
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RE
SAÚDE DA CRIANÇA E D

 

 

Área:
INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND

 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta.

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respostas no 
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente 
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

15.  Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidat
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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Área: Terapia Ocupacional
 

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 6666    (seis) páginas e 30303030
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidat
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
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AMENTE ADOECIDOS:  TO 

Terapia Ocupacional  

30303030 questões objetivas e um 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

ilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    

(A) Sistema Único de Saúde. 

(B) Sistema Regulatório em Saúde. 

(C) Sistema de Saúde Universal. 

(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    

(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 

(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 

(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.

(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política de

Humanização:Humanização:Humanização:Humanização:    

(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

educação continuada. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde. 

modelo de organização, da Direção e da gestão 

São princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política de    

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

(C) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

continuada. 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e s

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da com

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?

(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990.

(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.

(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991.

(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     

(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.

(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.

(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.

(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou estimulou estimulou estimulou a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?

(A) Medicina de grupo. 

(B) Medicina social. 

(C) Medicina privada. 

(D) Medicina Preventiva. 
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nsão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Qual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comunidade unidade unidade unidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?    

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991. 

de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

0 (zero) a 10 (dez) anos. 

0 (zero) a 9 (nove) anos. 

0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias. 

0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?    
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de SUS nas três esferas de SUS nas três esferas de SUS nas três esferas de governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado 

tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    

(A) Plano de Saúde. 

(B) Plano Nacional de Saúde. 

(C) Plano Estadual de Saúde. 

(D) Plano Municipal de Saúde. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo mesmo mesmo mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?    

(A) Interdisciplinaridade. 

(B) Transdisciplinaridade. 

(C) Pluridisciplinaridade. 

(D) Multidisciplinaridade. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al COSTA et al COSTA et al COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma impoafirmação descreve uma impoafirmação descreve uma impoafirmação descreve uma importante constatação rtante constatação rtante constatação rtante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    

(A) constituído de indivíduos na primeira infância.

(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 

(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
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O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado 

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

(2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

rtante constatação rtante constatação rtante constatação rtante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 

representado por dependentes legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

os para enfrentar sozinhos as 

crianças emancipadas pelo poder jurídico. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    

(A) vulnerabilidade que pode associar 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(B) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais.

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

faixa etária. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZERESNIACZERESNIACZERESNIACZERESNIA    (2009),(2009),(2009),(2009),    

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir dis

(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico

(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico

(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento.

(D) preventivas que possam dissociar

doença do conceito social de saúde.

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para

(A) Prevenção Primária. 

(B) Prevenção Secundária

(C) Prevenção terciária 

(D) Ações Preventivas 
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São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais. 

vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

    pensar saúde em uma pensar saúde em uma pensar saúde em uma pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discursos e prática(s): cursos e prática(s): cursos e prática(s): cursos e prática(s):     

que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico 

clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico 

que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento. 

preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para 

Prevenção Secundária 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 20
CRIANÇA E DO ADOLESC

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?

(A) Colaboração bem-intencionada. 

(B) Colaboração institucional. 

(C) Colaboração profissional. 

(D) Colaboração disciplinar. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    

(A) Atenção Básica. 

(B) Atenção Secundária. 

(C) Atenção Terciária. 

(D) Atenção Quartenária. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

qual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança

(A) Municipal. 

(B) Estadual. 

(C) Federal. 

(D) Distrital. 
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Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança????    

 

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍ

(16 (16 (16 (16 ––––

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616    

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e 

contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as 

visuais.visuais.visuais.visuais.    Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde 

Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) 

caracterizacaracterizacaracterizacaracteriza----se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos 

simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, 

possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma 

alteração, inialteração, inialteração, inialteração, iniciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da 

criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque 

da visãoda visãoda visãoda visão    

(A) Inicia-se durante a vida intrauterina, mas 

continua se desenvolvendo após o nascimento, 

sendo influenciado pelos fatores ambientais e 

pela maturação neurológ

(B) Começa durante a vida intrauterina e 

criança já tem su

desenvolvida. 

(C) Tem início logo após o nascimento

influenciado pelos fatores ambienta

maturação neurológica.

(D) Começa logo após o nascimento, assim que o 

recém-nato tem contato com os primeiros 

estímulos visuais, sendo 

pelos fatores ambientais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    

––––    30)30)30)30)    

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e 

contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as 

Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde 

Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) 

se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos 

simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, 

possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma 

ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da 

criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque oooo    desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 

se durante a vida intrauterina, mas 

continua se desenvolvendo após o nascimento, 

sendo influenciado pelos fatores ambientais e 

pela maturação neurológica. 

durante a vida intrauterina e ao nascer a 

criança já tem sua visão totalmente 

logo após o nascimento, sendo 

influenciado pelos fatores ambientais e pela 

maturação neurológica. 

logo após o nascimento, assim que o 

nato tem contato com os primeiros 

estímulos visuais, sendo totalmente influenciado 

pelos fatores ambientais. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717    

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)

Cuidados PaliativosCuidados PaliativosCuidados PaliativosCuidados Paliativos,,,,    devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o 

diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser 

concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte 

importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com 

Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve 

incluir entre seus objetivosincluir entre seus objetivosincluir entre seus objetivosincluir entre seus objetivos    terapêuticosterapêuticosterapêuticosterapêuticos

com Cuidados Paliativoscom Cuidados Paliativoscom Cuidados Paliativoscom Cuidados Paliativos: : : :     

I I I I ----    Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o 

doente e sua família;doente e sua família;doente e sua família;doente e sua família;    

II II II II ––––    Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de 

Vida Diária;Vida Diária;Vida Diária;Vida Diária;    

IIIIIIIIIIII----Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e 

interação;interação;interação;interação;    

IVIVIVIV----    Criação de possibilidades deCriação de possibilidades deCriação de possibilidades deCriação de possibilidades de    comunicação.comunicação.comunicação.comunicação.

Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão 

CORRETASCORRETASCORRETASCORRETAS::::    

(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas II e IV estão correta.

(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

(D) Todas as afirmativas estão corretas.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818    

A A A A hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da 

criança. A criança. A criança. A criança. A partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de 

LeroiLeroiLeroiLeroi----Gourhan, podemos pensar que Gourhan, podemos pensar que Gourhan, podemos pensar que Gourhan, podemos pensar que aaaa    

hospitalizaçãohospitalizaçãohospitalizaçãohospitalização    

(A) Não afeta as cadeias operatórias. 

(B) Impede a constituição de novas cadeias 

operatórias. 

(C) Pode provocar a constituição de novas cadeias 

operatórias. 

(D) Só afetará as cadeias operatórias se for uma 

internação de mais de 15 dias. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919    

Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de 

intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica 

um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de 

saúde. Neste panorama, situamsaúde. Neste panorama, situamsaúde. Neste panorama, situamsaúde. Neste panorama, situam----sesesese    as crianças com as crianças com as crianças com as crianças com 

doenças crônicas.doenças crônicas.doenças crônicas.doenças crônicas.    
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),,,,    os os os os 

devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o 

diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser 

concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte 

importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com 

Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve 

terapêuticosterapêuticosterapêuticosterapêuticos,,,,    ao trabalhar ao trabalhar ao trabalhar ao trabalhar 

Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o 

Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de 

Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e 

comunicação.comunicação.comunicação.comunicação.    

Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão 

irmativas I e IV estão corretas. 

irmativas II e IV estão correta. 

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

Todas as afirmativas estão corretas. 

hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da 

partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de 

    experiência daexperiência daexperiência daexperiência da    

 

a constituição de novas cadeias 

ão de novas cadeias 

Só afetará as cadeias operatórias se for uma 

Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de 

intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica com com com com 

um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de 

as crianças com as crianças com as crianças com as crianças com 

Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus 

sintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que a

caracterizamcaracterizamcaracterizamcaracterizam----se porse porse porse por    

(A) Início gradual e progr

estável. 

(B) Prognósticodefinido e longa duração.

(C) Períodos de melhora, agravamento e agudizaç

dos sintomas com prognóstico incerto.

(D) Curso clínico instável, sempre com agravamento 

gradual, sem a regressão dos sintomas.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020    

Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico 

é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça 

suas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elas

apontar:apontar:apontar:apontar:    

(A) Motivação extrínseca e espontaneidade

(B) Motivação intrínseca e possibil

suspensão da realidade.

(C) Motivação intrínseca e facilidade para obtenção 

de resultados objetivos

(D) Motivação extrínseca e prazer.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121    

AAAA    relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é 

fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso 

atendimento domiciliar atendimento domiciliar atendimento domiciliar atendimento domiciliar a a a a criançascriançascriançascrianças

terapeuta ocupacionalterapeuta ocupacionalterapeuta ocupacionalterapeuta ocupacional    devedevedevedeve

(A) observar como ocorrem as interações familiares 

e sociais da criança naquele ambiente

se refletirá no cuidado à criança

(B) realizar os atendimentos em local com 

privacidade, sem a participação

pessoas, exceto o cuidador principal, seguindo 

uma programação terapêutica 

(C) utilizar as mesmas normas e regras da unidade 

de saúde, deixando claro que 

local não interfere

terapêutico da criança.

(D) estabelecer uma boa relação com a criança, 

independente da participação e do acolhimento 

dos outros familiares; entendendo que o usuário 

é a criança e só esta relação importa.
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Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus 

sintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que assss    doençadoençadoençadoençassss    crônicacrônicacrônicacrônicas s s s 

Início gradual e progressivo, com curso clínico 

nósticodefinido e longa duração. 

Períodos de melhora, agravamento e agudização 

prognóstico incerto. 

Curso clínico instável, sempre com agravamento 

, sem a regressão dos sintomas. 

Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico 

é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça 

suas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elas,,,,    podemos podemos podemos podemos 

Motivação extrínseca e espontaneidade. 

Motivação intrínseca e possibilidade de 

da realidade. 

Motivação intrínseca e facilidade para obtenção 

de resultados objetivos. 

Motivação extrínseca e prazer. 

relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é 

fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso do do do do 

criançascriançascriançascrianças,,,,    isto implica isto implica isto implica isto implica que o que o que o que o 

devedevedevedeve    

como ocorrem as interações familiares 

e sociais da criança naquele ambiente, pois isto 

se refletirá no cuidado à criança. 

os atendimentos em local com 

a participação de outras 

exceto o cuidador principal, seguindo 

uma programação terapêutica fechada. 

tilizar as mesmas normas e regras da unidade 

de saúde, deixando claro que as condições do 

não interferem no planejamento 

criança. 

er uma boa relação com a criança, 

independente da participação e do acolhimento 

dos outros familiares; entendendo que o usuário 

é a criança e só esta relação importa. 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 20
CRIANÇA E DO ADOLESC

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222    

Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia 

intensiva pediátricaintensiva pediátricaintensiva pediátricaintensiva pediátrica, , , , podemos podemos podemos podemos cocococonsiderar comonsiderar comonsiderar comonsiderar como

possibilidades depossibilidades depossibilidades depossibilidades de    intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta 

ocupacional:ocupacional:ocupacional:ocupacional:    

(A) Apenas crianças em estado orientado ou vigil.

(B) Crianças em estado orientado ou vigil

aquelas com consciência rebaixada ou at

mesmo sedadas. 

(C) Apenas o ambiente, pois as crianças

se sedadas ou muito instáveis. 

(D) Crianças com consciência rebaixada e/ou 

sedadas, as demais são atendidas nas 

enfermarias. 

 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323    

Durante a internação hospitalarDurante a internação hospitalarDurante a internação hospitalarDurante a internação hospitalar,,,,    a criança recebe a criança recebe a criança recebe a criança recebe 

diferentes estímulosdiferentes estímulosdiferentes estímulosdiferentes estímulos. . . . A A A A iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, 

dinâmica do dinâmica do dinâmica do dinâmica do ambiente eambiente eambiente eambiente e    osososos    cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a 

outras criançasoutras criançasoutras criançasoutras crianças    na mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermaria

estímulosestímulosestímulosestímulos: : : :     

(A) auditivos diretos. 

(B) visuais diretos. 

(C) auditivos indiretos. 

(D) visuais indiretos. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424    

    A teA teA teA tecnologia assistiva utiliza cnologia assistiva utiliza cnologia assistiva utiliza cnologia assistiva utiliza recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que 

ampliam a ampliam a ampliam a ampliam a funcionalidade do usufuncionalidade do usufuncionalidade do usufuncionalidade do usuário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades 

cotidianas. cotidianas. cotidianas. cotidianas. OsOsOsOs    dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  

instrumento instrumento instrumento instrumento ququququandoandoandoando    

(A) Sua utilização adequada depende da capacidade 

funcional do usuário. 

(B) Traz um benefício direto ao usuário, 

independente de seu nível funcional.

(C) São prescritos pelo terapeuta e 

usuário, apenas com a presença do terapeuta 

junto. 

(D) São industrializados. 
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Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia 

nsiderar comonsiderar comonsiderar comonsiderar como    

intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta 

as em estado orientado ou vigil. 

em estado orientado ou vigil e também 

com consciência rebaixada ou até 

Apenas o ambiente, pois as crianças encontram-

Crianças com consciência rebaixada e/ou 

sedadas, as demais são atendidas nas 

a criança recebe a criança recebe a criança recebe a criança recebe 

iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, a a a a 

cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a 

na mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermaria    entram como entram como entram como entram como 

recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que 

ário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades 

dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  

depende da capacidade 

Traz um benefício direto ao usuário, 

pendente de seu nível funcional. 

prescritos pelo terapeuta e usados pelo 

, apenas com a presença do terapeuta 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525    

O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança 

desenvolvedesenvolvedesenvolvedesenvolve----se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões 

motores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início q

nascernascernascernascer,,,,    a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. 

chamada chamada chamada chamada preensãopreensãopreensãopreensão,,,,    ouououou    graspgraspgraspgrasp

períodosperíodosperíodosperíodos,,,,    que seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordem

eles: eles: eles: eles:     

(A) Preensão Palmar Simples

Dígito Palmar e Preensão Radial.

(B) Aperto; Preensão Palmar Simples

Radial e Preensão Cúbito Palmar.

(C) Preensão Cúbito Palmar

Palmar e Preensão Ra

(D) Preensão Palmar Simples; Preensão Cúbito 

Palmar; Preensão Radio

Radial. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626    

A A A A Unidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva Neonata

local que atendelocal que atendelocal que atendelocal que atende    bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados 

intensivosintensivosintensivosintensivos,,,,    tal comotal comotal comotal como::::    ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias 

imediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apa

e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. 

oooocupacional atucupacional atucupacional atucupacional atuar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de 

cuidadocuidadocuidadocuidado,,,,    é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:

IIII---- Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na 

UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, 

funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções 

para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;

IIIIIIII---- Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento 

apropriado para apropriado para apropriado para apropriado para avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;

IIIIIIIIIIII---- Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos 

cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;

IVIVIVIV---- Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma 

adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê 

avaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervenções

(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;

(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas;

(D) Todas as afirmativas estão corretas.
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O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança 

se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões 

motores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início quandouandouandouando,,,,    ao ao ao ao 

a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. A A A A 

graspgraspgraspgrasp,,,,    é dividida em é dividida em é dividida em é dividida em quatro quatro quatro quatro 

que seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordem    específicaespecíficaespecíficaespecífica. São . São . São . São 

Preensão Palmar Simples; Aperto; Preensão 

Dígito Palmar e Preensão Radial. 

Preensão Palmar Simples; Preensão 

Radial e Preensão Cúbito Palmar. 

Preensão Cúbito Palmar; Aperto; Preensão Radio 

adio-Digital. 

Preensão Palmar Simples; Preensão Cúbito 

Preensão Radio–Palmar e Preensão 

Unidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é o l (UTIN) é o l (UTIN) é o l (UTIN) é o 

bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados 

ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias 

imediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de aparelhos relhos relhos relhos 

e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. Para o Para o Para o Para o tttterapeutaerapeutaerapeutaerapeuta    

ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de 

é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:    

Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na 

UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, o o o o 

funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções 

para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;    

Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento 

avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;    

Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos 

cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;    

Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma 

adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê as as as as 

avaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervenções    realizadas.realizadas.realizadas.realizadas.    

vas II, III e IV estão corretas. 

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 

Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 

Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727    

São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma 

avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto 

hospitalar pediátrico. hospitalar pediátrico. hospitalar pediátrico. hospitalar pediátrico. Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos 

perceptivo e cognitivoperceptivo e cognitivoperceptivo e cognitivoperceptivo e cognitivo    devemos observardevemos observardevemos observardevemos observar

outrosoutrosoutrosoutros: : : :     

(A) Raciocínio, atenção e postura.  

(B) Memória, atenção e noção de tempo e espaço.

(C) Noção de tempo e espaço, tônus e raciocínio.

(D) Atenção, postura e tônus. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828    

O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de 

comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais 

adequadoadequadoadequadoadequado,,,,    para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua 

hospitalizaçãohospitalizaçãohospitalizaçãohospitalização,,,,    precisa avaliar:precisa avaliar:precisa avaliar:precisa avaliar:    

(A) A habilidade motora, o que inclui

amplitude de movimento, coordenação motora 

grossa e fina, força e resistência. 

 

(B) A habilidade sensorial, o que inclui

visual, memória e atenção. 

 

(C) As funções cognitivas, o que inclui: capacidade 

de sequenciamento, concentração e 

auditiva. 
 

(D) O componente psicossocial, o que inclui: 

capacidade de interação com outras pessoas, de 

solucionar problemas e reconhecimento de 

símbolos. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929    

Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na 

adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional 

possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como 

exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes 

dilemas podem incluirdilemas podem incluirdilemas podem incluirdilemas podem incluir::::    

IIII---- Dividir a atençãoDividir a atençãoDividir a atençãoDividir a atenção    entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes 

filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral 

exige muitos cuidados.exige muitos cuidados.exige muitos cuidados.exige muitos cuidados.    
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São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma 

avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto 

Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos os aspectos os aspectos os aspectos os aspectos 

devemos observardevemos observardevemos observardevemos observar,,,,    dentre dentre dentre dentre 

tempo e espaço. 

po e espaço, tônus e raciocínio. 

O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de 

comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais 

para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua 

, o que inclui: reflexos, 

amplitude de movimento, coordenação motora 

 

, o que inclui:capacidade 

As funções cognitivas, o que inclui: capacidade 

de sequenciamento, concentração e capacidade 

O componente psicossocial, o que inclui: 

capacidade de interação com outras pessoas, de 

solucionar problemas e reconhecimento de 

Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na 

adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional 

possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como por por por por 

exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes 

entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes 

filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral 

IIIIIIII---- Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel 

exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de 

saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.

IIIIIIIIIIII---- Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, 

comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e 

até até até até mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.

IVIVIVIV---- Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e 

ssssentirentirentirentiremememem----sesesese    impotentes impotentes impotentes impotentes 

evitarevitarevitarevitar    isto.isto.isto.isto.    

(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

(D) Todas as afirmativas estão corretas.

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030    

No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve 

conhecer e adotarconhecer e adotarconhecer e adotarconhecer e adotar,,,,    no seu cotidianono seu cotidianono seu cotidianono seu cotidiano

procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança 

e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.

outro procedimentos, em:outro procedimentos, em:outro procedimentos, em:outro procedimentos, em:    

(A) Utilizar luvas para atender pacientes que 

estiverem em precaução de contato, os 

pacientes em isolamento de contato não são 

elegíveis para o ate

Ocupacional. 

 

(B) Ter cuidado para não derrubar o c

colocado ao lado do leito, nos pés ao atender o 

paciente acamado e posicionar

adequadamente ao lado do paciente com 

traqueostomia, por causa das tosses e 

secreções. 
 

(C) Levar de volta para o serviço de Terapia 

Ocupacional todo material 

nas enfermarias com os pa

de contato. 

 

(D) Ao utilizar materiais de pintura, colocar o pote de 

tinta na cama do paciente sobre um pedaço de 

papel toalha e quando terminar limpar o pote 

com papel toalha e água.
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Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel 

exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de 

saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.    

Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, 

comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e 

mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.    

Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e 

impotentes impotentes impotentes impotentes por não poderpor não poderpor não poderpor não poderemememem    

mativas III e IV estão corretas. 

tivas I, II e IV estão corretas. 

ivas I, III e IV estão corretas. 

Todas as afirmativas estão corretas. 

No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve 

no seu cotidianono seu cotidianono seu cotidianono seu cotidiano,,,,    os os os os seguintes seguintes seguintes seguintes 

procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança 

e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.    Isto implica, dentre Isto implica, dentre Isto implica, dentre Isto implica, dentre 

Utilizar luvas para atender pacientes que 

precaução de contato, os 

pacientes em isolamento de contato não são 

elegíveis para o atendimento de Terapia 

Ter cuidado para não derrubar o coletor de urina, 

colocado ao lado do leito, nos pés ao atender o 

paciente acamado e posicionar-se 

adequadamente ao lado do paciente com 

or causa das tosses e 

Levar de volta para o serviço de Terapia 

Ocupacional todo material contaminado utilizado 

nas enfermarias com os pacientes em precaução 

Ao utilizar materiais de pintura, colocar o pote de 

tinta na cama do paciente sobre um pedaço de 

papel toalha e quando terminar limpar o pote 

com papel toalha e água. 
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