PTS também pode ser compreendido como:

a)  Uma estratégia eficiente que as equipes adotam como uma 
sistematização para lidar com casos refratários ao tratamento ou com 
pacientes com frágil adesão aos equipamentos de saúde.

b)  Proveniente da imprescindibilidade de registrar a produtividade dos 
serviços de saúde, protocolando todos os procedimentos direcionados 
aos usuários, para fins de faturamento.

c)  Uma possibilidade de estabelecer diagnósticos, com o propósito de 
agrupar sujeitos (hipertensos, diabéticos, pessoas com esquizofrenia, 
dentre outros), a fim de pensar estratégias de intervenção para estas 
populações específicas.

d)  Um processo de construção coletiva que envolve o profissional/equipe 
de saúde e o usuário em torno do processo terapêutico de indivíduos 
ou coletivos, visando ações de saúde que considerem seus contextos 
singulares.

e)  Um recurso potente para disparar processos de mudança nas práticas 
comunitárias, com o principal objetivo de medicalizar a assistência à 
saúde.
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QUESTÃO 49
A clínica da Terapia Ocupacional na área da infância tem como um de seus 
eixos a promoção de um desenvolvimento neuropsíquico saudável, que ocorre 
no encontro da criança com seu ambiente através do brincar, favorecendo-a 
para que tenha uma existência pessoal e social.

As afirmativas abaixo também se relacionam à atenção do terapeuta ocupacional 
no campo da infância, exceto:

a)  Ênfase na avaliação e tratamento de condições psicopatológicas, 
especificando sua intervenção na supressão de sintomas e nas 
necessidades decorrentes do adoecimento, observados a partir do 
brincar da criança.

b)  Atenção à criança que se encontra em situação de risco em seu 
desenvolvimento, que pode ter suas atividades comprometidas, 
vivenciando desvantagens nas situações do cotidiano.

c)  O diagnóstico em Terapia Ocupacional é realizado pelo terapeuta através 
da busca de informações sobre o que a criança faz, gosta de fazer, 
como faz, com quem faz, conhecendo possibilidades e dificuldades. 
Observar e perceber a criança em seu fazer facilita a percepção de 
suas necessidades.

d)  O terapeuta ocupacional deve estar atento a facilitação do ingresso 
da criança a experiências diversificadas, auxiliando-a na realização 
de atividades próprias a esta fase, favorecendo seu processo de 
desenvolvimento neurológico, psíquico e também motor.

e)  As necessidades da criança vão orientar o caminho da assistência 
em Terapia Ocupacional, considerando este indivíduo e seu contexto 
sociocultural, com o propósito de facilitar a (re)organização de seu 
cotidiano para ser e fazer.

QUESTÃO 50
As abordagens comunitárias e territoriais em Terapia Ocupacional visam construir 
propostas de atenção voltadas para a garantia de direitos e participação social 
dos indivíduos. Leia as afirmações sobre reabilitação no território e práticas 
comunitárias, e assinale a alternativa correta:

I - O trabalho no território é essencialmente definido pela mudança de localização 
espacial da ação terapêutica.

II – A abordagem territorial é caracterizada pela atenção no domicílio do sujeito.

III – Trabalho comunitário apresenta-se como uma ação aplicável a quaisquer 
situações de pobreza. É fundamentalmente representado por práticas bastante 
assistencialistas, que entreveem na carência da população a impossibilidade de 
autodeterminação.

IV – Abordagens territoriais e comunitárias possibilitam estratégias de atenção 
com projetos de intervenção singulares, que buscam articular necessidades 
individuais com o contexto sociocultural no qual este sujeito está inserido.
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a)  Todas as afirmativas estão incorretas.

b)  As afirmativas I e II estão incorretas.

c)  As afirmativas II e III estão incorretas.

d)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

e)  Apenas a afirmativa IV está correta.

QUESTÃO 51
Castro, Lima e Brunello (2001) abordam a questão das atividades humanas a 
partir do histórico de sua utilização no campo da Terapia Ocupacional brasileira 
e apontam perspectivas e tendências teórico-metodológicas sobre este tema. 
Assinale a alternativa que não corresponde à fundamentação teórica sobre 
atividades no campo da Terapia Ocupacional proposta pelas autoras:

a)  Auxiliam no trabalho de organização e cuidado do cotidiano, chegando 
mesmo a apresentar a função de sua estruturação, visando à conquista 
de um cotidiano potencializado e vivificado.

b)  Favorecem uma instrumentalização técnica dos sujeitos, capacitando 
para a vida e configurando-se como redes de sustentação para a 
construção da autonomia e independência.

c)  Promovem convivência e contextualização do sujeito na cultura e na 
comunidade.

d)  Combate a ociosidade e o vazio provocados por uma situação de 
internação hospitalar, além de contribuir para a manutenção da 
instituição na qual o paciente realiza tratamento.

e)  Possibilitam a cada um “ser reconhecido e se reconhecer por outros 
fazeres”, proporcionando conhecer a história de vida dos sujeitos.

QUESTÃO 52
A RAPS - Rede de Atenção Psicossocial - e atenção a saúde mental infantojuvenil 
no Brasil tem como uma de suas principais estratégias o Centro de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij). Nestes equipamentos, um dos dispositivos 
utilizados são grupos e convivência de adolescentes. Sobre as características 
que estes grupos podem ter, assinale a alternativa correta:

I – Os grupos de adolescentes podem ter a função de um espaço para construção 
de identidades, espaço potente de entendimento e conhecimento de si, dos seus 
desejos, limites, expectativas. As experiências são compartilhadas no encontro 
com os participantes, em que os próprios contornos se estabelecem a partir do 
contorno com o outro.

II – Nos CAPSij, é comum e pertinente que adolescentes e crianças frequentem 
o mesmo espaço de convivência e compartilhem os processos grupais, não 
cabendo “demarcações de território” ou diferenciações de desejos.

III – Na fase da adolescência em particular, cabe ao terapeuta identificar 
aquilo que move o sujeito, a fim de que o próprio terapeuta procure construir 
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e recomendar seu projeto de vida e, desta forma, orientar experimentações e 
atividades focalizadas, nos dispositivos grupais.

IV – As atividades oferecidas nos grupos pretendem resgatar as possibilidades 
de relações, sejam ela entre os participantes, na família ou nos espaços sociais 
em que estão inseridos, ultrapassando os limites do setting, e desdobrando-se 
em novas escolhas para suas vidas.

a)  Todas as afirmativas estão corretas.

b)  As afirmativas II e III estão incorretas.

c)  As afirmativas II, III e IV estão incorretas.

d)  Apenas a afirmativa II está incorreta.

e)  Apenas a afirmativa IV está incorreta.

QUESTÃO 53
Sobre terapeutas ocupacionais e suas experiências com grupos, para Maximino 
e Liberman (2015), assinale a afirmativa incorreta:

a)  O terapeuta ocupacional tem como função essencial oferecer continência 
para a realização de atividades, como forma de facilitar com que as 
etapas sejam seguidas, intervir no caso de conflitos, ajudar a compor 
acordos coletivos.

b)  São fatores que influenciam o arranjo e a organização dos grupos 
pelo coordenador: demandas da população atendida, circunstâncias 
institucionais, escolhas metodológicas e conceituais dos coordenadores.

c)  Em geral, não é recomendado ao terapeuta ocupacional coordenador 
levar uma proposta pronta. Isto seria uma forma de invalidar a iniciativa 
dos participantes, não possibilitando espaços de construção.

d)  A relação com cada um dos membros do grupo se inicia com o 
coordenador, para depois tornar-se uma relação horizontal entre os 
participantes. O terapeuta procura escolher as propostas no sentido de 
estabelecer uma maior conexão.

e)  O coordenador tem como uma de suas funções estabelecer relações 
com cada um dos participantes do grupo, de expandilas para os outros 
participantes, para a instituição e para o próprio território.

QUESTÃO 54
A ciência ocupacional, criada no final da década de 1980, segundo Matsukura e 
Salles (2016), deu força às definições e ao uso do termo ocupação, crescendo 
e se desenvolvendo internacionalmente, trazendo debates em torno da ligação 
desta ciência à terapia ocupacional. Para as terapeutas ocupacionais Mary 
Reilly e Elizabeth Yerxa, pioneiras no tema, a ciência ocupacional pode ser 
definida como:
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a)  estudo dos seres humanos enquanto seres ocupacionais, o que inclui a 
necessidade e a capacidade para se engajar e orquestrar as ocupações 
diárias no ambiente durante as diferentes fases da vida, estudando os 
indivíduos em interação com o seu ambiente.

b)  estudo, método e técnica aplicados à avaliação de ocupações individuais 
nos diferentes estágios da vida, para gerar bem estar.

c)  o estudo dos fatores que levam as pessoas a atingirem seus propósitos, 
sendo a ciência ou a teoria geral da ação humana.

d)  ciência básica que se propõe a estudar o cotidiano individual, hábitos, 
rotina e atividades de autocuidado, lazer e trabalho.

e)  todas as anteriores.

QUESTÃO 55
No material produzido pelo Ministério da Saúde “Cadernos da Atenção Básica: 
Saúde Mental, n° 34” (2013), há a indicação da utilização de um roteiro norteador 
que pode ajudar na organização de um PTS (Projeto Terapêutico Singular), 
estabelecendo-se momentos sobrepostos, sendo eles:

a)  acolhimento; reunião do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 
encaminhamento para consultas com profissionais especializados no 
nível secundário de atenção.

b)  diagnóstico psicossocial; estabelecimento de intervenções terapêuticas 
exercidas exclusivamente pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF)-; visita domiciliar realizada pelo Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) e reavaliação do PTS.

c)  reunião de equipe da estratégia saúde da família com o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF); diagnóstico multiaxial; definição de metas 
a longo prazo, com atribuições de tarefas aos agentes comunitário de 
saúde (ACS); diagnóstico médico.

d)  o acolhimento do usuário e da família; escuta qualificada; diagnóstico 
situacional; elaboração de ecomapa e genograma; agendamento com 
médico especialista e encerramento do acompanhamento na UBS 
(Unidade Básica de Saúde).

e)  diagnóstico situacional; definição de objetivos e metas; divisão de 
tarefas e responsabilidades e a reavaliação do PTS.

QUESTÃO 56
Segundo Nicácio e Mângia (2001), as práticas de atenção em Terapia Ocupacional 
pautadas na perspectiva da desinstitucionalização tem exigido e propiciado 
novas formas de olhar, conhecer e interagir com a experiência do adoecer e da 
exclusão social. Nessa perspectiva, as intervenções em Terapia Ocupacional 
deveriam objetivar:
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a)  rompimento com as formas de controle asilar; produção de contextos que 
favoreçam a criatividade e a expressão por meio de atividades artístico-
culturais; construção e reconstrução de histórias; desenvolvimento da 
técnica “trilhas associativas”.

b)  busca por independência; reinserção no mercado de trabalho com 
função adaptativa às normas produtivas; reestabelecimento de funções 
sócio emocionais que estiverem desajustadas.

c)  construção de rotinas saudáveis; melhoria de atributos danificados a fim 
de que o sujeito possa estar a par com os outros, sendo adaptado ao 
meio social; emancipação.

d)  produção de autonomia e de itinerários que enfrentem à exclusão 
social; produção de redes de negociação; enriquecimento de relações 
e ampliação do poder contratual; produção de vida; conquista da 
cidadania.

e)  construção de projetos individuais; ampliação da rede de relações; 
construção de rotinas e hábitos adaptados à necessidade do mercado 
de produção; intervenções no território e comunidade.

QUESTÃO 57
Feriotti (2013), ao discutir a construção de identidade(s) em Terapia Ocupacional, 
sob a perspectiva das transformações paradigmáticas da saúde e da ciência, 
aponta que apesar da diversidade de práticas, métodos e teorias, a Terapia 
Ocupacional sustentou-se, ao longo de sua história, em alguns princípios básicos:

a)  Tratamento de doenças e alívio de sintomas, utilizando a análise 
e prescrição de atividades de acordo com o agravo à saúde; 
restabelecimento, desenvolvimento e preservação de funções e 
habilidades, com vistas à independência; realização de exercícios 
específicos para desenvolvimento de funções e habilidades; adaptação 
social e ajuste de comportamentos.

b)  Promoção de bem-estar e auto-realização; desenvolvimento de hábitos 
e rotinas ocupacionais saudáveis; Desenvolvimento de atividades 
criativas e significativas no cotidiano; utilização de atividade enquanto 
recurso terapêutico; desenvolvimento de habilidades essenciais à vida, 
incluindo autonomia para atividades de vida diária e atividades de vida 
prática; atividades para exercitar a disciplina.

c)  Preocupação com o campo ocupacional e/ou atividade humana; busca 
de autonomia, desenvolvimento de potencialidades e habilidades; 
inserção e participação social, qualidade de vida e exercício de cidadania; 
adequação de técnicas de utilização da atividade como instrumento de 
tratamento e/ou transformação do homem e de seu ambiente; uso da 
atividade como forma de expressão e comunicação.

d)  Atividade enquanto instrumento de acesso e estímulo à expressão, 
comunicação, organização e transformação do mundo interno; 
desenvolvimento de tolerância ao trabalho e adaptação ao mercado 
de trabalho; promoção de espaços comunitários e convivência social; 
construção de redes sociais de apoio.

e)  todas as alternativas anteriores.
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QUESTÃO 58
Quanto à aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional à crianças 
e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) preconiza a 
excepcionalidade da medida, sendo aplicada quando estiverem esgotados todos 
os recursos para a manutenção do convívio familiar da criança ou do adolescente 
em sua família de origem, extensão ou comunidade, para situações de grave 
risco à sua integridade física ou psíquica. Quando houver a necessidade de 
acolher institucionalmente crianças ou adolescentes, além da excepcionalidade, 
quais outros princípios devem ser observados?

a)  da permanência contínua; do afastamento da família de origem; 
da garantia à diversidade religiosa, de raça e gênero; da oferta 
de atendimento personalizado e individualizado; do respeito à 
independência da criança, do adolescente e do jovem.

b)  da provisoriedade; da preservação e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; da garantia de acesso e do respeito 
à diversidade e à não discriminação; da oferta de atendimento 
personalizado e individualizado; da garantia de liberdade de crença e 
religião; do respeito à autonomia da criança, do adolescente e do jovem.

c)  da longa permanência de ações de fortalecimento de vínculos com 
famílias substitutas; da garantia de acesso e do respeito à diversidade 
e à não discriminação; da oferta de atendimento personalizado e em 
grupos por faixas etárias; da garantia de liberdade de crença e religião.

d)  da longa permanência; da preservação e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; do apoio sociofamiliar; garantia de acesso 
e do respeito à diversidade; da oferta de atendimento personalizado e 
individualizado; da proteção integral de crianças e adolescentes.

e)  da provisoriedade; da atenção integral à crianças e adolescentes em 
conflitos com a lei por meio da aplicação de medidas sócio educativas; 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; respeito à 
diversidade religiosa, de raça e gênero; do respeito à autonomia do jovem.

QUESTÃO 59
O documento do Ministério da Saúde intitulado “Caminhos para uma Política de 
Saúde Mental Infanto-Juvenil”, de 2005, considera que uma política de saúde 
mental infantojuvenil deve considerar como diretrizes:

a)  A criança e o adolescente são sujeitos e, como tal, são responsáveis por 
sua demanda e seu sintoma; acolhimento universal; encaminhamento 
implicado e corresponsável; construção permanente da rede e da 
intersetorialidade: trabalho no território; avaliação das demandas e 
construção compartilhada das necessidades de saúde mental.

b)  Considerar crianças e adolescentes como sujeitos em desenvolvimento; 
acolhimento universal; encaminhamento via referência e contra 
referência; intersetorialidade, somente com o setor educação.

c)  A criança e o adolescente são sujeitos e, como tal, são responsáveis 
por sua demanda e seu sintoma; acolhimento e proteção integral; 
encaminhamento via referência e contra referência; ações intersetoriais; 
ações na comunidade; avaliações das demandas de saúde mental 
devem ser realizadas pelo psicólogo e psiquiatra da rede.
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d)  Proporcionar atenção integral à crianças e adolescentes em conflitos com 
a lei por meio da aplicação de medidas sócio educativas; fortalecimento 
dos laços familiares por meio de programas sociais, exclusivos para 
populações de baixa renda; implantação de programas com foco no 
planejamento familiar.

e)  nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 60
No texto “Quem tem medo da loucura do Coringa?”, o autor Christian Dunker 
afirma: “’Coringa’ não é a história de alguém tentando sobreviver à síndrome 
pseudobulbar, muito menos um estudo das reações da personalidade à uma 
condição limitante [...] não fica louco porque ele tem um dano no cérebro, mas por 
uma intrincada correlação entre maus encontros profissionais e amorosos, que 
parecem atuar como causa desencadeante, em progressão com a descoberta 
de sua própria origem.”

“[...] Uma marca típica deste tipo de personagem é um adoecimento ou uma 
irregularidade corporal, como os anões, no período das cortes absolutistas ou 
os albinos africanos. Como na carta do Louco, no tarô, estes personagens são 
andarilhos, que se vestem com o que encontram pelo caminho e a eles são 
atribuídos poderes de comunicação com outros universos.”

Considerando os trechos acima e o trabalho com a população alvo da terapia 
ocupacional, assinale a alternativa correta:

a)  As práticas desenvolvidas integram o conjunto de iniciativas concretas 
contra o isolamento e a solidão, inauguram outras experiências de 
circulação para recuperar direitos e cidadania.

b)  As práticas desenvolvidas promovem o desenvolvimento artístico para 
aqueles que não podem ou não conseguem realizar atividades laborais, 
adaptando realidades e inserindo os sujeitos em questão na sociedade.

c)  As práticas desenvolvidas permitem a construção de cotidiano e a 
reabilitação psicossocial, circunscritos na prática de atividades artísticas 
e cidadania.

d)  As práticas desenvolvidas tratam da impessoalidade intrínseca à lógica 
capitalista, permitindo a reinserção da população alvo da terapia ocupacional, 
enquanto possibilidades de transformações em artistas de rua.

e)  As práticas desenvolvidas permitem conhecer o sujeito a partir de seu 
cotidiano e das repercussões do adoecimento psíquico, trabalhando 
para adaptações físicas que permitam uma melhor inserção social e no 
trabalho.
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Priscila, 16 anos, natural e procedente de São Paulo, reside há 3 meses no 
bairro de Parelheiros com a mãe e os dois irmãos mais novos (9 anos e  1 ano), 
espírita, estudante do 7º ano do ensino fundamental, solteira.

Dona Paula, mãe da adolescente, chega ao CAPS AD (Centro de Atenção 
Psicossocial - álcool e outras drogas) de referência, contando que os vizinhos 
indicaram o serviço para “encontrar” a filha que está desaparecida há 2 dias. 
Conta que trabalha informalmente como diarista, única renda da casa, e “quando 
tem serviço, Priscila ajuda ficando em casa para cuidar dos irmãos, ficando o 
dia todo com o mais jovem”. Pensa que Priscila pode estar com o namorado, 
desafeto da mãe, e se preocupa por este ter envolvimento com atividades de 
tráfico de drogas na região. Refere já ter encontrado frascos de aerosol na 
mochila da adolescente, assim como cigarros confeccionados artesanalmente, 
de odor diferente (sic). Ao confrontar a filha, nas últimas três vezes que chegou 
em casa fora do horário combinado, ao amanhecer, Priscila negou o uso de 
substâncias psicoativas, mesmo com a mãe tendo mostrado os objetos referidos 
acima e explicitado que estava com os olhos vermelhos e “esquisita”. Dona 
Paula conta ainda que Priscila vem demonstrando irritabilidade, na última 
semana viu a filha falando sozinha, tirando roupas do armário, chegando a doar 
para vizinha de porta que mal conhece; tem deixado de se arrumar e cuidar da 
higiene pessoal. Mesmo nos dias em que poderia ir à escola, por a mãe não estar 
trabalhando, a adolescente se recusa a fazê-lo, dizendo que “alguns colegas a 
estão perseguindo, são enviados do diabo, querem prejudicá-la porque ela é do 
bem e ouve suas vozes falando com ela mesmo quando está em casa”.

Através do relato da mãe, o terapeuta ocupacional que fez o acolhimento neste 
CAPS AD percebeu determinadas alterações psicopatológicas:

I - apresentação descuidada.

II - alteração de sensopercepção - alucinações auditivas.

III - alteração de conteúdo de pensamento - predominância de persecutoriedade 
e de conteúdo místico-religioso.

IV - alteração de humor - oscilação para disforia.

V - solilóquios;

VI - desorganização do comportamento;

VII - pragmatismo prejudicado.

QUESTÃO 1
Assinale a alternativa correta quanto às afirmativas acima.

a)  Apenas I, II, III e IV são verdadeiras.

b)  Apenas IV e V são falsas.

c)  Apenas II, III e VII são verdadeiras.

d)  Apenas IV, V, VI e VII são verdadeiras.

e)  Todas as afirmativas são verdadeiras.
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QUESTÃO 2
Neste momento, a Terapeuta Ocupacional do serviço de seguimento, a partir de 
sua especificidade, determinou seus objetivos. Quais foram eles?

a)  Favorecer a circulação em relações e espaços que componham sua 
rotina e sejam mais adequados à sua faixa etária. Construir ambientes 
que permitam um melhor desempenho de papéis ocupacionais, 
como orientações à escola acerca das necessidades da adolescente. 
Desconstruir desejos, interesses e habilidades da adolescente. 
Compreender atividades básicas e instrumentais de vida diária, até o 
momento, não identificadas.

b)  Vincular a adolescente e sua família ao tratamento. Favorecer a 
circulação em relações e espaços que componham sua rotina e sejam 
mais adequados à sua faixa etária. Construir ambientes que permitam 
um melhor desempenho de papéis ocupacionais, como orientações à 
escola acerca das necessidades da adolescente. Desejos, interesses 
e habilidades da adolescente, não necessitam ser avaliados neste 
momento, visto que a medicação é prioridade para melhora do quadro 
psicopatológico. 

c)  Favorecer a circulação em relações e espaços que componham sua 
rotina e sejam mais adequados à sua faixa etária. Construir ambientes 
que permitam um melhor desempenho de papéis ocupacionais, como 
orientações à mãe e à escola acerca das necessidades da adolescente. 
Investir na manutenção de hábitos que estruturam sua rotina, visto que 
estão adequados para suas necessidades. Compreender desejos, 
interesses e habilidades da adolescente.

d)  Vincular a adolescente e sua família ao tratamento. Favorecer a 
circulação em relações e espaços que componham sua rotina e sejam 
mais adequados à sua faixa etária. Construir ambientes que permitam 
um melhor desempenho de papéis ocupacionais, como orientações à 
mãe e à escola acerca das necessidades da adolescente. Compreender 
desejos, interesses e habilidades da adolescente.

e)  Vincular a adolescente e sua família ao tratamento. Sustentar a circulação 
em relações e espaços atuais, visto que estão adequados à sua faixa 
etária. Construir ambientes que permitam um melhor desempenho 
de papéis ocupacionais, como orientações à escola acerca das 
necessidades da adolescente. Favorecer os já mencionados desejo, 
interesse e habilidade da adolescente em manter os estudos.

QUESTÃO 3
Para contribuir com a equipe, a Terapeuta Ocupacional utilizou elementos 
específicos do campo da terapia ocupacional em seu diagnóstico situacional. 
Quais são eles:

a)  O quadro psicopatológico atual não tem impacto significativo em 
seu cotidiano. A organização familiar favorece o desenvolvimento 
de papéis ocupacionais saudáveis esperados para sua faixa etária. 
Os hábitos, como usar de substâncias psicoativas e faltar na escola 
para cuidar dos irmãos, podem contribuir para a desestrutura de uma 
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rotina adequada para suas necessidades. Não foi possível compor 
uma avaliação acerca de atividades básicas e instrumentais de vida 
diária a partir do relato da mãe.

b)  O quadro psicopatológico atual tem impacto significativo em seu 
cotidiano. A organização familiar favorece o desenvolvimento de papéis 
ocupacionais saudáveis esperados para sua faixa etária. Atividades 
básicas e instrumentais de vida diária apresentam prejuízo significativo. 
Não foi possível compor uma avaliação acerca de hábitos, desejos, 
interesses e habilidades a partir do relato da mãe.

c)  O quadro psicopatológico atual não tem impacto significativo em seu 
cotidiano. A organização familiar não favorece o desenvolvimento 
de papéis ocupacionais saudáveis esperados para sua faixa etária. 
Atividades básicas e instrumentais de vida diária apresentam prejuízo 
significativo. Os hábitos da adolescente estruturam sua rotina, 
aspecto adequado para suas necessidades. Não foi possível compor 
uma avaliação acerca de desejos, interesses e habilidades a partir do 
relato da mãe.

d)  O quadro psicopatológico atual tem impacto significativo em seu 
cotidiano. A organização familiar não favorece o desenvolvimento 
de papéis ocupacionais saudáveis esperados para sua faixa etária. 
Atividades básicas e instrumentais de vida diária apresentam prejuízo 
significativo. Os hábitos, como usar de substâncias psicoativas e faltar 
na escola para cuidar dos irmãos, podem contribuir para a desestrutura 
de uma rotina adequada para suas necessidades. Não foi possível 
compor uma avaliação acerca de desejos, interesses e habilidades a 
partir do relato da mãe.

e)  O quadro psicopatológico atual tem impacto significativo em seu 
cotidiano. A organização familiar não favorece o desenvolvimento 
de papéis ocupacionais saudáveis esperados para sua faixa etária. 
Atividades básicas e instrumentais de vida diária não apresentam 
prejuízo. Os hábitos, como usar de substâncias psicoativas e faltar na 
escola para cuidar dos irmãos, podem contribuir para a desestrutura 
de uma rotina adequada para suas necessidades. A partir do relato 
da mãe, avalia-se que a adolescente apresenta desejos, interesses e 
habilidades para prosseguir os estudos.

QUESTÃO 4
Durante a reunião diária de equipe no CAPS AD, a equipe identificou o objetivo 
para o PTS (Projeto Terapêutico Singular) e fez a articulação de rede necessária. 
Quanto a esta ação, assinale a alternativa correta.

a)  Acionar o Consultório de Rua, matriciando o serviço com as 
informações passadas pela mãe. Matriciar o caso com o CAPS 
ij (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil) de referência, 
considerando para composição desta RAPS (Rede de Atenção 
Psicossocial) acionar a escola, a UBS (Unidade Básica de Saúde), 
o CREAS (Centro de Referência Especilaizado de Assistência 
Social) e também, se necessário, a possibilidade de uso de leito em 
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CAPS ij III (Modalidade de acolhimento noturno). Orientar a genitora 
acerca da análise de risco e necessidade de melhor avaliação e 
acompanhamento, possivelmente intensivo, em serviço de infância e 
adolescência, encaminhá-la também para avaliação psicossocial no 
CREAS.

b)  Orientar a genitora acerca da análise de risco e necessidade de internação 
em hospital psiquiátrico. Após a alta, acionar a Comunidade Terapêutica 
de referência, como possibilidade de receber acompanhamento 
prolongado, não permitir que a adolescente frequente os lugares que 
faz uso de substâncias psicoativas ou tenha contato com pessoas 
deste círculo, mesmo que sejam familiares ou amigos. Reforçar que a 
mãe retire as chaves de casa, aparelhos eletrônicos e qualquer tipo de 
comunicação com o mundo externo, a fim de proteger a menor e evitar 
que esta sofra influências negativas. Matriciar o CT (Conselho Tutelar) 
da região e a Defensoria Pública, tendo em vista que a adolescente tem 
pouca continência familiar e está prestando cuidados aos seus irmãos, 
o que deveria ser responsabilidade de seus genitores.

c)  Acionar a Defensoria Pública e matriciar quanto à necessidade de 
acolhimento em Ateñção Residencial de Caráter Transitório para 
que tenha um ambiente protegido que forneça os cuidados básicos, 
garantindo sua rotina e sua frequência escolar. Matriciar com o 
CREAS (Centro de Referência Especilaizado de Assistência Social) e 
CT (Conselho Tutelar) sobre a violação de direitos presumida no ECA 
(Estuto da Criança e do Adolescente). Considerar na articulação desta 
rede, a possibilidade de extinção do pátrio poder da família, visto que 
esta não cumpre seu papel enquanto instituição.

d)  Organizar dentro deste CAPS AD tratamento psiquiátrico 
medicamentoso, adicionando o encaminhamento da adolescente para 
um local de trabalho, iniciando pelo incentivo à oficinas de Economia 
Solidária do próprio equipamento e visando a inserção da mesma no 
Programa Jovem Aprendiz através do CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social). Matriciar a UBS (Unidade Básica de Saúde) e 
o NASF (Núcleo de Apoio à Sáude da Família) quanto à redução de 
danos, visto comportamento sexual de risco derivado ao provável uso 
de substâncias psicoativas ilícitas e também quanto ao Programa de 
Prevenção de Gravidez Precoce, com encaminhamento ao hebiatra e 
ginecologista.

e)  Prosseguir acompanhamento em CAPS AD, considerando o caráter 
multiprofissional e organizar busca ativa conjunta com o Consultório de 
Rua. Matriciar com serviços de Infância e Adolescência, no campo da 
saúde, o CAPS ij (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil) de 
referência e, de educação, a escola. Orientar a mãe quanto à procura 
da adolescente através de redes sociais e seus espaços de circulação 
habituais, assim como hospitais e delegacias. Posteriormente, fornecer 
espaço de cuidado para a família concomitante com grupos de auto 
ajuda como Amor Exigente e Narcóticos Anônimos.
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QUESTÃO 5
O terapeuta ocupacional que fez o acolhimento levou o caso para a equipe 
considerando algumas hipóteses diagnósticas e diagnóstico situacional.

I - uso de substâncias psicoativas;

II - episódio psicótico induzido pelo uso de substâncias psicoativas;

III - episódio psicótico primário, do tipo esquizofrenia;

IV - episódio de humor, do tipo maníaco;

V - faltas recentes na escola, chamando a atenção para possível abandono 
escolar;

VI - vulnerabilidade social;

VII -  baixa condição socioeconômica;

VIII - pouca rede de suporte e relações de ajuda;

IX - antecedentes familiares de adoecimento psíquico;

X - conflitos intrafamiliares.

a)  Apenas as afirmativas I, II, VI; VII; VIII; IX e X são verdadeiras.

b)  Apenas as afirmativas I, II, V, VI, VII e VIII são verdadeiras.

c) Apenas as afirmativas I, IV, V, VI e VII são verdadeiras.

d)  Apenas as afirmativas V; VI; VII; VIII; IX e X são falsas.

e)  Todas as afirmativas são verdadeiras.


