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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor, assinale a alternativa
correta:

Os aborígenes da Austrália são considerados
uma raça especial, que não mostra parentesco
físico nem linguístico com seus vizinhos mais
próximos, os povos melanésios, polinésios e
malaios. Não constroem casas nem cabanas
fixas, não cultivam o solo, não tem outros
animais domésticos além do cão, não
conhecem sequer a arte da cerâmica.
Alimentam-se exclusivamente da carne de
todos os tipos possíveis de animais que abatem
e de raízes que escavam. Desconhecem reis ou
chefes; a assembleia dos homens adultos
decide sobre todos os assuntos da comunidade.
É extremamente duvidoso que possamos
atribuir-lhes vestígios de religião sob a forma
de veneração de seres superiores. As tribos do
interior do continente, que, devido à falta de
água, precisam lutar com as mais duras
condições de vida, parecem ser, sob todos os
aspectos, mais primitivas do que aquelas que
habitam próximas à costa.
Por certo não esperaremos que esses canibais
pobres e desnudos sejam morais em nosso
sentido quanto à vida sexual, que tenham
imposto um alto grau de restrição aos seus
impulsos sexuais. E, no entanto, tomamos
conhecimento de que colocaram a si mesmos,
com o mais esmerado cuidado e o mais
escrupuloso rigor, a meta de evitar relações
sexuais incestuosas. Toda a sua organização
social parece servir a esse propósito ou estar
relacionada com seu atingimento.
(FREUD, Sigmund. in Totem e tabu. São
Paulo: LM Pocket, 2013, p. 38).

(A) Os aborígenes da Austrália apresentam
muitas semelhanças com seus vizinhos
melanésios, polinésios e malaios.
(B) Os aborígenes da Austrália vivem sob a
forma republicana de governo, onde todos os
assuntos são decididos através de consulta
popular.
(C) Os aborígenes da Austrália têm uma
religião baseada no ato da veneração.
(D) Os aborígenes da Austrália convivem com
as mesmas dificuldades, independentemente
de morarem na costa ou no interior.
(E) Os aborígenes da Austrália apresentam
diferenças físicas e culturais se comparados a
seus vizinhos melanésios, polinésios e
malaios.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:
(A) O autor chama os aborígenes australianos
de imorais porque praticam relações
incestuosas.
(B) O autor surpreende-se com o fato de os
aborígenes
não
praticarem
relações
incestuosas.
(C) O autor afirma que as relações incestuosas
fazem parte da organização social dos
aborígenes australianos.
(D) As relações incestuosas são praticadas
pelos aborígenes que habitam a costa do país.
(E) As práticas incestuosas são praticadas
apenas pelos povos melanésios, polinésios e
malaios.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

No trecho “É extremamente duvidoso que
possamos atribuir-lhes vestígios de religião
(...), o termo “extremamente”, pode ser
classificado como:

No que se refere ao uso correto da crase,
assinale a alternativa correta:

(A) advérbio de lugar.

(B) O delegado quis ouvir as testemunhas à
respeito dos novos fatos.

(B) advérbio de tempo.
(C) advérbio de intensidade.
(D) advérbio de inclusão.
(E) advérbio de ordem.

QUESTÃO 04

(A) Após delatar o colega de trabalho, João
chegou à ser chamado de dedo-duro.

(C) É normal fazer comentários à cerca do que
ocorreu no ambiente de trabalho.
(D) A violência está diretamente relacionada à
segurança interna do país.
(E) Ele foi convocado
esclarecimentos diante do juiz.

à

prestar

No que se refere às normas de concordância,
analise as orações abaixo e, ao final, assinale a
alternativa correta:

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

I – As brincadeiras das crianças e a disciplina
dos adultos está em perfeita harmonia.

QUESTÃO 6

II – Os dados levantados pela consultora
sugere redução nos gastos públicos.
III – O fechamento das vagas de emprego
geraram impacto em toda a população.
IV – A empresa identificou, com base nos
dados
apresentados,
os
funcionários
responsáveis pela confusão.

Em uma empresa trabalham 80 funcionários,
sendo 40 homens e 40 mulheres. Sabe-se que
20% dos homens e 30% das mulheres são
fumantes. Logo, a porcentagem dos que não
fumam é de:
(A) 40%.
(B) 55%.

(A) apenas o item I está correto.

(C) 60%.

(B) apenas o item II está correto.

(D) 75%.

(C) apenas o item IV está correto.

(E) 80%.

(D) apenas os itens II e III estão corretos.
QUESTÃO 07

(E) apenas os itens III e IV estão corretos.

Dois juízes analisam 10 processos em 30 dias.
Se forem convocados mais dois juízes
(totalizando 4), em quanto tempo eles
analisariam 20 processos?
(A) 10 dias.
(B) 15 dias.
(C) 30 dias.
(D) 45 dias.
(E) 60 dias.
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QUESTÃO 08

CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES

Se 4 servidores limpam 30 salas de aula em
exatamente 5 horas, então, pode-se afirmar que
8 servidores, igualmente eficientes, limparão
36 salas em:

QUESTÃO 11

(A) 3 horas.
(B) 3 horas e 20 minutos.
(C) 3 horas e 40 minutos.

No mês de julho de 2018, os cientistas fizeram
uma importante descoberta no campo da
astronomia. Trata-se do(a):
(A) descoberta de novas galáxias próximas à
Terra e à Vênus.

(D) 4 horas.

(B) descoberta de água em estado líquido no
planeta Marte.

(E) 4 horas e 30 minutos.

(C) descoberta de mercúrio no planeta Júpiter.
(D) descoberta de novas rotas de acesso na via
galáctica.

QUESTÃO 09
João Paulo pagou uma dívida atrasada com 8%
de juros. O valor pago por ele, com os juros
incluídos, resultou no montante de R$ 302,40.
Logo, o valor original da conta, sem os juros,
era de:
(A) R$ 260,00.
(B) R$ 280,00.
(C) R$ 285,00.

(E) descoberta de ozônio na camada principal
de Netuno.

QUESTÃO 12
Um país da América Central, já com um
histórico político conturbado, tem enfrentado
manifestações em decorrência da crise política
e social. Trata-se de:
(A) Venezuela.

(D) R$ 290,00.

(B) Colômbia.

(E) R$ 295,00.

(C) Nicarágua.
(D) Costa Rica.
QUESTÃO 10

João e Maria aplicaram, a juros simples, a
quantia de R$ 15.000,00 a uma taxa semestral
de 6%. Após 3 anos, o montante resgatado
dessa aplicação foi de:

(E) Jamaica.

QUESTÃO 13

(D) R$ 21.200,00.

No final de junho de 2018, o presidente Michel
Temer recebeu o vice-presidente norteamericano para tratar do problema da
imigração. Assinale a alternativa que informa
corretamente o político dos Estados Unidos da
América:

(E) R$ 23.400,00.

(A) Paul Ryan.

(A) R$ 21.400,00.
(B) R$ 20.400,00.
(C) R$ 20.800,00.

(B) Mitt Romney.
(C) Phil Bryant.
(D) Jeff Colyer.
(E) Mike Pence
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 17

No mês de maio de 2018, um país da América
do Sul recorreu ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) para obter um empréstimo
de 50 bilhões de dólares, o que equivale a
quase 10% de seu próprio PIB. Trata-se do(a):

Em se tratando do uso dos recursos do correio
eletrônico, há diversos sites na internet que
oferecem uma estrutura de e-mail para que o
usuário possa criar, modificar, excluir ou
mesmo imprimir mensagens de correio, como,
por exemplo, Hotmail, Gmail e Yahoo. Que
nome se dá a essa estrutura?

(A) Venezuela.
(B) Uruguai.

(A) Redmail.

(C) Colômbia.

(B) Lowmail.

(D) Paraguai.

(C) Upmail.

(E) Argentina.

(D) Sincmail.
(E) Webmail.
QUESTÃO 15

No dia 22 de junho de 2018 faleceu Waldir
Pires, importante político do Nordeste
brasileiro que ocupou diversos cargos
públicos, dentre eles o de Governador.
Assinale o Estado em que Waldir Pires exerceu
essa função:
(A) Bahia.

QUESTÃO 18
No MS Windows 7 (configuração padrão),
quando o usuário arrasta um arquivo da pasta
“Downloads” para a pasta “Área de Trabalho”
(Desktop), utilizando o botão direito do mouse,
é correto afirmar o seguinte:
(A) o arquivo é movido para uma área
desconhecida.

(B) Ceará.
(C) Paraíba.

(B) o arquivo é copiado integralmente.

(D) Sergipe.
(E) Rio Grande do Norte.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Na área de trabalho do Windows 7, se o usuário
pressionar a combinação de teclas “Windows”
+ “F”, surgirá a caixa de diálogo:

(C) é criado um atalho na área de expansão e o
arquivo original permanece na pasta
Downloads.
(D) exibe-se um menu de opções que o usuário
possa escolher a ação que deseja efetuar.
(E) exibe-se uma mensagem de erro, onde se
pede para repetir a ação.

(A) executar.
(B) ejetar.
(C) localizar.
(D) limpar.
(E) colar.
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QUESTÃO 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere à navegação na internet e às
mensagens eletrônicas, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 21

I – É possível criar um atalho na área de
trabalho da página da Web que está sendo
exibida.
II – O navegador Internet Explorer oferece o
recurso de salvar uma figura de uma página da
Web, sem abri-la.
III – URL consiste numa linguagem de
marcação utilizada para a produção de algumas
páginas da Web que permite criação de
documentos que podem ser lidos em
praticamente qualquer tipo de computador e
transmitidos pela internet.
IV – Além de mensagens de e-mails simples
contendo texto, é possível anexar praticamente
qualquer tipo de arquivo em uma mensagem
como: documentos; imagem; e músicas; e
também pode-se encaminhá-la a outras pessoas
sem precisar digitá-la novamente.
(A) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(B) apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(C) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
(D) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que, no MS Word 2010,
permite automatizar determinada tarefa, ao
invés de executar várias vezes o mesmo
procedimento:
(A) gravar macro.
(B) alternar janelas.
(C) inserir tópicos.
(D) inserir atalhos.
(E) controlar alterações.

Como se sabe, bengalas e andadores são
prescritos para melhorar a mobilidade e ajudar
as pessoas a otimizar o balance enquanto
realizam suas Atividades de Vida Diária
(AVDs). Assinale a alternativa que apresenta a
principal razão para que o paciente deva
segurar a bengala com a mão oposta ao
membro afetado:
(A) O posicionamento da bengala, sendo
segurada com a mão oposta ao membro
afetado, se aproxima mais intimamente do
padrão recíproco da marcha normal, com os
membros movimentando-se simultaneamente.
(B) A bengala segurada do mesmo lado
lesionado torna-se segura, pois do lado
contrário à lesão, se o indivíduo estiver
segurando a bengala, poderá trazer uma
limitação funcional do movimento.
(C) A bengala segurada com a mão oposta ao
membro afetado diminui a base com maior
desvio lateral do centro de gravidade do que a
bengala está segura do mesmo lado acometido.
(D) Segurar a bengala do lado ipsolateral ao
membro acometido poderá fazer com que
diminua a força na articulação do quadril.
(E) Atualmente, não faz mais sentido a
discussão sobre o melhor uso da bengala, pois,
devido ao princípio da autonomia, o indivíduo
pode fazer uso dos equipamentos da forma
como preferir.
QUESTÃO 22
Como se sabe, a atividade configura-se como
instrumental de intervenção da Terapia
Ocupacional, em um campo interdisciplinar.
Dessa forma, as atividades são recursos que
proporcionam alguns fatores, exceto:
(A) interação social.
(B) exclusão cultural.
(C) comunicação.
(D) experiência.
(E) autonomia.

Terapeuta Ocupacional
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

No que se refere aos recursos de Comunicação
Alternativa, assinale a alternativa correta:

Como se sabe, a Terapia Ocupacional nos
contextos ou práticas hospitalares é um campo
em consolidação. No que se refere à
humanização do cuidado no SUS, pode-se
afirmar o seguinte:

(A) Os recursos de Comunicação Alternativa
são usados apenas para pacientes com
alterações neurológicas que acarretam a perda
da fala.
(B) Pode-se utilizar figuras e símbolos
comunicativos com a pessoa que apresenta o
desenvolvimento cognitivo característico da
fase sensorial motora.
(C) O uso de palavras e frases é a etapa inicial
da Comunicação Alternativa.
(D) É o paciente quem estabelece, primeiro,
como mostrar suas respostas comunicativas.
(E) O Inventário de Disfunção Pediátrica e a
Medida de Independência Funcional podem
ser utilizadas para avaliar a função
comunicativa.

QUESTÃO 24
O Terapeuta Ocupacional faz uso de uma
variedade de instrumentos para avaliar
atividades de vida diária (AVD). Assinale a
alternativa que contenha os instrumentos que
avaliam AVDs:
(A) Índice de Katz, índice de Barthel,e Medida
de Independência Funcional.
(B) PEDI, índice de Katz, COPM.
(C) Índice de Stratenweth,
Carmignani e COPM.

índice

de

(D) Medida de Independência Funcional, FuglMeyer, COPM.
(E) Fugl-Meyer, PEDI, Índice de Barthel.

(A) O papel do profissional não médico ainda
não está bem delimitado, visto o lugar
hegemônico da medicina na atenção
hospitalar.
(B) A ação do Terapeuta Ocupacional no
hospital se constitui em entender e intervir nas
manifestações e descontinuidades do cotidiano
relacionadas aos processos de adoecimento.
(C) A humanização da atenção hospitalar
implica na criação de mais hospitais,
garantindo a ampliação do acesso ao hospital
como porta de entrada principal do SUS.
(D) A Terapia Ocupacional como profissão
tem suas práticas no hospital ainda pautadas no
entretenimento e na relação com as famílias,
mas não junto aos pacientes.
(E) O hospital é o único ponto da rede de
atenção em Saúde que ainda não está
contemplado pela política nacional de
humanização.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a
um método de avaliação de componentes
cognitivos:
(A) Teste de Memória de Figuras.
(B) Teste Comportamental para Inatenção.
(C) Mini Exame do Estado Mental (MEEM).
(D) Avaliação Cognitiva de Terapia
Ocupacional de Lowenstein (LOTCA).
(E) Teste de Monofilamentos de SemmesWeinstein.
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QUESTÃO 27
Considere o seguinte caso hipotético:
Josefa, 75 anos de idade, apresenta
desorientação em relação ao tempo e tem
dificuldade em manter a atenção para a
realização de tarefas do cotidiano e, muitas
vezes, não consegue terminar uma atividade
iniciada, como vestir-se, por exemplo. Esquece
com frequência coisas que acabou de fazer e
repete muitas frases em espaços curtos de
tempo; é capaz de se lembrar com detalhes de
fatos ocorridos há mais de 20 anos; não
apresenta alucinações nem alterações
comportamentais importantes.
A partir das informações apresentadas, podese dizer que o diagnóstico mais adequado ao
caso de Josefa é:
(A) Síndrome de Roxin.
(B) Demência de Wittigenstein.
(C) Demência de Alzheimer.
(D) Síndrome de Polus.
(E) Síndrome de Desatenção de Ingeborg.
QUESTÃO 28
A ação do Terapeuta Ocupacional com criança
com deficiência intelectual e/ou transtornos
invasivos do desenvolvimento no contexto
escolar deve basear-se:
(A) na criação de espaços e relações clínicoterapêuticas no ambiente escolar, promovendo
a reabilitação intersetorial.
(B) na minimização de sequelas e dificuldades
e na promoção de um desempenho educacional
satisfatório de acordo com a média escolar
normal.
(C) na afirmação do direito da criança a um
espaço pedagógico protegido, no qual as
demandas e necessidades específicas de cada
deficiência sejam atendidas.
(D) no papel de apoiador das questões que
surjam durante o processo socioeducativo,
instrumentalizando o aluno e a escola para uma
ação pedagógica efetiva.
(E) nas intervenções tradicionais, baseadas no
treinamento sensório-motor e nas ocupações
simples.

Terapeuta Ocupacional
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QUESTÃO 29
O número médio de anos que ainda restam para
serem vividos pelos indivíduos que
sobrevivem até a idade considerada,
pressupondo-se que as probabilidades de morte
que serviram para o cálculo continuem as
mesmas, corresponde ao conceito do indicador
de saúde denominado de:
(A) Anos Potenciais de Vida Perdidos.
(B) Hora-extra Fisiológica.
(C) Esperança de Vida.
(D) Quantificação de Guedes.
(E) Adição de Carrara.

QUESTÃO 30
Como se sabe, a terapia ocupacional pode
intervir de acordo com o tratamento do
sofrimento em cuidados paliativos. Sobre o
tema, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – A terapia ocupacional não deve intervir nos
aspectos espirituais como: final de vida e luto,
culpa, preocupação com o significado da vida,
entre outros, necessitando sempre de um
profissional específico para tais questões.
II – Além dos fatores clínicos, são fatores
importantes para avaliação da terapia
ocupacional os fatores psicossociais, como:
adaptação à enfermidade, conflitos e
isolamento familiar, decisões de tratamento ou
transição da assistência, qualidade de vida,
alteração da sexualidade e imagem corporal e
outros.
III – São fatores clínicos decorrentes da
enfermidade: dor, mudanças funcionais,
fadiga, ansiedade, depressão, anorexia,
obsessão, compulsão, entre outros.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) apenas os itens II e III são verdadeiros.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Desde o ano de 2008, os terapeutas
ocupacionais são convocados a trabalhar na
Atenção
Básica,
compondo,
predominantemente, as equipes do NASF. A
sigla “NASF” significa:

Assinale a alternativa que indica funções que o
terapeuta ocupacional deve exercer como
coordenador de grupo:

(A) Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
(B) Núcleos de Afirmação da Saúde Familiar.
(C) Núcleos de Atenção ao Programa Saúde da
Família.
(D) Núcleos de Atendimento da Saúde
Familiar.
(E) Núcleos de Amparo da Saúde da Família.
QUESTÃO 32
Ao ser internado por uma doença aguda, o
sujeito vivencia uma ruptura na linha da
continuidade da vida, de seus papeis sociais e
imprevisibilidade sobre o amanhã. Assim, o
sujeito pode experimentar 8 diferentes
estresses nesse processo. No que se refere a
esses estresses psicológicos da internação
hospitalar,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
(A) Os indivíduos internados em hospital com
doença aguda, devido ao imediatismo do
adoecimento, negam o processo de morte e,
por isso, não apresentam medo da morte ou da
finitude de sua vida.
(B) O sujeito enfrenta o medo da perda do
controle de seu corpo e suas funções adquiridas
ao longo de seu desenvolvimento humano,
assim como o medo de mutilação.
(C) A culpa e o medo de retaliação são
vivenciados pela percepção da doença como
castigo, assim como a sensação da perda do
amor e da aprovação geram sentimentos de
autodesvalorização.
(D) O sujeito vive intensa ansiedade de
separação dos seus familiares, locais, rotinas, e
apresenta medo do estranho, pois perde o
controle sobre sua vida, que agora depende de
outro sujeito.
(E) A ameaça básica à integridade narcísica é
um destes estresses e se refere ao
enfrentamento da fantasia da indestrutibilidade
e imortalidade do ser.

Terapeuta Ocupacional

(A) planejar – facilitar – coordenar.
(B) administrar – orientar – intricar.
(C) improvisar – tolher – desestruturar.
(D) determinar – impor – preparar.
(E) dirigir – conduzir – determinar.

QUESTÃO 34
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), para a assistência em cuidados
paliativos deve-se seguir o seguinte princípio:
(A) Não se ater durante o tratamento em
questões de prevenção e tratamento para a dor.
(B) Entender que o processo de morrer não
precisa de cuidados especiais.
(C) Respeitar a vida e perceber a morte como
um processo natural.
(D) Cuidar da doença, no lugar da pessoa
doente.
(E) Condicionar o paciente a sugestões de
ordem religiosa.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Na atuação dos terapeutas ocupacionais no
campo social, considera-se que seja necessário
o reconhecimento da necessidade de reflexão
permanente sobre a intervenção profissional, e
que se promova um descentramento:

No que se refere à Política de Saúde Mental,
assinale a alternativa INCORRETA:

(A) do trabalho em equipe transdisciplinar para
a valorização das ações profissionais
especializadas.
(B) do conceito de atividade enquanto
processo sociocultural abstrato para a
valorização da atividade como processo
individual
(C) da ação nos espaços de vida cotidiana para
o enquadramento (setting).
(D) das ações difusas do coletivo e da cultura
para um olhar singularizado da pessoa a ser
atendida (considerada corpo/mente doente ou
desviante).
(E) do saber técnico para a ideia de saberes
plurais diante de problemas e de questões
sociais.
QUESTÃO 36
No que se refere aos objetivos gerais da
Terapia Ocupacional em Geriatria e
Gerontologia,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
(A) Enfatizar os aspectos preventivos do
envelhecimento prematuro e de promoção de
saúde.

(A) São priorizadas abordagens coletivas e de
grupos como estratégias para atenção em saúde
mental, que podem ser desenvolvidas nas
unidades de saúde, bem como na comunidade.
(B) A responsabilização compartilhada dos
casos entre as equipes matriciais de saúde
mental e da atenção básica busca minimizar a
lógica do encaminhamento, pois visa aumentar
a capacidade resolutiva de problemas de saúde
pela equipe local.
(C) Por sua proximidade com famílias e
comunidades, as equipes da atenção básica
também são um recurso estratégico para o
enfrentamento de agravos vinculados ao uso
abusivo de álcool, drogas e diversas formas de
sofrimento psíquico.
(D) As ações de saúde mental na atenção
básica devem obedecer ao modelo de redes de
cuidado, de base territorial e atuação
transversal com outras políticas específicas
que busquem o estabelecimento de vínculo e
acolhimento.
(E) Os ambulatórios de saúde mental, dentro
da atual política de saúde mental, são
considerados dispositivos estratégicos para a
organização da rede de atenção em saúde
mental.

(B) Reabilitar o idoso com incapacidade física
e/ou mental ou proporcionar adaptações
necessárias para que ele seja o mais
independente possível.
(C)
Contribuir
para
o
ajustamento
psicoemocional do idoso e sua expressão
social.
(D) Incentivar, encorajar e estimular o idoso a
continuar fazendo planos, ter ambições e
aspirações.
(E) Reter a pessoa em idade avançada à sua
própria residência, tornando-a o mais
dependente possível, restringindo o contato
apenas com familiares.
Terapeuta Ocupacional
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

Como é cediço, a saúde mental é fundamental
ao ser humano, contribuindo para o completo
bem-estar, satisfação, prazer e felicidade.
Assim, uma abordagem necessária do
terapeuta
ocupacional
em
contextos
hospitalares é a de promoção de saúde mental.
Nessa esteira, um programa de atuação nessa
perspectiva tem a finalidade de:

No que se refere ao tema da saúde mental da
criança e do adolescente, assinale a alternativa
correta no que tange ao princípio a ser
observado:
(A) a construção permanente da setorialidade,
especialmente dos serviços especializados para
transtorno mental infantil e a rede de educação
especial.
(B) a avaliação das demandas por setores
(saúde, educação, família etc.) e construção
somada de ações e respostas.
(C) o acolhimento deverá ser, prioritariamente,
em serviço de atenção especializado, em
virtude das demandas específicas que cada
patologia traz.
(D) o trabalho deve incluir as intervenções
junto a todos os equipamentos que estejam
envolvidos na vida das crianças e dos
adolescentes dos quais se trata de cuidar.
(E) a criança ou adolescente a ser cuidado não
pode ser considerado um sujeito que responde
por si, como tal não é responsável por sua
demanda e seu sintoma.
QUESTÃO 40

I – Atenção ao autodesenvolvimento, com
técnicas de assertividade, autoconfiança e
habilidade de autocomunicação.
II – Auxiliar no manejo e controle econômico
e, também, no manejo e orientação quanto aos
medicamentos e efeitos colaterais.
III – Encorajar uma mudança no estilo de vida,
por meio de técnicas de relaxamento e controle
de estresse.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(C) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) todos os itens são verdadeiros.
(E) nenhum dos itens é verdadeiro.

Terapeuta Ocupacional

No contexto hospitalar, assinale a alternativa
que
apresenta
as
principais
ações
desenvolvidas pelo terapeuta ocupacional,
EXCETO:
(A) A ajuda na organização do cotidiano dos
pacientes e familiares de acordo com o
funcionamento das estruturas e programas
hospitalares.
(B) O incentivo à integração e a ajuda da
família no processo terapêutico, trabalhando
com os familiares sobre o impacto da
internação, as consequências da doença,
preparação para a alta, os cuidados básicos, as
AVDs e a reinserção social.
(C) O desenvolvimento, durante a internação,
de atividades adequadas ao perfil de cada
paciente, individualmente ou em grupo.
(D) A cura das incapacidades, bem como a
total recuperação da capacidade funcional e
independência ocupacional por meio dos
componentes de desempenho.
(E) A intervenção no cotidiano hospitalar, de
modo a promover a qualidade de vida e o
desempenho ocupacional durante a internação.
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