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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Embora a terapia ocupacional seja uma ideia relativamente recente, surgida nos primeiros anos do século XX, o 

reconhecimento dos efeitos de cura da ocupação remonta a milhares de anos (Gordon, 2011). As observações mais 
antigas sobre o efeito de cura da ocupação e sua utilização como parte de um programa terapêutico começaram com 
o tratamento: 

 

a) de doenças crônicas e degenerativas. 
►b) da tristeza ou da insanidade – que hoje em dia é conhecida como doença mental. 
c) de crianças com paralisia cerebral. 
d) de idosos com demência do tipo Alzheimer. 
e) de pessoas com doenças ocupacionais, decorrentes de acidentes de trabalho. 

 
12 - Um pequeno grupo de pessoas, incluindo médicos, enfermeiras, arquitetos, assistentes sociais, secretárias e 

professores de arte e trabalhos manuais, foi reunido pela ideia de que a ocupação poderia desempenhar um importante 
papel na cura e na saúde (Dunton, 1918 apud Gordon, 2011). Isso aconteceu em: 

 

a) 1950. 
b) 1935. 
c) 1925. 
►d) 1917. 
e) 1910. 

 
13 - Adolph Meyer foi quem mais claramente articulou a filosofia da terapia ocupacional (Gordon, 2011). Ele apresentou 

como preocupação da terapia ocupacional a compreensão mais ampla: 
 

►a) do papel do tempo na vida da pessoa, ou da adaptação temporal, centrado em atividades fundamentais da vida humana: 
trabalho e lazer e repouso e sono. 

b) da vida de uma pessoa após traumas físicos ou psicológicos, com foco na autoanálise e processos de mudança na 
dimensão psíquica. 

c) das funções fisiológicas e psicológicas na vida da pessoa, por meio do uso de testes projetivos e treino de ocupações e 
atividades da vida diária. 

d) das interações sociais na vida da pessoa e sua relação com os distúrbios emocionais, os quais impactam nas atividades 
da vida cotidiana. 

e) da saúde humana em relação aos problemas da dimensão corporal, que afeta a forma de viver de indivíduos e coletivos 
que compõem uma determinada comunidade. 

 
14 - A história da terapia ocupacional está demarcada por uma variedade de eventos-chave e relevantes forças culturais. 

De acordo com Gordon (2011), são considerados eventos-chave da terapia ocupacional: 
 

a) o tratamento psiquiátrico, a revolução francesa, a revolução industrial, a descoberta da vacina contra o sarampo e a criação 
dos hospitais gerais e centros de reabilitação. 

b) a Guerra Fria, o tratamento do louco, a reforma protestante, a descoberta da psique e os treinamentos de hábitos propostos 
pela psicologia freudiana. 

►c) o tratamento psicoterapêutico, o movimento da eficiência, o behaviorismo, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e a 
formação de auxiliares de reconstrução. 

d) o movimento internacional de reabilitação física, as políticas de proteção das pessoas com necessidade especiais, a 
criação de centro de atenção psicossocial e hospitais infantis. 

e) a criação dos asilos para cegos, a vinda da família real para o Brasil, a reforma psiquiátrica, o movimento de reabilitação, 
a poliomielite e a revolução industrial. 

 
15 - A estrutura da prática da terapia ocupacional: domínio e processo descreve os conceitos centrais que fundamentam a 

prática da terapia ocupacional e constrói uma compreensão comum dos princípios básicos e a visão da profissão. São 
aspectos do domínio da terapia ocupacional: ocupações, fatores dos clientes, habilidades de desempenho, padrões 
de desempenho e contextos e ambientes (AOTA, 2015). Os elementos dos contextos e ambientes se referem à 
dimensão: 

 

a) das atividades de vida diária (AVD), do descanso e sono, da educação e da participação social. 
b) dos valores, crenças e espiritualidade e das estruturas do corpo e suas funções. 
c) das habilidades motoras, de processo e habilidades de interação social. 
d) dos hábitos, rotinas, rituais e papéis. 
►e) dos aspectos cultural, pessoal, físico, social, temporal e virtual. 
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16 - O conhecimento teórico ou as ideias, quando combinados à experiência pessoal e profissional dos terapeutas, formam 
a base para a ação profissional. Os profissionais têm acesso a um número crescente de teorias formais que podem 
ser utilizadas para orientar sua prática (Crepeau; Schell; Cohn, 2011). Com relação ao assunto, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Um paradigma profissional fornece uma estrutura de orientação aceita para a profissão, seus valores, crenças e 
conhecimento. 

(   ) Controle motor, reabilitação, adaptação ocupacional e modelo canadense de desempenho ocupacional são 
conceitos relacionados à Teoria Pessoal. 

(   ) Modelo de ocupação humana, modelo pessoa-ambiente-ocupação e ecologia do desempenho humano podem ser 
compreendidos como Teorias Formais. 

(   ) As estruturas de referências orientam a prática ao delinear crenças, suposições, definições e conceitos dentro de 
uma área de atuação. 

 

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

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

 

 
17 - Um terapeuta ocupacional de uma Unidade Básica de Saúde não compareceu serviço. No dia em que ocorreu a falta, 

o terapeuta ocupacional não comunicou à chefia imediata seu impedimento, a tempo de a chefia orientar à equipe 
multiprofissional de como proceder frente às demandas dos clientes, de responsabilidade do terapeuta ocupacional, 
as quais estavam articuladas ao processo de trabalho em equipe. A falta ao serviço sem comunicação resultou em 
problemas na dinâmica do processo de trabalho naquele dia, devido às demandas dos clientes. Posteriormente, ao 
comparecer ao serviço e ser indagado pela chefia, o terapeuta ocupacional foi ríspido e não apresentou justificativa 
para a falta ao trabalho e nem propostas para solucionar os problemas dela decorrentes. Levando em consideração 
os dados apresentados e o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, o terapeuta ocupacional infringiu 
esse código no que diz respeito a: 

 

►a) exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e 
das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão. 

b) informar ao cliente/paciente/usuário e à família ou responsável legal e a outros profissionais envolvidos quanto à consulta, 
procedimentos de avaliação, diagnóstico, prognóstico, objetivos do tratamento e condutas terapêuticas ocupacionais a 
serem adotadas. 

c) proteger o cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade e a instituição/programa em que trabalha contra danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

d) comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente fato de que tenha conhecimento 
que seja tipificado como crime, contravenção legal ou infração ética. 

e) prestar assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção, prevenção de 
agravos, tratamento, recuperação e reabilitação da sua saúde e cuidados paliativos. 

 

 
18 - Segundo a AOTA (2015), o processo de intervenção é dividido em três etapas: plano de intervenção, implementação 

da intervenção e avaliação da intervenção. O plano de intervenção descreve: 
 

a) os objetivos e estratégias de avaliação que serão utilizadas para investigar os problemas de desempenho ocupacional dos 
clientes. 

b) as atividades administrativas que serão utilizadas para organizar o setting terapêutico e as condutas cotidianas do 
terapeuta ocupacional. 

c) as medidas de resultados que serão utilizadas para avaliar o impacto da intervenção aplicada nos clientes pelo terapeuta 
ocupacional e equipe multiprofissional. 

►d) as abordagens terapêuticas ocupacionais selecionadas e os tipos de intervenções a serem utilizados no alcance de 
determinados resultados dos clientes. 

e) todo o processo de avaliação e como a partir dele a intervenção será colocada em prática pelo terapeuta ocupacional e 
rede de suporte dos clientes. 

 

 
19 - O processo de terapia ocupacional é o método de resolução de problema terapêutico utilizado pelos profissionais para 

ajudar os clientes a melhorarem seu desempenho ocupacional (Rogers; Holm, 2011). Essa perspectiva do processo de 
terapia ocupacional está baseada em um constructo de negociação que abrange três fatores: 

 

a) desempenho pessoal, desempenho social e desempenho interativo. 
b) capacidade física, capacidade mental e interação social. 
c) desempenho motor, desempenho cognitivo e desempenho psicossocial. 
d) área do autocuidado, área da produtividade e área do lazer. 
►e) capacidade da pessoa, demandas da tarefa e demanda do ambiente. 
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20 - De acordo com Rogers e Holm (2011), o desempenho ocupacional orienta todo o processo de terapia ocupacional. 
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O desempenho ocupacional é hipoteticamente uma função da negociação entre os fatores internos (pessoa) e 
externos (tarefa e ambiente da tarefa) aos seres humanos. 

(   ) O cliente precisa ser percebido como conectado à tarefa e ao ambiente ou aos ambientes em que a tarefa 
comumente acontece. 

(   ) É necessário que se avalie cada fator do desempenho – pessoa, tarefa e ambiente – para definir a teoria que guiará 
o processo de terapia ocupacional. 

(   ) A pessoa, a tarefa e o ambiente devem ser considerados em todas as etapas do processo de terapia ocupacional. 
 

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

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

 

 
21 - O processo de terapia ocupacional consiste em seis componentes principais, a saber: teoria, avaliação, definição do 

problema, planejamento do tratamento, execução do tratamento e reavaliação (Rogers; Holm, 2011). O terapeuta 
ocupacional que atua em uma unidade de saúde descreveu o processo de terapia ocupacional em 4 etapas: Na etapa 
1 consta que o usuário foi avaliado a partir de uma entrevista semiestruturada, na qual buscou traçar o perfil 
ocupacional e definir as áreas problemáticas do desempenho ocupacional do usuário, seguindo o modelo canadense 
de desempenho ocupacional; na etapa 2 consta que foram propostos o atendimento domiciliar e o treino de atividades 
e ocupações para o envolvimento e participação na vida cotidiana (autocuidado, produtividade e lazer), como 
modalidade e estratégia de intervenção, respectivamente (em seguida, constam os resultados esperados); na etapa 3, 
consta o relatório dos atendimentos (data, horário, o que foi realizado, resposta do usuário à terapia e registro no 
prontuário); na etapa 4 consta que foi retomada a entrevista semiestruturada, com o objetivo de comparar os dados 
obtidos no início do processo e os atuais. Com relação à descrição do processo de terapia ocupacional, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Os dados apresentados na etapa 1 são relativos à avaliação, definição do problema e teoria. 
2. Os dados apresentados na etapa 2 referem-se à execução do tratamento. 
3. Os dados apresentados na etapa 3 estão relacionados ao planejamento do tratamento. 
4. Os dados apresentados na etapa 4 dizem respeito à reavaliação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

 
22 - O processo de terapia ocupacional pode ser estruturado a partir da abordagem sistemática em cinco estágios: (1) 

levantar um perfil; (2) nomear o problema; (3) diagnóstico – estruturar o problema; (4) priorização; e (5) plano de ação 
(Hagedorn, 2007). Como resultado do estágio 5 (plano de ação), temos: 

 

a) análise pelo terapeuta da necessidade ou não de intervenção e as áreas gerais prováveis para uma investigação ou ação 
mais prolongada. 

b) aceite do cliente para necessidade da intervenção e lista dos problemas indicando o que afeta o cliente em suas tarefas 
ou ambiente. 

►c) registro das metas/objetivos, avaliação dos resultados e plano de ação. 
d) organização do problema, sistematização dos resultados da análise e seleção de uma abordagem aplicável. 
e) um registro escrito dos fatos e impressões relevantes e das prioridades acordadas. 

 

 
23 - A compreensão dos benefícios do envolvimento em ocupações como uma estratégia terapêutica pode ser facilitada a 

partir das preocupações terapêuticas que o terapeuta ocupacional possui em cada nível da ocupação: no 
desenvolvente, no da efetividade e no organizacional (Hagedorn, 2007). No nível desenvolvente, o terapeuta 
ocupacional está preocupado: 

 

a) em envolver o cliente com tarefas sequenciadas e atividades, para que esse cliente consiga planejar, antecipar, predizer 
e resolver problemas. 

►b) em promover no cliente a aquisição de habilidades e com a organização de habilidades separadas em complexos padrões 
integrados de desempenho. 

c) em engajar o cliente em uma revisão dos papéis ocupacionais e sociais do passado, presente e futuro. 
d) em levar o cliente ao desempenho de atividades por um longo período de tempo, para formar padrões durante um dia. 
e) em levar o cliente a contar histórias de sua vida, em termos ocupacionais, para identificar necessidades, interesses e 

capacidades. 
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24 - A análise da tarefa é essencial para a prática da terapia ocupacional, merecendo portanto reconhecimento como uma 
estrutura ecológica (Rogers; Holm, 2011). Na perspectiva dos modelos ecológicos, a análise da tarefa define a relação 
entre: 

 

a) as ocupações que compõem uma habilidade de desempenho e o cenário simulado onde será realizada. 
b) os materiais que dão estrutura a uma tarefa, por exemplo, papel e caneta para fazer uma lista de compras. 
c) os ambientes virtuais, sensoriais e espirituais característicos de uma tarefa. 
►d) a pessoa e o ambiente como ação (p. ex., alcançar) orientada para um objeto (p.ex., dentro do armário). 
e) a tarefa e as habilidades do familiar ao orientar uma pessoa na execução da própria tarefa. 

 

 
25 - A hierarquia do desempenho ocupacional fornece uma perspectiva útil para estabelecer as principais abordagens de 

avaliação e tratamento utilizadas na terapia ocupacional para as discrepâncias de desempenho (Rogers; Holm, 2011). 
A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Quando utilizam uma abordagem do contexto interno do cliente, os terapeutas ocupacionais enfocam a avaliação 
e o tratamento das capacidades gerais do cliente, por exemplo, em casos de acidente vascular cerebral, avaliação 
do tônus, controle postural, integração motora visual e memória de curto prazo. 

2. Quando utilizam uma abordagem de cima para baixo, os terapeutas ocupacionais começam por estabelecer as 
discrepâncias de desempenho no nível mais elevado, ou seja, do papel social, que o cliente relata ter dificuldade 
e a que atribui valorização, por exemplo, papel de pai/mãe, esposa/esposo, estudante, trabalhador. 

3. Quando utilizam uma abordagem de baixo para cima, os terapeutas ocupacionais começam o processo de terapia 
ocupacional com uma avaliação de triagem para determinar a máxima necessidade do cliente, buscando 
compreender por que o cliente veio ou foi encaminhado para terapia ocupacional. 

4. As desvantagens de uma abordagem do contexto interno do cliente estão relacionadas à falta de uma nítida 
compreensão da terapia ocupacional por clientes e profissionais e a dificuldades cognitivas, psíquicas e 
relacionais dos clientes, levando-os a não identificar ou reconhecer seus problemas de desempenho. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

 
26 - De acordo com Hagedorn (1999), os modelos e quadros de referências utilizados em terapia ocupacional podem ser 

classificados em duas perspectivas filosóficas: reducionista e holística. Conforme as ideias da autora, a perspectiva 
reducionista leva o terapeuta ocupacional a guiar seu raciocínio clínico baseado na ideia de que: 

 

a) o controle é baseado em um indivíduo que tem livre arbítrio e pode tomar decisões consciente e racionais. 
b) a pessoa precisa ser vista como um todo ‘maior que a soma de suas partes’. 
c) pensamentos, sentimentos e percepções são importantes e afetam o comportamento. 
►d) o indivíduo é divisível em componentes que podem ser estudados separadamente. 
e) são válidos os métodos de pesquisa subjetivos. 

 

 
27 - Os quadros de referência primários oferecem diferentes perspectivas das funções e disfunções humanas (Hagedorn, 

1999). De acordo com a referida autora, é possível inferir que, para avaliação de um problema de desempenho 
ocupacional de um cliente decorrente de disfunção neurológica, o quadro de referência primário indicado para guiar o 
raciocínio profissional é: 

 

►a) fisiológico. 
b) de modificação comportamental. 
c) de trabalho grupal. 
d) biomecânico. 
e) analítico. 

 

 
28 - Os quadros de referência aplicados e suas respectivas abordagens são derivados dos quadros de referência primários 

(Hagedorn, 1999). De acordo com a referida autora, é possível inferir que, para subsidiar teoricamente o processo de 
terapia ocupacional com um idoso com demência, que apresenta dificuldade em gerenciar a rotina medicamentosa, o 
quadro de referência aplicado indicado para facilitar a seleção e implementação das estratégias de avaliação e 
intervenção é: 

 

a) de psiquiatria e psicoterapia. 
b) de educação condutiva (Peto). 
►c) cognitivo. 
d) neurodesenvolvimentista. 
e) Bobath. 
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29 - Abordagens estão relacionadas às técnicas e meios utilizados em acordo com os quadros de referência aplicados que 
derivam dos primários (Hagedorn, 1999). O terapeuta ocupacional de uma Unidade Básica de Saúde recebeu como 
demanda de trabalho o atendimento de pessoas que precisam aprender a lidar com interações sociais, ajustar o 
comportamento às demandas psicossociais e desempenhar papéis sociais dentro do esperado socialmente. De acordo 
com as ideias da autora, é possível inferir que, para subsidiar teoricamente o processo de terapia ocupacional, a 
abordagem indicada é: 

 

a) de redução de danos. 
►b) de trabalho grupal. 
c) biomecânica. 
d) de integração sensorial. 
e) neurodesenvolvimentista. 

 
30 - A capacidade humana de manter uma vida plena e variada, ao longo de todas as fases da vida, depende 

fundamentalmente da capacidade de mudar (Hagedorn, 1999). A ideia central do processo de mudança denominado 
adaptação produz mudanças: 

 

a) através da maturidade e do uso ativo dos potenciais que constroem habilidades complexas. 
b) através da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes incorporados à vida cotidiana. 
c) que atuam na recuperação das funções e da independência que seguem doenças ou traumas. 
►d) que capacitam a pessoa a responder às demandas da vida diária e manter e aumentar o bem-estar. 
e) que auxiliam na prevenção de doenças e agravos à saúde e recuperação de distúrbios ou disfunções. 

 
31 - Desenvolvimento, educação, reabilitação e adaptação são processos de mudança que facilitam a explicação da teoria 

e prática em terapia ocupacional (Hagedorn, 1999). A respeito do pressuposto básico do processo de mudança 
denominado desenvolvimento, é correto afirmar: 

 

a) A terapia deve promover a independência pessoal e restaurar a função ao nível anterior ou próxima ao normal. 
b) A adaptação depende da capacidade de perceber e responder aos estímulos do ambiente e aprender novas respostas 

quando necessárias. 
►c) O indivíduo se desenvolve (física, intelectual, emocional e socialmente) em uma sequência definida de acordo com a idade. 
d) O retreinamento deve ser efetuado nas condições reais quanto à moradia, à situação social ou ao trabalho do paciente. 
e) Uma pessoa pode estar capacitada para responder mais adaptativamente com o aumento das habilidades perceptivas e 

da capacidade de interpretação. 
 
32 - De acordo com as ideias de Hagedorn (1999) acerca do processo de mudança denominado reabilitação, a origem do 

problema é que o paciente: 
 

a) apresenta limitação na capacidade de perceber e responder ao ambiente. 
b) apresenta disfunção decorrente do desenvolvimento incompleto, retardado ou mal-adaptado. 
c) fracassou no aprendizado devido a déficit cognitivo, dificuldade de aprendizado e falta de oportunidade, experiência ou 

instrução. 
d) por efeitos do stress ou trauma, regrediu para um nível mais primitivo do desenvolvimento. 
►e) perdeu uma capacidade (ou capacidades) devido a doença ou trauma. 

 
33 - De acordo com as ideias de Hagedorn (1999), é possível compreender que a capacidade em adotar ou descartar papéis 

e ocupações, mudar relações, desenvolver interesses e enfrentar os desafios pode se constituir em objetivos 
terapêuticos em terapia ocupacional. Os pressupostos básicos do processo de mudança denominado educação 
apontam que: 

 

►a) é possível aprimorar conhecimentos e habilidades ou desenvolver atitudes através do ensino, prática ou experiências 
apropriados. 

b) a capacidade de reagir adaptativamente a circunstâncias de mudança no decorrer da vida é essencial para a sobrevivência 
e o bem-estar pessoal. 

c) a restauração da função pode ser adquirida pela prática gradual da capacidade prejudicada, por meio de treinos de 
atividades. 

d) quando as incapacidades residuais persistem, podem ser compensadas com o ensino de novas habilidades ao paciente 
ou com o fornecimento de auxílios, dispositivos e/ou adaptações. 

e) os estágios do desenvolvimento não podem ser omitidos ou ultrapassados, para que o indivíduo possa funcionar dentro 
das normas de sua idade e/ou nível de desenvolvimento. 

 
34 - De acordo com Hagedorn (2007), no nível organizacional, entende-se por ocupações: 
 

a) a designação de relações, responsabilidades ou status dentro de uma cultura ou grupo que dirige o envolvimento do 

indivíduo em interações sociais. 
►b) unidades nomeadas de atividades diárias que fornecem uma organização longitudinal de tempo e esforços na vida de uma 

pessoa e dá a ela um papel ocupacional. 
c) menor parte do desempenho que pode ser separadamente identificada num estágio de tarefa, como, por exemplo, erguer 

o braço. 
d) um repertório de habilidades sensório-motoras, cognitivas e psicossociais que permite que os indivíduos realizem seus 

desejos na vida cotidiana. 
e) o menor pedaço de desempenho que pode ser separadamente observado ou descrito e utilizado pelo cliente para 

autossatisfação. 
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35 - Com base no desenvolvimento esperado para um indivíduo, é possível relacionar os efeitos de danos/disfunções em 
cada nível de ocupação (Hagedorn, 2007). Um paciente que apresenta danos das células e tecidos, os quais acarretam 
interferência com os processos fisiológicos e de desenvolvimento normais, além de danos aos órgãos e sistemas, 
possui um desempenho disfuncional no nível desenvolvente, na subdivisão: 

 

a) organizacional. 
b) efetividade. 
c) construtivo. 
d) de aquisição. 
►e) proto-ocupacional. 

 
36 - A partir da natureza do dano/disfunção em determinado nível ocupacional, é possível predizer o desempenho 

disfuncional de um indivíduo (HAGEDORN, 2007). Um cliente que tem como natureza do dano/disfunção a inabilidade 
ou limitação para desempenhar atividades de vida diária – pessoais e domésticas –, atividades produtivas e de lazer, 
tem como característica: 

 

a) apenas a capacidade de produzir respostas autonômicas simples. 
b) apenas a capacidade de completar ações simples e repetitivas com pistas e demonstrações. 
c) a possibilidade de completar uma tarefa repetitiva e simples. 
►d) a possibilidade de iniciar ações e desempenhar tarefas, com pobre planejamento de julgamento, organização e solução 

de problemas. 
e) a possibilidade de realizar atividades complexas e sequenciadas. 

 
37 - O indivíduo precisa conectar um mundo interno pessoal à realidade externa (Hagedorn, 2007). A respeito dos níveis 

do ambiente, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As coisas que fazemos – nossas ocupações – formam a ponte entre os mundos internos e externos, sendo o 
mundo “dentro da cabeça” o lugar das vontades, desejos, sonhos e necessidades, e o mundo “fora da cabeça” o 
da ação e interação. 

2. As ações humanas criam o intercâmbio dinâmico de reação e interação, por meio do qual o ser humano se cria 
enquanto ser ocupacional. 

3. O terapeuta ocupacional é o profissional capacitado a entrar e mudar o ambiente interno do cliente em prol do seu 
bem-estar, desempenho ocupacional e participação social. 

4. O terapeuta ocupacional, mediante a alteração da natureza do desempenho ocupacional e do efeito que o 
desempenho tem no ambiente, pode capacitar o indivíduo a encontrar novos significados e obter nova 
compreensão pessoal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
38 - Há crescente reconhecimento de que a relação de cada pessoa com o ambiente não pode ser considerada 

independente de seu contexto histórico e acúmulo de experiências sobre o lugar ao longo do tempo (Rowles, 2011). A 
sensação de uma pessoa estar no lugar é um fenômeno complexo e dinâmico que envolve as seguintes dimensões: 
uso do espaço, orientação no espaço, afiliações emocionais com o lugar e a participação indireta nos ambientes 
deslocados de maneira espacial e/ou temporal (Rowles, 2011). A orientação no espaço está relacionada com: 

 

a) a atividade física imediata (mobilidade em ambiente próximo), atividade cotidiana (viagens rotineiras) e viagens ocasionais 
(férias, passeios). 

►b) o esquema pessoal (noções do corpo no espaço), os esquemas específicos (mapas-trajetos-rotas) e os esquemas gerais 
(mapa cognitivo/mental circunstancial). 

c) a emoção pessoal (decorrente de experiências pessoais em certos lugares) e emoções compartilhadas (decorrentes de 
experiências interativas em certos lugares). 

d) a capacidade reflexiva (locais do passado de uma pessoa) e projetiva (locais distantes de uma pessoa). 
e) a singularidade de uma pessoa (utilização dos mesmos espaços) e o grupo social (utilização dos espaços quando está em 

grupo). 
 
39 - O raciocínio profissional consiste no processo que os profissionais utilizam para planejar, direcionar, aplicar e refletir 

quanto ao tratamento de um cliente, por meio de questionamentos que fazem a si mesmos frente a uma situação da 
prática profissional. O raciocínio profissional é composto pelos seguintes aspectos: científico, narrativo, pragmático, 
ético e interativo (Schell, 2011). “Qual é a história de vida desta pessoa?”: essa questão se refere ao raciocínio: 

 

a) científico. 
►b) narrativo. 
c) pragmático. 
d) ético. 
e) interativo. 
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40 - Na terapia ocupacional, a relação terapêutica requer um grau de intimidade que se desenvolve ao longo de um 
continuum. O relacionamento terapêutico desenvolve-se em cinco fases, e a relação em desenvolvimento modela e é 
modelada pelo engajamento do terapeuta e do cliente e pela experiência no processo de terapia (Price, 2011). As fases 
do desenvolvimento do relacionamento são: 

 

►a) 1 – Desenvolver a comunicação; 2 – Estabelecer a confiança; 3 – Desenvolver uma parceria colaborativa; 4 – Manter a 
relação terapêutica; 5 – Fortalecer o relacionamento. 

b) 1 – Iniciar a avaliação; 2 – Combinar os objetivos de intervenção; 3 – Selecionar o programa de atividades; 4 – Engajar o 
cliente no tratamento; 5 – Aperfeiçoar as habilidades interativas do cliente. 

c) 1 – Estimular habilidades interativas do cliente; 2 – Definir metas da terapia; 3 – Implementar as estratégias de intervenção; 
4 – Acompanhar o desempenho do cliente; 5 – Rever as metas da terapia. 

d) 1 – Estabelecer o contrato terapêutico; 2 – Avaliar o cliente; 3 – Definir os problemas de desempenho; 4 – Programar a 
terapia; 5 – Elaborar relatórios e apresentá-los ao cliente. 

e) 1 – Conversar com o cliente; 2 – Minimizar a percepção do cliente acerca de sua condição; 3 – Apoiar o cliente em todos 
os seus desejos e aspirações; 4 – Avaliar o cliente; 5 – Implementar o tratamento. 

 
41 - A análise da orquestração das ocupações envolve pensar sobre os seguintes aspectos: ocupações, significado, 

finalidade, nível de habilidade e eficiência, rotinas, organização das rotinas, adaptabilidade para promover participação 
e necessidades (Crepeau; Schell, 2011). Após listar as ocupações que são fundamentais para a identidade da pessoa, 
pensar sobre o significado envolve questões como: 

 

a) quais ocupações ocorrem diária, semanal, mensal e/ou anualmente? 
b) o indivíduo está satisfeito com o nível de organização do padrão ocupacional diário? 
c) o quanto as ocupações se baseiam em variáveis individuais, expectativas sociais e do ambiente? 
d) o indivíduo se percebe ser capaz de realizar as ocupações? 
►e) quão importantes são as ocupações para o indivíduo? 

 
42 - Os terapeutas ocupacionais utilizam a análise de atividade para antecipar possíveis áreas de preocupação ao trabalhar 

com clientes com diferentes tipos de condição de saúde ou preocupações (Crepeau; Schell, 2011). Após a descrição 
de uma atividade, o processo de listar três maneiras para tornar a tarefa mais desafiadora em relação a uma variável 
pessoal ou contextual identificada é definido como: 

 

a) avaliação das atividades. 
b) priorização das prioridades. 
c) checagem das habilidades. 
►d) gradação da atividade. 
e) análise de risco para segurança. 

 
43 - Entre os motivos para o estudo das teorias de aprendizagem por terapeutas ocupacionais, estão: (1) fornece uma 

fundamentação geral para prática e (2) aumenta a eficácia e a capacidade de resolução de problemas dos profissionais 
(Stern, 2011). A relevância da teoria construtivista para a prática da terapia ocupacional se dá pelo fato de essa teoria 
embasar a utilização de: 

 

a) estratégias, incluindo reforço, modelagem e recompensas. 
b) tarefas desafiadoras, mas não impossíveis, devendo ser transferidas para outras situações. 
►c) estratégias, incluindo debate, resolução de problemas, exploração independente e formulação de perguntas. 
d) processos de tratamento cada vez mais ativos, autodirecionados e automotivados. 
e) ensaio, observação de colegas e modelagem de papel e atividades de prática na vida real. 

 
44 - Os terapeutas ocupacionais trabalham em grupos em diversos ambientes (Schwartzberg, 2011). Os níveis de 

desenvolvimento de grupo de Mosey são definidos como: 
 

►a) Paralelo, Projeto, Egocêntrico Cooperativo, Cooperativo e Maduro. 
b) Individual, Pareado, Coletivo, Intersubjetivo e Objetivo. 
c) Fuga, Filiação, Pertencimento, Maturidade e Dispersão. 
d) Expressivo, Comunicativo, Produtivo, Competitivo e Solidário. 
e) Prematuro, Desenvolvente, Efetivo, Organizacional e Integrado. 

 
45 - A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 
garantir a integralidade do cuidado (Brasil, 2010). São Redes de Atenção à Saúde: 

 

a) Rede de Atenção aos Jovens Analfabetos, Rede de Atenção a adultos em Situação de Vulnerabilidade Social e Rede de 
Atenção aos Idosos Desabrigados. 

b) Rede de Atenção à Psiquiatria e Psicoterapia, Rede de Atenção à Reabilitação Física e Sensorial e Rede de Atenção à 
Pediatria. 

►c) Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 
com Doenças Crônicas. 

d) Rede de Atenção aos Bebês de Risco, Rede de Atenção à Mulher Vítima de Violência e Rede de Atenção ao Morador de 
Rua. 

e) Rede de Atenção aos Homens Alcóolatras, Rede de Atenção aos Adolescentes em Conflito com a Lei e Rede de Atenção 
ao Menor Abandonado. 

 
  



12/12 

 

46 - O NASF insere-se no âmbito da Atenção Básica para oferecer esse apoio, que inclui tanto ações com os profissionais 
das equipes como ações diretas com os usuários do serviço, por meio do apoio matricial (Brasil, 2004). São 
consideradas ferramentas/estratégias das quais os profissionais do NASF podem lançar mão para colocar em prática 
o apoio matricial: 

 

►a) Trabalho com Grupos, Projeto Terapêutico Singular (PTS), Atendimento Domiciliar Compartilhado, Atendimento Individual 
Compartilhado. 

b) Trabalho Coletivo, Projeto Individual de Trabalho (PIT), Fluxograma, Ecograma, Atendimento Público, Atendimento Privado 
e Atendimento na Escola. 

c) Genograma, Ecomapa, Projeto de Gestão de Caso (PGC), Trabalho Individual, Trabalho em Equipe Multiprofissional e 
Vigilância em Saúde. 

d) Vigilância Sanitária, Epidemiologia Crítica, Mapeamento, Territorialização, Controle e Prevenção de Zoonoses, 
Atendimento em Grupos. 

e) Gestão do Cuidado em Saúde, Trabalho em Equipe Interdisciplinar, Vacinas, Gerenciamentos de Casos Críticos e 
Atendimento em Consultório. 

 
47 - De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 

diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a sigla NASF-AB 
significa: 

 

a) Núcleo de Apoio aos Serviços Familiares e Acolhimento Básico. 
b) Norma de Acolhimento dos Serviços Familiares e Atenção Básica. 
►c) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. 
d) Norma Ampliada de Serviços Familiares e Atenção Básica. 
e) Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Ampliação Básica. 

 
48 - De acordo com o Decreto Lei nº 983, de 13 de outubro de 1969, é atividade privativa do terapeuta ocupacional executar 

métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais, com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade: 
 

a) física. 
b) cognitiva. 
c) interativa. 
d) social. 
►e) mental. 

 
49 - Os parâmetros de assistência terapêutica ocupacional em Atenção Básica são entendidos como um conjunto de ações 

integradas que envolvem a atuação da terapia ocupacional visando realizar a atenção à saúde no território individual 
e coletivo a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos (COFFITO, 2014). O quantitativo de atendimento por 
turno de 6 horas esperado para a assistência prestada pelo terapeuta ocupacional ao cliente/paciente/usuário 
individualmente, tanto em domicílio como no território, é de: 

 

a) 3 atendimentos/turno. 
►b) 6 atendimentos/turno. 
c) 10 atendimentos/turno. 
d) 12 atendimentos/turno. 
e) 15 atendimentos/turno. 

 
50 - É obrigatório o registro em prontuário das atividades assistenciais prestadas pelo terapeuta ocupacional aos seus 

clientes. O prontuário terapêutico ocupacional é documento de registro das informações do cliente, devendo ser 
composto de identificação do cliente, história clínica, exame clínico/educacional/social, exames complementares, 
diagnóstico e prognóstico terapêutico ocupacional e plano terapêutico ocupacional, entre outros. No plano terapêutico 
ocupacional, deve constar a descrição: 

 

a) do diagnóstico terapêutico ocupacional, considerando a condição de saúde, da qualidade de vida e participação social do 
cliente, estabelecendo o provável prognóstico terapêutico ocupacional, que compreende a estimativa de evolução do caso. 

b) da evolução da condição de saúde, da qualidade de vida e participação social do cliente, do tratamento realizado em cada 
atendimento e das eventuais intercorrências. 

c) da queixa principal, dos hábitos de vida, da história atual e pregressa da doença, dos antecedentes pessoais e familiares 
e dos tratamentos realizados. 

►d) dos procedimentos terapêuticos ocupacionais propostos, relatando os recursos, os métodos e técnicas a serem utilizados 
e objetivos terapêuticos a serem alcançados, bem como o quantitativo provável de atendimento. 

e) do estado de saúde, da qualidade de vida e da participação social e do perfil ocupacional de acordo com a semiologia 
terapêutica ocupacional. 


