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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O raciocínio clínico da terapia ocupacional

A inicia a avaliação pelos componentes do desempenho

(componentes sensório-motores, cognitivos e psicossociais),

para depois realizar a análise das áreas do desempenho

(atividades de vida diária, trabalho, atividades produtivas,

brincar e lazer) preservadas e/ou afetadas.

B é o processo utilizado para refletir, planejar, orientar e

conduzir o tratamento do paciente.

C não possui relação com os modelos clínicos que norteiam a

terapia ocupacional.

D deve centralizar sua patologia como primeiro elemento de

análise do processo terapêutico ocupacional.

E objetiva organizar plano de tratamento de forma a atender os

interesses ou demandas do terapeuta.

QUESTÃO 32

Acerca de atendimento em grupo de terapia ocupacional, assinale

a opção correta.

A A preparação do ambiente é irrelevante para o processo.

B A única função do terapeuta é proporcionar um ambiente que

possibilite a criatividade.

C O fazer é o elemento essencial do atendimento.

D Todos os pacientes, independentemente da patologia ou do

transtorno apresentado, são beneficiados por este tipo de

atendimento.

E O setting terapêutico é uma avaliação padronizada, utilizada

quando necessário.

QUESTÃO 33

Um grupo fixo de pacientes com dificuldades de socialização que

se reúne semanalmente em um atendimento terapêutico para

realizar, em conjunto, a construção de uma maquete é denominado

A grupo de estudos.

B atividade grupal.

C grupo aberto.

D grupo heterogêneo.

E grupo de atividades.

QUESTÃO 34

Assinale a opção que apresenta exemplos de atividades de vida
diária (AVD).

A mobilidade na comunidade

B cuidado e manutenção da saúde

C descansar

D fazer compras

E preparar refeição e limpar a casa

QUESTÃO 35

Paciente com suspeita de dissimular o teste de
sensibilidade foi encaminhado para terapia ocupacional com
diagnóstico inconclusivo de déficit de sensibilidade na mão
dominante.

Considerando-se esse quadro clínico, é correto afirmar que o teste
mais apropriado para se ter um diagnóstico conclusivo desse
paciente é

A teste de enrugamento.

B percepção de dor.

C percepção de temperatura.

D percepção de toque.

E sinal de Tinel.

QUESTÃO 36

Paciente de quinze anos de idade, após ser avaliado pela
terapia ocupacional, apresentou necessidade de ajuda para se
alimentar, tomar banho, vestir roupa, locomover-se e realizar
transferência no leito e no banheiro. Possui fala compreensiva,
controle para urinar e boa memória.

Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o
teste que a terapeuta ocupacional utilizou durante a avaliação deste
paciente. 

A MIF – medida de independência funcional

B SFA – avaliação da função escolar

C escala modificada de Ashworth

D HAQ – questionário de avaliação da saúde

E PEDI – inventário de avaliação pediátrica de incapacidade

QUESTÃO 37

Um paciente cujo quadro de início rápido e breve duração inclui
alteração cognitiva no decorrer do dia, perturbação da consciência
e do ciclo de sono-vigília pode estar com

A fobia.

B delirium.

C demência.

D pseudodemência. 

E alucinação.
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QUESTÃO 38

Com relação aos conhecimentos de cinesiologia e biomecânica,

assinale a opção correta.

A Goniômetro é usado para medir o grau de força muscular.

B A superfície articular distal do rádio é convexa.

C Agonista é um músculo que não se contrai, não auxilia e nem

resiste ao movimento. Ele alonga ou encurta passivamente

possibilitando que o movimento ocorra.

D Translação é o movimento no qual todas as partes do corpo

movimentam na mesma direção com mesma velocidade.

E Um dos três planos cardeais do corpo humano é o plano sagital

que divide o corpo em parte da frente e de trás. Nesse plano,

ocorrem os movimentos de abdução e adução.

QUESTÃO 39

Quando levamos um copo de água à boca e depois retornamos este

copo à mesa podemos afirmar que no primeiro e segundo

movimentos, respectivamente, o músculo bíceps braquial (flexor do

cotovelo) realiza contrações

A concêntrica e excêntrica.

B excêntrica e isométrica.

C excêntrica e concêntrica.

D isométrica e isométrica.

E isométrica e excêntrica.

QUESTÃO 40

Em relação à análise de atividade na terapia ocupacional, assinale

a opção correta.

A É preciso reconhecer as etapas necessárias para a realização da

atividade sem levar em conta os efeitos provocados no

paciente.

B O planejamento não faz parte da análise. Os problemas são

resolvidos à medida que surgem.

C Pode-se indicar qualquer atividade terapêutica tendo como

referência somente a vontade do paciente.

D O significado da atividade para o paciente não é importante.

E A atividade oferecida ao paciente tem que ter um objetivo

específico.

QUESTÃO 41

Considerando que atividade estruturada é aquela que possui

disposição e ordem prévia, assinale a opção que apresenta um

exemplo de atividade estruturada.

A pintura

B jardinagem

C dramatização

D festa

E brincadeiras

QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta o evento histórico que marca o

estabelecimento da terapia ocupacional como profissão nos Estados

Unidos do América.

A Revolução Industrial

B Guerra Fria

C Revolução Americana

D Primeira Guerra Mundial

E Segunda Guerra Mundial

QUESTÃO 43

Uma atividade para ser considerada terapêutica tem que ter como

princípio básico

A melhorar as capacidades de socialização.

B ganho de força muscular.

C melhora da cognição.

D um propósito.

E ensinar um ofício.

QUESTÃO 44

De acordo com o sistema de classificação de talas publicado pela

American Society of Hand Therapists (ASHT), a tala que possui um

mecanismo estático (um tensor, tira de pano, linha de nylon ou

fivela) que ajusta a quantidade ou o ângulo de tração que atua sobre

uma parte sem promover força de resistência e que não precisa ser

remodelada é a

A estática.

B estática progressiva.

C estática serial.

D dinâmica.

E de repouso.
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QUESTÃO 45

O movimento ativo de extensão do punho com flexão passiva dos
dedos e flexão ativa do punho com extensão passiva dos dedos é
chamado de

A tenodese.
B tenólise.
C tenossinovectomia.
D tendinite.
E tenodermodese.

Texto para as questões 46 e 47

De acordo com o Ministério da Saúde, os Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde, aberto e
comunitário, criado pelo governo que serve como referência e
tratamento de pessoas que sofrem de transtornos mentais, psicose,
neurose grave, entre outros quadros da saúde mental, cuja
severidade e(ou) persistência justifiquem sua permanência num
dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e
promotor da vida. 

QUESTÃO 46

Em relação aos CAPS e sua estruturação pelo Ministério da Saúde,
assinale a opção correta.

A Todos os trabalhos oferecidos no CAPS tem finalidade
terapêutica.

B Os CAPS foram criados para dar apoio aos hospitais
psiquiátricos. 

C Todos os CAPS são iguais quanto à estrutura física, aos
profissionais e à diversidade nas atividades.

D O paciente para fazer parte do serviço tem que ser triado por
um serviço de saúde.

E O terapeuta de referência para um usuário será sempre o
profissional que o acolheu no primeiro contato com o serviço.

QUESTÃO 47

Assinale a opção correta quanto à classificação dos CAPS.

A CAPS I oferece atendimento diário para adultos e crianças com
transtornos mentais severos e persistentes. A população do
município a ser atendida por esse serviço tem que ser entre
20.000 e 70.000 habitantes.

B CAPS II oferece atendimento diário para adultos, criança e
adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes. A
população do município a ser atendida por esse serviço tem
que ser entre 70.000 e 200.000 habitantes.

C CAPS III oferece atendimento diário e noturno de adultos,
durante 7 dias da semana com transtornos mentais severos e
persistentes. A população do município a ser atendida por esse
serviço tem que ser acima de 200.000 habitantes.

D CAPSad oferece atendimento diário para paciente com
transtornos mentais severos e persistentes, nos quais o uso de
droga e álcool é secundário à condição clínica de transtorno
mental. A população do município, a ser atendida por esse
serviço, tem que ser acima de 100.000 habitantes.

E CAPSi oferece atendimento diário e noturno para crianças e
adolescentes com transtornos mentais. A população do
município a ser atendida por esse serviço tem que ser acima de
200.000 habitantes.

QUESTÃO 48

Com relação ao modelo biomecânico utilizado na prática da terapia
ocupacional, assinale a opção correta.

A Tem como base a ocupação humana.

B É mais utilizado em paciente com alteração no sistema nervo
central.

C Alguns de seus propósitos são desenvolver a força e a
resistência em padrões de movimentos aceitáveis e necessários.

D É indicado para pacientes com espasmo.

E A análise de atividade deve ser focada na percepção sensório-
motora.

QUESTÃO 49

De acordo com Trombly, assinale a opção correta, com referência
ao modelo ocupacional funcional.

A A ocupação-como-finalidade é utilizada em todos os itens
avaliados.

B A habilidade em realizar os próprios papéis e atividades de
vida não depende das habilidades e capacidades básicas.

C A função ocupacional adequada ocorre apenas dentro de
limitações do ambiente e do contexto particulares a cada
pessoa.

D Uma disfunção ocupacional automaticamente ocorre quando
uma capacidade ou habilidade é comprometida.

E Uma atividade isolada é responsável pelo desempenho de
papéis. 

QUESTÃO 50

Todos os tipos de equipe possuem características e habilidades que
são comuns a todas as equipes, mas há aquelas que são
características somente de um determinado tipo. Uma característica
ou habilidade específica de uma equipe interdisciplinar é

A é constituída por profissionais de diversas especialidades.

B todos os profissionais estão de acordo com a conduta do caso.

C envolvimento de cada profissional na tarefa e
comprometimento de todos para o resultado final.

D as decisões são tomadas em conjunto por todos os
profissionais.

E a comunicação entre os profissionais é informal.

QUESTÃO 51

Em uma equipe interdisciplinar existem tarefas organizadas em
conjunto por todos os profissionais e tarefas conduzidas
independentemente. Diante disso, assinale a opção que apresenta
tarefas conduzidas de forma independente.

A avaliação e planejamento

B tratamento e evolução

C evolução e planejamento

D avaliação e evolução

E planejamento e tratamento
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QUESTÃO 52

Uma terapeuta ocupacional deixou de atender um

paciente, justificando o fato com sua angústia frente às sequelas

apresentadas (dependência para realizar as suas AVDs, uso de

cadeira de rodas, incapacidade para o trabalho e afasia) que foram

provocadas por um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que

a reação da terapeuta foi de

A contratransferência.

B transferência.

C neutralidade.

D simpatia.

E empatia.

QUESTÃO 53

A artrite reumatoide pode gerar uma deformidade no dedo chamada

pescoço de cisne. A órtese indicada para esta deformidade tem

como objetivo

A manter a abertura do primeiro espaço interdigital.

B prevenir a hiperextensão da interfalangiana proximal.

C bloquear a flexão da interfalangiana proximal, mantendo-a em

uma posição mais estendida possível.

D manter a falange distal em zero grau ou em leve hiperextensão.

E evitar o desvio ulnar dos dedos.

QUESTÃO 54

Em um grupo de terapia ocupacional, a pessoa responsável por

formar o grupo, estabelecer o contrato terapêutico e preparar o

ambiente e os recursos materiais para o atendimento é chamada de

A participante.

B observador.

C paciente.

D coordenador.

E supervisor.

QUESTÃO 55

Na prática clínica, a órtese que tem como objetivo evitar a

contratura do primeiro espaço interdigital é indicada quando existe

A lesão do nervo radial.

B lesão do nervo mediano.

C síndrome do canal de Guyon.

D dedo em gatilho.

E lesão do nervo ulnar.

QUESTÃO 56

Com base no código de ética da terapia ocupacional, resolução
COFFITO n.º 10/1978, assinale a opção correta.

A Diferente do que ocorre em outros países, como os Estados
Unidos da América, onde os códigos de ética têm poder
coercitivo e estabelece sanções quando de sua violação, no
Brasil eles representam orientações diretivas para os
profissionais de saúde.

B Faz parte dos deveres do terapeuta ocupacional comunicar ou
denunciar ao conselho regional qualquer ato que possa atentar
contra os preceitos da ética, da moral, do civismo e das leis ou
resoluções em vigor.

C É facultado ao terapeuta ocupacional a participação e apoio em
entidades de classe de caráter sindical ou cultural.

D Houve normatização dos padrões de conduta do terapeuta
ocupacional com o paciente, sem que houvesse qualquer
consideração a respeito da conduta do profissional terapeuta
ocupacional com outros membros da equipe, autoridades e
administração.

E A responsabilidade do terapeuta ocupacional por erro cometido
em sua atuação profissional é diminuída quando o erro é
cometido na coletividade de uma instituição ou equipe.

QUESTÃO 57

Assinale a opção correta acerca de ética e bioética.

A O paternalismo sempre é favorável na relação terapeuta-
paciente e auxilia os profissionais da saúde em suas decisões
éticas.

B Na bioética pretende-se impor regras de comportamento, a fim
de se enfrentar um dilema ou um conflito, posicionando o
profissional diante dela da maneira mais ética possível.

C O termo bioética foi utilizado pela primeira vez na década de
60 por um pesquisador da área de cardiologia.

D Documentação imprecisa de pacientes e política de contenção
de despesas são temas que não guardam relação com questões
éticas.

E Beneficência, Primum non nocere, justiça e autonomia são
princípios básicos da bioética.

QUESTÃO 58

Ana nasceu de parto normal, a termo, com apresentação
primária da mão esquerda, massa de 3.500 gramas e 47 cm de
estatura. Chorou bastante, ficou quatro dias em observação e
recebeu o diagnóstico de paralisia braquial obstétrica (PBO) tipo
Erb-Duchene em membro superior esquerdo.

Com base nesse caso clínico e nos diversos aspectos a ele
relacionados, assinale a opção correta. 

A O tratamento cirúrgico é indispensável nos casos de PBO.
B Para a classificação da PBO é importante a realização do teste

da toalha, apesar de ser considerado complexo e de alto custo.
C O tipo de PBO apresentado é de classificação rara, conhecido

como paralisia alta.
D O plexo braquial é formado pela união das raízes ventrais de

C6 a T1 e responde, estritamente, pela inervação motora do
membro superior.

E Para o diagnóstico diferencial da PBO, uma das doenças a ser
considerada é a varicela congênita. 

 – 11 –



||SESAES13_064_70N388365|| CESPE/UnB – SESA/ES/2013

QUESTÃO 59

Com base na atuação do terapeuta ocupacional na prática
pediátrica, assinale a opção correta.

A A terapia de integração sensorial (IS) compreende uma
intervenção centrada no uso de estratégias cognitivas para
potencializar o desenvolvimento de crianças em atividades
funcionais.

B Jogos e brincadeiras não se reduzem a recursos técnicos ou
meios para se alcançar algum objetivo, mas são qualificados ao
lado de outros afazeres, como atividades-fim, na relação
terapêutica.

C O bebê, na UTI neonatal, sempre necessita de estímulos, o que
justifica a importância da presença do terapeuta ocupacional
nesse setor.

D A paralisia cerebral, a paralisia braquial obstétrica e a
esclerose lateral amiotrófica são diagnósticos encontrados
frequentemente nas enfermarias e ambulatórios pediátricos.

E O PEDI, o SFA e o MEEM são exemplos de testes
rotineiramente utilizados por terapeutas ocupacionais na
pediatria. 

QUESTÃO 60

Com relação à tecnologia assistiva (TA), assinale a opção correta.

A É indicada a prescrição de adaptações de uso definitivo durante
o primeiro contato com o paciente, ainda em ambiente
hospitalar.

B A cadeira de rodas motorizada é frequentemente classificada,
pelos terapeutas ocupacionais, como TA de controle ambiental.

C De acordo com o COFFITO, a TA é um campo de
conhecimento da área da saúde e ato privativo do terapeuta
ocupacional.

D A TA é definida como qualquer equipamento ou conjunto de
produtos, comprados, modificados ou feitos sob medida, usado
para aumentar, manter ou melhorar o desempenho funcional de
um indivíduo.

E De acordo com a TA, equipamentos e instrumentos são
sinônimos e compreendem aparelhos que provêm benefícios a
um paciente.

QUESTÃO 61

O terapeuta ocupacional prescreveu as seguintes tecnologias
assistivas: tábua de cozinha adaptada, ponteira para uso no
computador, lâmpada com sensor de presença e dispositivo para
manter o talher na mão. Tais tecnologias podem ser classificadas,
respectivamente, em adaptação

A para AVP, adaptação de informática, comunicação alternativa
e adaptação para AVD.

B do ambiente doméstico, sistema de comunicação alternativa,
unidade de controle ambiental e adaptação para AVP.

C do ambiente doméstico, adaptação de informática, unidade de
controle ambiental e auxílio a mobilidade.

D para AVP, adaptação de informática, adaptação do ambiente
doméstico e adaptação para AVD.

E para AVD, sistema de comunicação alternativa, adaptação para
AVP e unidade de controle ambiental.

QUESTÃO 62

Considere um paciente que, após sofrer acidente vascular cerebral

(AVC), tenha apresentado hemiplegia e permanecido grande parte

do tempo em sua cama. Nessa situação, assinale a opção correta

acerca da conduta do terapeuta ocupacional para melhor

posicionamento desse paciente.

A Evitar a utilização de espumas do tipo “caixa de ovo” nessa

fase inicial do tratamento.

B Posicionar o braço plégico em rotação externa e abdução de

ombro, extensão de cotovelo e supinação do antebraço ou

pronação neutra, com estabilização da parte cubital e arco

palmar preservado.

C Deitar o paciente do lado não hemiplégico, a fim de promover

alongamento muscular máximo e reduzir a espasticidade do

hemicorpo lesado.

D Manter períodos prolongados em decúbito dorsal para aumento

do tônus extensor nos membros inferiores e aumento do tônus

flexor nos membros superiores.

E Reduzir pontos de pressão, acúmulo de calor e fricção com o

objetivo de prevenir espasticidade no hemicorpo lesado.

QUESTÃO 63

A respeito de lesões na medula espinhal, assinale a opção correta.

A A fase aguda, também denominada fase de choque medular, é

caracterizada por paralisia flácida temporária e pode

durar, horas, dias, semanas ou meses.

B A preensão de tenodese, que compreende a flexão do punho

em decorrência da flexão passiva dos dedos, é muito utilizada

em pacientes com lesão medular.

C Uma lesão de nível C8 compromete os músculos deltoides e

bíceps braquial impedindo ou dificultando as funções de

abdução de ombro e flexão de cotovelo.

D Hemianopsia, limitações de movimento articular, memória

lesada , dificuldade em funções executivas e raciocínio abstrato

são algumas das possíveis complicações de lesões na medula

espinhal.

E A violência urbana, incluindo acidentes automobilísticos e

ferimentos por projétil de arma de fogo correspondem a 10%

das causas traumáticas de lesões na medula espinhal.
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QUESTÃO 64

Internet:<www.scielo.br>.

A órtese apresentada na figura acima é

A para uso contínuo, mesmo em pacientes com função manual.

B contraindicada em pacientes com lesão medular.

C classificada como dinâmica ou ativa, quanto à sua função.

D indicada para pacientes com sequela de acidente vascular

cerebral, na fase flácida.

E denominada órtese para abdução de polegar com barra dorsal

de punho.

QUESTÃO 65

Existe uma variedade de sistemas padronizados de avaliação de

terapia ocupacional. Assinale a opção que apresenta os pontos

essenciais que devem ser avaliados quando o diagnóstico for

paralisia cerebral.

A localização e profundidade da lesão, presença de edema,

amplitude de movimento comprometida

B antecedentes familiares, forma de progressão do quadro,

presença ou não de posturas compensatórias

C alterações de sensibilidade, apraxias, presença de sinergia

flexora

D tônus muscular, postura, reações de equilíbrio, desempenho

funcional e coordenação visio motora

E nível da lesão, perda de sensibilidade, perda de controle vesical

QUESTÃO 66

Acerca da abordagem da terapia ocupacional junto a criança com

síndrome de Down, assinale a opção correta.

A Alterações cardíacas, visuais e motoras são frequentes em

crianças com síndrome de Down.

B Crianças com diagnóstico de síndrome de Down necessitam de

estimulação precoce.

C A concepção de educação inclusiva deixa de fora crianças com

síndrome de Down.

D A profissionalização é considerada irrelevante no

acompanhamento dessas crianças até a vida adulta.

E A síndrome de Down é uma alteração genética-cromossômica

ligada à deficiência motora.

QUESTÃO 67

Devido à transição demográfica, o número da população idosa

aumentou nas últimas décadas. Proporcionalmente a isso, ocorre

aumento substancial das condições crônicas nesta população. Com

relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A O aumento das condições crônicas é inversamente

proporcional ao comprometimento da capacidade funcional e

autonomia dos idosos.

B Acidente vascular encefálico, infarto, Alzheimer e lesões

medulares são condições crônicas relacionadas ao

envelhecimento.

C O aumento da população idosa e das doenças crônicas é

considerado um evento unifatorial e regressivo nas próximas

décadas.

D A fim de se minimizar as complicações causadas pelas doenças

crônicas é importante a realização de prevenção secundária e

terciária, com foco na população idosa.

E Hipertensão arterial, diabetes mellitus e hipercolesterolemia

são condições crônicas que, em si, provocam perdas

funcionais.

QUESTÃO 68

A respeito da atuação da terapia ocupacional em pacientes com a

doença de Alzheimer, assinale a opção correta.

A A realização de adequação postural e a prescrição de órteses

são frequentes para estes pacientes.

B Os problemas de comportamento são raros e de fácil manejo

para o terapeuta ocupacional.

C A atuação do terapeuta ocupacional se restringe à fase

moderada da doença.

D A manutenção de capacidades e adaptações de tarefas e

ambientes deve ser considerada prioridade.

E Recursos de comunicação alternativa complexos são muito

úteis na fase avançada da doença.

QUESTÃO 69

De acordo com a resolução COFFITO n.º 383/2010, assinale a

opção correta acerca das ações do terapeuta ocupacional no campo

social.

A É profissional capacitado para o trabalho com indígenas.

B Atua com quaisquer grupos de pessoas com deficiência, em

risco ou não de vulnerabilidade social.

C Atua com dependentes de álcool e drogas inseridos em seu

ambiente social.

D Atua com pessoas, famílias ou grupos em situação de

migração, deslocamento, asilo ou refúgio.

E É profissional capacitado para trabalhar em grupos de

movimentos de trabalhadores sem terra.
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QUESTÃO 70

Acerca da experiência prática e da literatura sobre a terapia
ocupacional no campo social, assinale a opção correta.

A O saber do terapeuta ocupacional no campo social deve ser

autoritário e verticalizado, visto que a maior parte da clientela
tem dificuldades com estabelecimentos de hierarquia.

B A terapia ocupacional deve manter ações moduladas por
procedimentos e técnicas preestabelecidos, sem dar espaço

para particularizações complexas e de difícil manejo.

C Os processos políticos devem ser desconsiderados nas

intervenções do terapeuta ocupacional no campo social.

D As atividades propostas devem possuir significados fixos e

únicos, para a máxima homogeneização das diversas
singularidades apresentadas.

E Noções de cidadania e dos direitos que a constituem, bem
como a de construção de identidades, devem ocupar plano de

destaque na formulação de projetos por terapeutas
ocupacionais no campo social.

QUESTÃO 71

Um eletricista, durante jornada de trabalho, sofreu trauma

elétrico que provocou a queimadura de ambos os membros
superiores. Foi atendido pelo serviço de emergência e levado ao

setor de queimados de um hospital.

Com base nesse caso e com relação à intervenção em pacientes
queimados, assinale a opção correta.

A A utilização de órteses é contraindicada nos casos de

queimaduras.

B O treino de AVD e VP é contraindicado na internação

hospitalar.

C É contraindicada a intervenção terapêutica nas primeiras

72 horas depois do acidente.

D Nos traumas elétricos não existe destruição de estruturas

profundas, apenas comprometimento cutâneo.

E As retrações cicatriciais, a dor e o edema podem ser

limitadores da mobilização ativa e passiva.

QUESTÃO 72

Assinale a opção que apresenta apenas diagnósticos considerados
disfunções neurológicas.

A esclerose múltipla, artrite reumatoide e síndrome de Guillain-

Barre

B traumatismo crânio encefálico, miastenia grave e lesões por

esforços repetitivos

C Alzheimer, distrofia muscular progressiva e esclerose lateral

amiotrófica

D leucemia, Alzheimer e AIDS

E acidente vascular cerebral, doença de Parkinson e esclerose
lateral amiotrófica

QUESTÃO 73

Em relação à investigação dos processos de saúde e doença no
trabalho e a atuação do terapeuta ocupacional, assinale a opção

correta.

A Na atuação do terapeuta ocupacional, o desempenho do
trabalhador é geralmente avaliado por meio de tarefas dirigidas

por simulações da realidade e protocolos de observação.

B A identificação de problemas relacionados ao adoecimento no

ambiente de trabalho é linear e tem relação de causa e efeito
bem definidas.

C A análise da atividade caracteriza-se pelo questionamento
sobre o processo de trabalho e propõe adaptações ergonômicas

necessárias.

D A ergonomia compreende um campo de saber próprio que

surgiu recentemente e requer formação especifica.

E A gravação de vídeo é um elemento importante na análise do

trabalho e substitui a necessidade de presença do terapeuta
ocupacional no campo de observação.

QUESTÃO 74

Assinale a opção que apresenta espaços de atuação da terapia

ocupacional, exclusivamente, na prevenção primária.

A estratégia de saúde da família e centros comunitários

B centros penitenciários e hospitais gerais

C programas de internação domiciliar e escolas

D salas de espera e enfermarias especializadas

E centros de saúde e unidades de reabilitação

QUESTÃO 75

Em novembro de 2011, o governo federal lançou o programa
“Melhor em casa”, que diz respeito à implantação de equipes

multidisciplinares para o atendimento domiciliar de pessoas com
necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem

agravamento ou em situação pós-cirúrgica. Com relação ao
atendimento domiciliar e atuação do terapeuta ocupacional, inserido

nessas equipes, assinale a opção correta.

A A vantagem do atendimento domiciliar é que, na moradia do
paciente o terapeuta ocupacional pode observar a influência do

ambiente no desempenho das tarefas do dia a dia.

B Programas de atenção domiciliar dizem respeito à prevenção

primária da saúde da população.

C Entre as formas de atuação, o atendimento domiciliar é o que

deve proporcionar menos contato e laços afetivos com os
membros da família, a fim de não se perder o foco da

intervenção. 

D As atividades básicas de vida diária relacionam-se a preparo

das refeições, vestuário, higiene e controle de medicamentos.

E Diferentes métodos e instrumentos de avaliação podem ser

utilizados no domicílio e, a maioria deles, não requer qualquer
grau de treinamento.
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QUESTÃO 76

Assinale a opção que apresenta critérios que podem nortear os
demais membros da equipe para o encaminhamento de pacientes
idosos para a terapia ocupacional.

A ambientes com rotinas organizadas

B presença de adaptações e desenho universal em residências

C necessidade de uso de sondas para alimentação enteral

D depressão ou desinteresse por práticas de autocuidado

E independência para a realização de atividades de vida diária

QUESTÃO 77

Uma possível intervenção do terapeuta ocupacional, diz respeito ao
trabalho com pessoas portadoras de disfunções sensoriais. Com
relação a uma pessoa com perda visual, antes de iniciar a
intervenção, o terapeuta ocupacional deve proceder a uma avaliação
funcional, a qual complementa a avaliação clínica feita pelo
oftalmologista. Esta avaliação funcional abrange diversas funções.
Assinale a opção que define, corretamente, a respectiva função
visual.

A visão de cores: informa sobre a capacidade de enxergar em
ambientes com pouca ou muita luz

B reação à luz: informa sobre a habilidade da pessoa em dirigir
o olhar para um determinado ponto e mantê-lo dessa forma

C adaptação visual: informa sobre a habilidade de percepção
visual nas diferentes áreas dos campos superior, inferior,
central, periférico e nasal

D coordenação binocular: informa sobre a capacidade de seguir
visualmente um objeto em movimento nas trajetórias vertical
e horizontal

E acomodação: informa sobre a habilidade de ajuste visual para
focalizar objetos oferecidos a diferentes distâncias

QUESTÃO 78

Com relação à intervenção do terapeuta ocupacional em indivíduos
com deficiência auditiva, assinale a opção correta.

A Não existem diferenças conceituais entre os termos surdez e
deficiência auditiva, ficando a critério do terapeuta a escolha
do termo mais adequado.

B A noção de tempo é uma das mais fáceis de trabalhar em
pessoas com deficiência auditiva e, portanto, deve ser o ponto
inicial de um protocolo de estimulação precoce.

C O surdo necessita de estimulação de percepções visuais de
forma intensa, a fim de provocar uma compensação do
isolamento e exclusão gerados pela deficiência.

D As pessoas surdas preferem relações com pessoas ouvintes já
que, apesar da deficiência, elas possuem a mesma forma de
olhar o mundo.

E Na estimulação precoce da criança surda, o objetivo é
promover um desenvolvimento adaptado ao meio, antecipando
etapas evolutivas, a fim de diminuir as desvantagens causadas
pela deficiência.

QUESTÃO 79

Após um acidente vascular cerebral (AVC) e outros distúrbios do

sistema nervoso central, como os traumas cranianos, pode ocorrer

perda sensorial, o que prejudica substancialmente as atividades

funcionais do indivíduo. Acerca desse tema, assinale a opção

correta.

A A perda sensorial só inibe um movimento quando não há um

bom retorno motor.

B Um pré-requisito para o retreinamento sensorial é que o

terapeuta ocupacional normalize o tônus muscular do paciente

e encontre uma posição, melhor possível, para a execução das

atividades.

C No tratamento da disfunção sensorial, a presença de

capacidade cognitiva alterada não prejudica a evolução do

trabalho.

D Se for constatado que a perda de sensação é permanente, o

tratamento corretivo deve ser escolhido em detrimento ao

compensatório.

E É sabido que o bombardeio sensorial, envolvendo o maior

número possível de sentidos é desaconselhável e provoca

confusão e baixa adesão ao tratamento.

QUESTÃO 80

A respeito de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho

(DORT) e atuação da terapia ocupacional, assinale a opção correta.

A Na avaliação de um paciente com dor, a palavra materializa o

sentido individual dado à dor e o comportamento qualifica e

quantifica a dor referida.

B As dores musculoesqueléticas em membros superiores e

inferiores são igualmente sentidas e vividas no cotidiano das

pessoas.

C Síndrome de De’Quervain, síndrome do desfiladeiro torácico,

artrite reumatoide e epicondilite lateral, são exemplos de

patologias classificadas pelo Ministério da Saúde como DORT.

D Apenas na fase mais avançada, em que já existe prejuízo na

realização das AVDs, é que se torna necessária a emissão de

Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT).

E As atividades lúdicas, expressivas, com uso de bolas suíças,

bambolês, ou bolas comuns, são contraindicadas na primeira

fase de intervenção do terapeuta ocupacional, a fase

aguda da dor.
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