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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A expectativa de vida vem crescendo em todo o1

mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja
estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver
se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles4

cuidados que, nos meados do século passado, só eram
tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender
por muito mais tempo.7

Esses cuidados demandam determinação e um custo
financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da
idade” junto à correção de eventuais patologias10

preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de
gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal,
repor as necessidades medicamentosas de que a idade13

precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser
controladas paralelamente.

José R. G. da Silva Sá. Internet:

<www.saude.com.br> (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

1 Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a
longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a
saúde na velhice. 

2 Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como
descritivo, porque expõe as características das ações de
quem tem expectativa de vida ampliada.

3 Na expressão “em todo o mundo” (R.1-2), mantêm-se a
coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do
texto, se for retirado o artigo “o”.

4 Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação
de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída
por porque sem prejuízo para a correção gramatical do
período. 

5 Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida
uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (R.4).

6 Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (R.4), o
autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias
com o leitor.

7 Depreende-se da organização do texto que a expressão
“Esses cuidados” (R.8) refere-se ao conteúdo de todo o
parágrafo anterior.

8 Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a
forma verbal “demandam” (R.8) por demandam por.

9 No trecho “de que a idade precisa” (R.13-14), o emprego da
preposição “de” é obrigatório.

10 Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela
conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da
forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal
subjuntiva devam.

O Farmácia Popular do Brasil é um programa do1

governo federal que busca ampliar o acesso da população
aos medicamentos considerados essenciais. O programa
atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas4

que não têm condições de pagar caro por seu medicamento
e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece
medicamentos que tratam das doenças com maior incidência7

no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos,
cuja utilização é importante para a prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera10

gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são
exemplos de doenças para as quais são encontrados
medicamentos. 13

O elenco de medicamentos do programa Farmácia
Popular do Brasil foi definido mediante critérios
epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que16

atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram
maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os
medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar19

tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor
resultado e o menor risco para os pacientes.

Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

11 Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos
medicamentos” (R.3) for substituído por a medicamentos. 

12 O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (R.4) não pode
ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao
qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.

13 Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o
tratamento” (R.6), infere-se que as pessoas, por não terem
como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o
seu tratamento.

14 O trecho “que tratam das doenças” (R.7) permanece coerente
e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo:
que se trata das doenças.

15 Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e
verminoses” (R.11), que são elementos de uma enumeração.

16 De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do
Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração
de uma lista de medicamentos para as principais doenças
que acometem os brasileiros. 

17 Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a
expressão “as principais doenças”.

18 Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (R.18) por
Elegeu-se.

19 O termo “tais” (R.20) refere-se coesivamente a “as principais
doenças que atingem a população brasileira” (R.16-17).

20 Logo após “indicados para tratar tais doenças” (R.19-20), o
ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, desde que sejam
feitas as alterações necessárias na maiusculização.
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A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em
termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso
do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em
relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.

21 As ações e serviços de saúde foram definidos pela
Constituição Federal como de relevância pública, cabendo
ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua
regulamentação, fiscalização e controle.

22 A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo
Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito
Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias
de saúde ou órgãos equivalentes.

23 A Lei n.o 8.080/1990, em consonância com a Constituição
Federal, regula em todo o território nacional as ações e
serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas, de direito público ou privado.

24 Devem ser observados os princípios éticos e as normas
expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às
condições para o funcionamento dos serviços privados de
assistência a saúde.

25 Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado
com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da
União em 25% e dos estados em 25%.

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados (conveniados e contratados) que integram o SUS
obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca
desses princípios, julgue os itens a seguir.

26 A legislação do SUS determina a universalidade de acesso
aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em
todo o território nacional.

27 O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de
saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o
texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do
Estado.

28 A diretriz da descentralização político-administrativa do
SUS contribuiu para o atual grau de municipalização,
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde
no Brasil.

29 O SUS tem direção única em cada esfera de governo,
pressupondo a conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do
DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à
população.

30 De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser
garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem
à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por
isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na
esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento
básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da
participação da comunidade na gestão do SUS e das
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde, julgue os próximos itens.

31 O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes
instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão
intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e
conferência de saúde.

32 A conferência nacional de saúde, realizada a cada
quatro anos com representação de vários segmentos sociais,
avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e
deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.

33 Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF
deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas
contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.

34 A lei em questão definiu que todos os municípios
implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de
carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS,
condicionando a essa exigência o repasse de recursos
financeiros da União.

35 Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores
de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos. 

A disparada de preços dos alimentos fará que os países
mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta
década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os
gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez
de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a
formação de estoques na região. O relator especial da
Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à
Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a
concessão de subsídios à sua produção sejam congelados
para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por
biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para
enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca dos
US$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá
a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem
muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos
meses para economizar.

O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue
os itens de 36 a 50.

36 O caráter global da economia contemporânea propicia, entre
outros aspectos, que uma situação de crise tenda
a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as
mais diversas regiões do planeta. 

37 Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é
um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às
questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no
mundo, como se pode depreender do texto.
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38 Infere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos
espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países,
praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento
econômico de cada um deles.

39 Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das
instituições que compõem a União Européia, considerada a
mais bem-sucedida experiência de formação de bloco
regional que o mundo contemporâneo conhece.

40 A existência de blocos, aproximando países de uma mesma
região, é uma das características marcantes da globalização,
processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada
competitividade econômica dos dias atuais. 

41 O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América,
Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de
bloco econômico existente no continente americano, apesar
de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.

42 Apesar de ainda exercer peso significativo na economia
mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema
produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço
do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.

43 No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da
capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo
em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que
lhe permita a exploração em águas profundas.

44 Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o
petróleo como fonte de energia, representando ganhos
econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los,
mas encontram dificuldades para a comercialização em face
de uma demanda reduzida e em processo de retração.

45 O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais
que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupam-
se em adotar medidas que levem à contenção do uso de
combustíveis.

46 O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de
biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos
menores que o de seus concorrentes que fazem uso de
outras matérias-primas, o que lhe permite antever um
potencialmente crescente mercado comprador. 

47 Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis
prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de
alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil,
como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.

48 Deduz-se do texto que, por ser formada por países
relativamente novos, que conquistaram sua independência
há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os
menores impactos da crise mundial de alimentos.

49 Os notáveis índices de desenvolvimento econômico
apresentados pela China, acompanhados da melhoria das
condições de vida de larga parcela de sua população,
também podem estar contribuindo para o aumento da
demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no
setor.

50 Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas
preventivas para enfrentar o problema da escassez de
alimentos surge entre países pobres, justamente os mais
afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas
se mantêm apenas na expectativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação aos fundamentos da terapia ocupacional, julgue os
seguintes itens.

51 A concepção de que hábitos saudáveis levam os pacientes a
uma vida mais saudável, muito discutida nos dias atuais, já
fazia parte dos fundamentos iniciais da terapia ocupacional
no começo do século XX.

52 O comportamento ocupacional desenvolvido por Mary
Reilly está embasado em quatro temas conceituais principais,
que são: adaptação ao trabalho e jogo, motivação para a
ocupação, adaptação no tempo e papéis ocupacionais.

53 O modelo de ocupação humana, desenvolvido por Gary
Kielhofner, na década de 70 do século passado, partiu do
pressuposto de que o comportamento ocupacional é
oscilante, visto que o homem e o ambiente são
compreendidos como um sistema semi-aberto.

54 O tratamento moral, também conhecido como tratamento
ativo, praticado pelo psiquiatra Hermann Simon, pode ser
considerado como um dos movimentos precursores da
terapia ocupacional.

55 O movimento de reabilitação apresentou foco diferenciado
no Brasil, quando comparado aos países que participaram
das duas grandes guerras.

56 Alguns terapeutas ocupacionais brasileiros corroboram a
idéia de similaridade entre cotidiano e atividades de vida
diária e acrescentam que a compreensão dessa similaridade
e o estudo sobre esse aspecto são a base principal dos
fundamentos da profissão.

Cada fase do desenvolvimento humano: pré-natal, infância,
adolescência, maturidade e senescência, apresenta características
que a identificam e permitem o seu reconhecimento. O estudo
dessas fases é extremamente importante para os profissionais da
área da saúde e possibilita uma melhor observação, compreensão
e interpretação do comportamento humano. Com relação a esse
assunto, julgue os itens que se seguem.

57 O período sensório-motor, que foi definido por Jean Piaget,
compreende a fase do nascimento aos 2 anos de idade, e é
caracterizado pelas primeiras aquisições relacionadas à
capacidade de coordenar e integrar informações motoras e de
compreender que essas informações se ligam a objetos
distintos.

58 Alguns fatores influenciam o desenvolvimento humano,
entre eles: hereditariedade, crescimento orgânico, maturação
neurofisiológica e meio ambiente.

59 Na intervenção do terapeuta ocupacional com uma criança,
os principais aspectos do desenvolvimento avaliados são:
físico-motor, intelectual, afetivo e emocional. O aspecto
social é avaliado por profissionais do serviço social.

60 A breve queda da auto-estima, o aumento dos conflitos com
pais e a existência de turmas ou panelinhas exemplificam
algumas possíveis características do comportamento social
e da personalidade na fase da adolescência.

61 A escolha de uma profissão e o ingresso no mercado de
trabalho são características principais do início da fase adulta
que podem ser impedidas ou prejudicadas devido a diversas
disfunções e patologias.

62 Estudos longitudinais deixam claro que a saúde se modifica
para pior devido à aposentadoria.
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Carlos, com 5 anos de idade, é motivo de preocupação
de sua professora devido ao baixo desempenho apresentado por
ele em sala de aula: seus movimentos são desajeitados, lentos e
pesados; quando anda, apóia duramente o calcanhar no solo, e
custou a aprender a subir e descer escadas. Na hora de se vestir,
Carlos tem dificuldade em identificar o que é a manga, onde estão
buracos para os braços nas camisas e as pernas das calças; além
disso, na hora de utilizar o lápis e a folha de papel, ele sempre
coloca força demais, rasgando a folha, quebrando o lápis. Carlos
não faz desenhos de si mesmo como as outras crianças.

Com relação a essa situação hipotética e a aspectos referentes à
abordagem psicomotora, julgue os itens a seguir.

63 No caso de Carlos, esquema corporal, lateralidade e
coordenação motora são exemplos de conceitos funcionais
de psicomotricidade que devem ser avaliados.

64 No caso de Carlos, a educação psicomotora deve ser
orientada e desenvolvida por um terapeuta ocupacional em
um ambiente clínico apropriado.

65 Nomear partes do corpo em si e no outro, jogar pega-varetas
e compor sua árvore genealógica são exemplos de atividades
que podem estimular, respectivamente, a lateralidade, a
coordenação motora fina e a organização espacial de Carlos.

66 O modo de Carlos utilizar o lápis, sempre colocando força
demais e rasgando a folha de papel, deve remeter o terapeuta
à observação e avaliação do tônus muscular de Carlos.

67 A reeducação psicomotora está restrita à faixa etária de 0 a
12 anos.

68 André Lapierre, Vitor da Fonseca e Jean Lê Bouch são
grandes estudiosos da abordagem psicomotora.

Reabilitação está relacionada ao termo latino reabilitare, cujo
significado é restaurar. A respeito dos princípios de reabilitação,
julgue os itens subseqüentes.

69 A idéia de restauração funcional está relacionada à terapia
ocupacional desde sua origem oficial, nos Estados Unidos da
América, após a Primeira Guerra Mundial.

70 O termo reabilitação não se limita à restauração de
capacidades físicas, ele compreende, de forma geral, a
restauração de potenciais funcionais e ocupacionais de um
indivíduo, de modo a promover a autonomia, a
independência e a inclusão social.

71 A abordagem de integração sensorial surgiu na psicologia e
começou a ser utilizada por terapeutas ocupacionais na
década de 60 do século passado, tendo como algumas de
suas características a utilização de avaliações específicas e
o uso de equipamentos suspensos. 

72 Goniometria, dinamometria e volumetria são técnicas de
avaliação que oferecem dados subjetivos ao terapeuta
ocupacional no processo de reabilitação.

73 A reabilitação baseada na comunidade (RBC) foi concebida
como uma forma de levar algumas técnicas eficazes de
reabilitação até as pessoas com deficiências que não tinham
acesso aos serviços formais de reabilitação e a seus
familiares.

74 Alguns autores afirmam que a reabilitação é usada quando o
tratamento médico ou cirúrgico de uma incapacidade não é
possível ou não é suficiente.

A respeito dos conceitos de cinesiologia e biomecânica,

necessários à prática do terapeuta ocupacional, julgue os

próximos itens.

75 O uso de um abridor para remover a tampa de uma garrafa

exemplifica um sistema de alavanca de segunda classe.

Nesse esquema, a garrafa pode ser compreendida como o

eixo; a tampa, como a força de resistência e a força aplicada

no abridor para abrir a garrafa, como força de esforço.

76 A manutenção de preensão de uma garrafa na mão

exemplifica um tipo de contração muscular concêntrica. 

77 Um dos princípios da abordagem biomecânica de tratamento

refere-se ao fato de que a imobilização de uma articulação

reduz sua amplitude de movimento.

78 O alongamento necessário a um paciente com fibromialgia

pode ser realizado de uma forma mais prazerosa por meio da

dança.

79 Para aumentar a resistência muscular de um paciente o

terapeuta ocupacional deve aumentar o número de atividades

desenvolvidas pelo paciente durante um dia. 

A destruição da mielina dos neurônios do sistema

nervoso central (talvez causada por vírus) provoca a esclerose

múltipla, doença auto-imune que começa a se manifestar por

volta dos 30 anos de idade e causa problemas de memória,

alterações na propriocepção e distúrbios motores e da fala.

 Viver Mente e Cérebro. Ed. 5. p. 37.

Considerando o texto acima como referência, julgue os itens que

se seguem.

80 O ensino de técnicas de conservação de energia é uma das

estratégias utilizadas por terapeutas ocupacionais na

intervenção com pessoas com esclerose múltipla.

81 Podem ocorrer freqüentes hospitalizações decorrentes dos

surtos da esclerose múltipla; nesse caso, o tratamento de

terapia ocupacional deve ser interrompido na fase aguda no

ambiente hospitalar.

82 Esclerose múltipla, acidente vascular cerebral, esclerose

lateral amiotrófica e doença de Parkinson podem ser

classificadas como disfunções neurológicas de adultos.

83 Além de outras coisas, o que diferencia a esclerose múltipla

da esclerose lateral amiotrófica é o fato de a primeira

apresentar evolução progressiva, ao contrário da segunda.

84 A tecnologia assistiva é uma estratégia para maximizar as

habilidades exigidas no desempenho ocupacional e que é

considerada, na maioria das vezes, como um componente

importante no processo de reabilitação de pacientes com

patologias de início súbito ou progressivo.
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Com relação ao trabalho da terapia ocupacional com a pessoas

portadoras de doenças imunológicas, julgue os itens que se

seguem.

85 Fadiga, falta de ar, comprometimentos visuais, infecções

oportunistas e problemas cardíacos, entre outros, podem

desenvolver-se durante o curso da infecção por HIV.

86 Os avanços da terapêutica anti-retroviral aumentam a

sobrevida do paciente, impedindo o aumento do índice de

doenças crônicas.

87 O terapeuta ocupacional atua junto ao paciente com HIV

principalmente nos aspectos psicológico, afetivo e social, já

que a AIDS determina poucas perdas nos aspectos sensório-

motores que possam afetar o cotidiano.

88 Oncologia é a ciência que estuda o câncer nas suas diferentes

formas e outras doenças auto-imunes.

89 Limitações na mobilidade articular, linfedema, disfagia,

instabilidade postural, perda da função da mão e dor

somatossensorial são possíveis sintomas de pessoas com

câncer que justificam indicações para a intervenção da

terapia ocupacional.

90 Cuidados paliativos referem-se a um conceito pouco

utilizado por profissionais na intervenção com pacientes com

HIV e câncer.

Com relação à disfunções ortopédicas e musculoesqueléticas em

adultos, julgue os itens a seguir.

91 A pessoa com dor e deformidade causada por artrite

reumatóide pode desenvolver dificuldades nas atividades da

vida diária, explicadas principalmente pelas alterações de

sensibilidade, da amplitude de movimento e da força de

membros superiores, inferiores e tronco.

92 As órteses utilizadas nos casos de deformidades do tipo

pescoço de cisne, para serem eficientes, devem proporcionar

a estabilidade central em articulações metacarpofalangianas.

93 O objetivo da restauração de mobilidade articular pode ser

alcançado com a prescrição de órteses dinâmicas seriadas.

94 Na avaliação de força muscular de um indivíduo, escore zero

significa que o músculo avaliado realiza toda a amplitude de

movimento contra a gravidade, sem qualquer alteração ou

dificuldade.

95 Na avaliação de um paciente com prescrição de prótese para

membro superior, o terapeuta deve priorizar a avaliação da

adequação e função da prótese, bem como a orientação sobre

uso, operação, precauções e funções da prótese em

atividades funcionais, de vida diária e produtivas.

A respeito de dinâmica e atividades grupais, julgue os itens

subseqüentes.

96 Psicanalítica, cognitiva, psicodramática, sistêmica e a dos

grupos alternativos exemplificam diferentes tipos de

abordagens grupais.

97 Diversos terapeutas ocupacionais brasileiros que constroem

conhecimentos acerca dos grupos na terapia ocupacional

utilizam ferramentas emprestadas de outros campos de

conhecimento, destacando-se a psicanálise e a psicologia

social.

98 Em seus trabalhos, Maximino relata o funcionamento de

grupos em terapia ocupacional, descrevendo-os como espaço

potencial e caixa de ressonância.

99 Um grupo semanal realizado por terapeutas ocupacionais

com pacientes de ambos os sexos que estejam na sala de

espera de um ambulatório e que apresentem patologias

cardíacas pode ser caracterizado como um grupo fechado e

heterogêneo.

100 O papel do terapeuta ocupacional coordenador de grupo está

associado a diferentes funções, entre elas: planejar, facilitar

e coordenar.

Com relação à terapêutica ocupacional na reabilitação cardíaca,

julgue os seguintes itens. 

101 Fumo, obesidade, estresse, sexo e histórico familiar são

considerados fatores de risco controláveis para doença

arterial coronariana.

102 Os avanços cirúrgicos ou medicamentosos disponíveis

atualmente são capazes de corrigir ou reparar completamente

ou paliativamente várias cardiopatias congênitas ou

adquiridas.

103 Na área cardiovascular, o terapeuta ocupacional focaliza os

aspectos de estrutura e funções ocupacionais em um nível de

importância maior que os aspectos de atividades e

participação social.

104 A disfunção cardiopulmonar de crianças pode provocar um

atraso no desenvolvimento de habilidades ligadas às

atividades de vida diária.

105 Em intervenções comunitárias de grupos com pacientes com

problemas cardíacos, não é responsabilidade do terapeuta

ocupacional, integrante da equipe multiprofissional, estar

atento ao monitoramento constante de pressão arterial e

batimentos cardíacos durante as atividades propostas.
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Julgue os itens seguintes, relativos à atuação do terapeuta
ocupacional na neonatologia.

106 O atendimento humanizado denominado Humaniza SUS foi
oficializado como política pública de assistência transversal
pelo Ministério da Saúde, tendo como um de seus projetos
o método da mãe canguru, que compreende uma das
possíveis atuações do terapeuta ocupacional na neonatologia.

107 Considera-se uma gestação com evolução normal, com idade
gestacional de termo, aquela compreendida entre 35 e 40
semanas.

108 Uma possível intervenção do terapeuta ocupacional na UTI
pediátrica é o desenvolvimento de atividades de grupo com
as mães dos bebês hospitalizados.

109 O terapeuta ocupacional na unidade de terapia intensiva
neonatal e na unidade mãe-bebê tem sua atuação focalizada
em três níveis: intervenção no ambiente físico, intervenção
direta com o recém-nascido e intervenção com os familiares.

110 Amputação congênita de membro superior, sindactilia, lesão
obstétrica de plexo braquial e distrofia muscular progressiva
são exemplos de problemas ortopédicos e
musculoesqueléticos no neonato.

Acerca da avaliação de aspectos neurocognitivos, julgue os
próximos itens.

111 A medida de independência funcional é uma escala de
avaliação específica da capacidade neurocognitiva.

112 A apraxia do vestir pode ser avaliada pelo terapeuta
ocupacional mediante a observação do paciente enquanto ele
se veste.

113 Os componentes da atenção dividem-se em: atenção seletiva,
sustentada, dividida e progressiva.

114 A prosopagnosia é definida como a incapacidade do
indivíduo de reconhecer sua deficiência.

115 Quando um terapeuta ocupacional faz uma pergunta do tipo
Onde você nasceu?, ele pode estar avaliando um tipo de
memória conhecida como memória declarativa.

Julgue os itens subseqüentes, relativos à atuação da terapia

ocupacional em contextos hospitalares.

116 O processo de especialização hospitalar avança rapidamente

em direção ao atendimento de doentes crônicos em

detrimento dos agudos, que exigem longo tempo de

internação.

117 O surgimento da terapia ocupacional como profissão,

oficialmente reconhecido como tendo ocorrido na segunda

década do século XX, não guarda vínculos com o trabalho

hospitalar.

118 O terapeuta ocupacional pode atuar na orientação da alta

hospitalar e no atendimento domiciliar, avaliando, auxiliando

e orientando na modificação do ambiente em casa, no

trabalho e nas atividades de lazer, para que o paciente

alcance o seu grau máximo de desempenho e autonomia nas

várias situações do cotidiano.

119 As intervenções que visem a promoção da capacidade

funcional e do desempenho ocupacional são contra-indicadas

durante a internação, devendo ser implementadas após a alta

hospitalar.

120 Atualmente, o trabalho com grupos no ambiente hospitalar

é desmotivado por chefes das equipes de saúde, o que afeta

diretamente as possibilidades de atuação do terapeuta

ocupacional.




