
PREFEITURA DE BUÍQUE
CONCURSO PÚBLICO

TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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A1 - ESPECÍFICAS - GRUPO 14

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A associação dos novos conhecimentos dos mecanismos
de transmissão das doenças infecciosas com o
desenvolvimento da microbiologia, impulsionados pelo
aumento do comércio internacional, gerou a criação das
equipes de Vigilância que serviu como instrumento para o
controle de doenças.

b) A Constituição da OMS (Organização Mundial da Saúde),
adotada em 1946, declara que “ A saúde é um completo
estado de bem-estar físico, mental e social, e não
somente a ausência de enfermidades”.

c) Além das atividades relacionadas à sua profissão, a ampla
formação básica do Médico Veterinário em ciências
biomédicas o torna apto para desenvolver outras funções
na Saúde Pública que são comuns também aos médicos e
a outros membros da equipe.

d) A medicina veterinária foi impedida de ser inserida na
área da saúde na década de 90, por meio da Resolução n.
38/1992 do Conselho Nacional de Saúde–CNS/MS,
alterada pela Resolução n. 218/1997–CNS/MS e
republicada como Resolução n. 287/1998–CNS/MS.

e) A saúde pública veterinária implementa as quatro
estratégias centrais do conceito da atenção primária da
saúde: a colocaboração intersetorial, a cooperação entre
países, a tecnologia apropriada e a participação da
comunidade.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A ética lida com o que pode ser diferente do que é,
podendo ir desde a aprovação até a reprovação do
comportamento observado em relação ao
comportamento ideal.

b) A bioética, ética clínica e a ética profissional são as bases
que norteiam as pesquisas em seres humanos, uma vez
que essas são a aplicação da ética no campo prático.

c) Os códigos de ética são normas de conduta inadequada.
d) Um hospital necessita de princípios éticos para que tudo

funcione corretamente.
e) O comportamento ideal é definido por meio de um código

de conduta, ou código de ética.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Todo recém-nascido suspeito de ser portador de uma das
patologias triadas deverá ser reconvocado para a
realização dos exames complementares confirmatórios,
de acordo com o estabelecido no Manual de Normas
Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de
Triagem Neonatal a ser elaborado e publicado pela
Secretaria de Assistência à Saúde/SAS/MS.

b) O Programa Nacional de Triagem Neonatal deverá ser
organizado de maneira a garantir plenamente o acesso
aos recém-nascidos não só à realização dos exames
preconizados e à confirmação diagnóstica, mas também
ao acompanhamento e tratamento das doenças
detectadas.

c) O Programa Nacional de Triagem Neonatal tem por
objetivo o desenvolvimento de ações de triagem neonatal,
diagnóstico, acompanhamento e tratamento das
seguintes doenças congênitas: Fenilcetonúria;
Hipotireodismo Congênito; Doenças Falciformes e outras
Hemoglobinopatias; Fibrose Cística.

d) Todo recém-nascido tem direito ao acesso à realização de
testes de Triagem Neonatal, em conformidade com o
disposto na Portaria Nº 822, de 06 de junho de 2001. Os
testes deverão ser realizados até o 90º dia de vida
(preferencialmente entre o 32º e o 47º dia de vida), com
coleta do material efetuada de acordo com os critérios
técnicos estabelecidos no Manual de Normas Técnicas e
Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem
Neonatal a ser elaborado e publicado pela Secretaria de
Assistência à Saúde/SAS/MS.

e) A fase II de implantação do Programa Nacional de Triagem
Neonatal envolve triagem, confirmação diagnóstica,
acompanhamento e tratamento da fenilcetonúria,
hipotireoidismo congênito + doenças falciformes e outras
hemoglobinopatias.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A lei Nº 9.797, de 6 de maio de 1999, determina que as
mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de
mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento
de câncer, têm direito a cirurgia plástica reconstrutiva.

b) Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do
parágrafo 1º do artigo 1º da lei Nº 9.656, de 3 de junho de
1998, por meio de sua rede de unidades conveniadas,
prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de
mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas
necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente
de utilização de técnica de tratamento de câncer.

c) A lei Nº 9.656, de 3 de junho de 1998, inclui um artigo que
trata da prestação de serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama para o tratamento de mutilação
decorrente de utilização de técnica de tratamento de
câncer.

d) A lei Nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde.

e) A lei Nº 9.797, de 6 de maio de 1999, dispõe sobre o
caráter dispensável da cirurgia plástica reparadora da
mama pela rede de unidades integrantes do Sistema
Único de Saúde - SUS nos casos de mutilação decorrentes
de tratamento de câncer.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A lei Nº 8.765, de 4 de março de 1989, dispõe sobre a
remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento.

b) A realização de enxertos de tecidos só poderá ser
autorizada após a realização, no doador, de todos os
testes de triagem para diagnóstico de infecção e
infestação exigidos em normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Saúde.

c) Enxertos de tecidos só poderão ser realizados por
estabelecimento de saúde privado, bastando para isso a
autorização pelo órgão de gestão municipal do Sistema
Único de Saúde.
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d) A realização de transplante de órgãos não poderá ser
realizada por estabelecimento de saúde privado, ainda
que suas equipes médico-cirúrgicas de remoção e
transplante estejam previamente autorizadas pelo órgão
de gestão nacional do Sistema Único de Saúde.

e) A realização de transplantes de órgãos deverá ser
autorizada antes da realização, no doador, de todos os
testes de triagem para diagnóstico de infecção, ou
posteriormente à infestação exigida em normas
regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Todos os pacientes em acompanhamento na rede pública
capacitada terão acesso gratuito as medicações desde
que sejam respeitadas as normas técnicas descritas.

b) As Coordenações Estaduais de AIDS, órgãos responsáveis
pela redistribuição dos medicamentos, deverão orientar e
gerenciar as utilizações assim como os estoques nos
Estados dos medicamentos para AIDS evitando assim
desperdícios medicamentosos e indicação técnica não
precisa.

c) Tem indicação ao uso do Ganciclovir pacientes com AIDS
que apresentem retinite por CMV comprovada por laudo
oftalmológico, úlceras esofágicas, gástricas ou intestinais,
pneumonites com identificação viral através da biópsia do
material ou neuropatia periférica.

d) Pacientes não acompanhados na rede pública, para terem
acesso aos medicamentos, não precisam ser avaliados
pelas Unidades públicas capacitadas, para que sejam
respeitadas as indicações técnicas vigentes.

e) Tem indicação à associação AZT + DDI pacientes com AIDS
que apresentam falência terapêutica ao AZT quando
apresentarem nova infecção oportunista na vigência de
uso do AZT.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Deve o órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a permanência do acompanhante do
idoso internado, em tempo integral, segundo o critério
médico.

b) Deve o órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a permanência do acompanhante do
idoso apenas quando este estiver em observação em
tempo integral, segundo o critério médico.

c) Ao idoso em observação é assegurado o direito a
acompanhante.

d) Cabe ao profissional de saúde responsável pelo
tratamento conceder autorização para o
acompanhamento do idoso ou, no caso de
impossibilidade, justificá-la por escrito.

e) Ao idoso internado é assegurado o direito a
acompanhante.

A2 - SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, é
responsabilidade comum a todas as esferas de governo
viabilizar parcerias com organismos internacionais, com
organizações governamentais, não governamentais e do
setor privado, para fortalecimento da Atenção Básica e da
estratégia de saúde da família no País.

b) Participar do processo de territorialização e mapeamento
da área de atuação da equipe, identificando grupos,
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades é
uma atribuição comum a todos os profissionais das
equipes de Atenção Básica.

c) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de
gestão com base nos fundamentos e diretrizes da Política
Nacional de Atenção Básica.

d) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica,
compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito
Federal pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite,
estratégias, diretrizes e normas de implementação da
Atenção Básica no Estado, de forma complementar às
estratégias, diretrizes e normas existentes, desde que haja
restrições destas e que sejam respeitados as diretrizes e
os princípios gerais regulamentados na Portaria Nº 2.488,
de 21 de outubro de 2011.

e) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, é
responsabilidade comum a todas as esferas de governo
apoiar e estimular a adoção da estratégia Saúde da
Família pelos serviços municipais de saúde como
estratégia prioritária de expansão, consolidação e
qualificação da atenção básica à saúde.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF são
compostos por profissionais de diferentes áreas de
conhecimento que atuam de maneira integrada com as
Equipes de Saúde da Família, com as equipes de Atenção
Básica para populações específicas e com o Programa
Academia da Saúde.

b) O NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, apesar de
estar vinculado à Atenção Básica, se constitui em porta de
entrada do sistema para os usuários.

c) Inúmeras e complexas são as responsabilidades atribuídas
aos profissionais do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da
Família, entre elas: a definição de indicadores e metas que
avaliem suas ações; a definição de uma agenda de
trabalho que privilegie as atividades pedagógicas e
assistenciais; e ações diretas e conjuntas com a Estratégia
de Saúde da Família no território.

d) O desenvolvimento do trabalho em equipe, no âmbito da
Estratégia Saúde da Família, não se constitui em um
processo simples. As mudanças ocorridas na
modernidade, a globalização das doenças, das práticas em
saúde e dos hábitos de vida exigem que cada profissional
se atualize constantemente para que possa efetivamente
atuar em um projeto que envolva a equipe.
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e) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é o arranjo organizativo
formado pelo conjunto de serviços e equipamentos de
saúde, num determinado território geográfico,
responsável não apenas pela oferta de serviços, mas
ocupando-se também de como estes estão se
relacionando, assegurando dessa forma que a ampliação
da cobertura em saúde seja acompanhada de uma
ampliação da comunicação entre os serviços, a fim de
garantir a integralidade da atenção.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A reabilitação tem papel de fundamental importância nos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), visto que a
atuação multiprofissional pode propiciar a redução de
incapacidades e deficiências com vistas à melhoria da
qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua
inclusão social, combatendo a discriminação e ampliando
o acesso ao sistema de saúde.

b) O Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vincula-se a
um número de equipes de Saúde da Família em territórios
definidos, conforme sua classificação.

c) O Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) deve ter
como eixos de trabalho a responsabilização, gestão
compartilhada e apoio à coordenação do cuidado, que se
pretende pela Saúde da Família.

d) O Nasf 2 (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) deverá ter
no mínimo três profissionais, entre os seguintes:
psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, profissional da educação física,
nutricionista e terapeuta ocupacional; e se vincular a no
mínimo três equipes de Saúde da Família.

e) O Nasf 2 (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), é
composto por no mínimo cinco profissionais com
formação universitária, entre os seguintes: psicólogo,
assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, médico ginecologista, profissional da
educação física, médico homeopata, nutricionista, médico
acupunturista, médico pediatra, médico psiquiatra e
terapeuta ocupacional.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Para melhorar a situação da saúde e reduzir iniquidades,
considerando a abordagem dos determinantes sociais, é
necessário que intervenções coordenadas e coerentes
entre si sejam implementadas nos setores da sociedade
que influenciam seus determinantes estruturais.

b) A abordagem dos determinantes sociais da saúde
identifica a distribuição da saúde - medida pelo grau de
desigualdade em saúde - como um importante indicador
não só do nível de igualdade e justiça social existente
numa sociedade, como também do seu funcionamento
como um todo.

c) O aumento da incidência de doenças não transmissíveis e
a perda de oportunidades econômicas e benefícios da
previdência social que se observa em países de todos os
níveis de renda já vêm causando iniquidades
intergeracionais, reduzindo a expectativa de vida e
causando insatisfações na população.

d) Adotar a abordagem dos determinantes sociais significa
compreender o valor que a saúde tem para a sociedade e
admitir que ela sempre depende de ações que têm
necessariamente relação com o setor Saúde.

e) Enfatizar os determinantes sociais da saúde significa
apoiar ações coerentes sobre algumas prioridades, tais
como, por exemplo, a proteção social e as mudanças
climáticas.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Informações sobre algumas características da gestação,
do parto e dos recém-nascidos são importantes na
avaliação da assistência e para identificar necessidades
específicas como, por exemplo, conhecer a frequência de
recém-nascidos de risco, a fim de estimar a necessidade
de atenção intensiva neonatal.

b) A informação sobre nascidos vivos é indispensável para a
gestão dos serviços de saúde, sendo utilizada nas
atividades de planejamento da assistência ao parto e ao
nascituro.

c) A documentação do Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (Sinasc) utiliza a definição de nascido vivo
da OMS, que é clara quanto à descrição do evento a ser
notificado e leva em conta a viabilidade do recém-
nascido.

d) A informação sobre nascidos vivos contribui para a
construção de indicadores de saúde e demográficos, tais
como a taxa de mortalidade infantil, neonatal e perinatal
e as taxas de fecundidade e natalidade.

e) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)
estabelece que todos os nascimentos que apresentem
sinais vitais, independentemente de sua viabilidade,
devem ser captados pelo sistema.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta.

b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como investimentos previstos em lei
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.

d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como investimentos previstos no Plano
Quinqüenal do Ministério da Saúde.

e) O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
Comitê de Cobertura Assistencial; e o Fundo Nacional de
Saúde (FNS).

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
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a) Para fins de garantia da gestão participativa, o Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde observará o
estabelecimento de estratégias que incorporem a
avaliação do usuário das ações e dos serviços, como
ferramenta de sua melhoria.

b) Para fins de garantia da gestão participativa, o Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde vetará a
publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde
em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas
unidades privadas que dele participem de forma
complementar.

c) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde
conterá a oferta de ações e serviços de vigilância em
saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em
âmbito regional e inter-regional.

d) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde
conterá a identificação das necessidades de saúde locais e
regionais.

e) O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo
ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das
ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do
Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos
da União, além de outras fontes, serão administrados pelo
Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

b) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e
pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas
conjuntamente com o sistema educacional.

c) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a
serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em
função das características epidemiológicas e da
organização dos serviços em cada jurisdição
administrativa.

d) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial à população de uma
determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

e) O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível federal
até o local, ouvidos seus órgãos deliberativos,
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde
com a disponibilidade de recursos em planos de saúde
dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da
União.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O atendimento integral, no SUS, dá prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.

b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo à iniciativa privada dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.

c) As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e
as sem fins lucrativos.

d) O SUS é organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
descentralização, atendimento integral e participação da
comunidade.

e) A descentralização, no SUS, possui direção única em cada
esfera de governo.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Em 1983 foi criado a AIS (Ações Integradas de Saúde), um
projeto interministerial (Previdência-Saúde-Educação),
visando um novo modelo assistencial que incorporava o
setor público, procurando integrar ações curativas,
preventivas e educativas ao mesmo tempo.

b) O texto constitucional demonstra claramente que a
concepção do SUS estava baseado na formulação de um
modelo de saúde voltado para as necessidades da
população, procurando resgatar o compromisso do estado
para com o bem-estar social, especialmente no que refere
a saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos da
cidadania.

c) Apesar do SUS ter sido definido pela Constituição de 1988,
ele somente foi regulamentado em 19 de setembro de
1990 através da Lei 8.080.

d) A evolução histórica das políticas de saúde está
relacionada diretamente a evolução político-social e
econômica da sociedade brasileira, não sendo possível
dissociá-los.

e) Em 1981 foi criado o Ministério da Saúde, sendo um
desmembramento do antigo Ministério da Saúde e
Educação, demonstrando uma nova postura do governo e
uma efetiva preocupação em atender aos importantes
problemas de saúde pública de sua competência.

ESPECÍFICAS GRUPO 14 - TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É proibido ao terapeuta ocupacional deixar de atender a
convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional a que pertencer ou do Conselho
Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.

b) É proibido ao terapeuta ocupacional, nas respectivas
áreas de atuação, praticar qualquer ato que não esteja
regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional.

c) É proibido ao terapeuta ocupacional autorizar a utilização
ou coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de
sociedade de que seja sócio, para atos que impliquem na
mercantilização da Saúde, da Assistência Social e da
Terapia Ocupacional em detrimento da responsabilidade
social e socioambiental.

d) É proibido ao terapeuta ocupacional, nas respectivas
áreas de atuação, negar a assistência ao ser humano ou à
coletividade em caso de indubitável urgência.

e) É proibido ao terapeuta ocupacional encaminhar para
programas sócios assistenciais, pessoas, famílias, grupos e
comunidades que não se incluam nos critérios legais.
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QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) É permitido ao terapeuta ocupacional cobrar honorários
de famílias e pacientes em instituição que se destina à
prestação de serviços públicos.

b) O terapeuta ocupacional deve aprovar quem infringe
postulado ético ou dispositivo legal.

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

d) É vetado ao terapeuta ocupacional que atua em serviço
multiprofissional divulgar sua atividade profissional em
anúncio coletivo de qualquer tipo.

e) O terapeuta ocupacional, solicitado para cooperar em
diagnóstico, considera o paciente como permanecendo
sob os cuidados do solicitante.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O terapeuta ocupacional contribui com a rede de saúde
mental (CAPSi, CAPS I, CAPS II, etc).

b) O terapeuta ocupacional contribui com a atenção
hospitalar (acolhimento, preparo para alta e cuidados
paliativos).

c) A atuação do terapeuta ocupacional no âmbito das
políticas públicas de saúde inclui a contribuição com a
atenção básica (Atenção intra-hospitalar, Atenção extra-
hospitalar oferecida por hospital e Atenção em Cuidados
Paliativos).

d) Na rede de assistência, o terapeuta ocupacional contribui
no Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas.

e) O terapeuta ocupacional contribui com os Centros de
Reabilitação.

A3 - PORTUGUÊS

Declarações  racistas  de  Fernando Pessoa  reacendem a
discussão sobre a relação entre os artistas e suas obras

Causou estarrecimento em muita gente a descoberta de
um texto racista escrito pelo poeta Fernando Pessoa (1888
– 1935). A discussão correu as redes sociais depois que o
escritor Antonio Carlos Secchin reproduziu um trecho em
sua  página  no  Facebook.  O  estarrecimento  certamente
ficou  por  conta  da  contundência  das  frases  e  também
porque  Fernando  Pessoa  ocupa  um  imaginário  quase
e t é r e o  e  m í t i c o  d e n t r o  d a  c u l t u r a  o c i d e n t a l
contemporânea.  Para nós,  hoje,  é  difícil  aceitar  que um
artista do calibre do poeta português, que simplesmente
reescreveu  liricamente  a  empreitada  lusitana,  criou
complexos  heterônimos  e  se  tornou  um  dos  pilares  da
literatura e da língua portuguesa, fosse capaz de escrever
palavras tão assombrosas. [...]
Fernando Pessoa tinha 28 anos quando escreveu que “a
escravatura é lógica e legítima; um zulu ou um landim não
representa coisa alguma de útil neste mundo.” Anos mais
tarde, aos 32 anos, Pessoa escreveu que “a escravidão é lei
da vida, e não há outra lei, porque esta tem que cumprir-se,
sem revolta possível.  Uns nascem escravos, e a outros a
escravidão é dada.” E,  mesmo próximo de completar 40

anos, as ideias racistas ainda persistiam: “Ninguém ainda
provou que a abolição da escravatura fosse um bem social
(...) quem nos diz que a escravatura não seja uma lei natural
da vida das sociedades sãs?” [...]
O caso de Fernando Pessoa reacende a discussão sobre a
relação entre os escritores e suas obras e nos faz refletir o
quanto  suas  biografias  podem  nos  influenciar  como
leitores. Mesmo considerado um grande gênio pela crítica,
não se pode esquecer que Fernando Pessoa é fruto de um
país colonialista, ou seja, ele está inserido na longa tradição
lusitana de exploração colonial. [...]
É doloroso descobrir que um ícone literário tenha um lado
tão sombrio. Portanto, o nosso desafio como leitores é o de
sabermos separar a obra do autor, pois antes de ser poeta,
Fernando  é  humano  com  toda  a  complexidade  e
contradição que ele carrega.  A indignação e a decepção
com o literato é válida e necessária porque nos aproxima
dele e nos afasta daquela figura mítica e sobrenatural, ao
mesmo tempo em que resgata a humanidade que há em
nós  ao  refutarmos  seus  textos  racistas  e  misóginos.  A
discussão foi posta, mas não percamos de vista a literatura.
Guimarães Rosa já cantava essa pedra: “Às vezes,  quase
sempre, um livro é maior que a gente”.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2016/01/d
eclaracoes-racistas-de-fernando-pessoa-reacendem-a-
discussao-sobre-a-relacao-entre-os-artistas-e-suas-
obras-4952826.html)

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) O termo “refutar” tem o sentido de “reprovar”, “rejeitar”.
b) Causar “estarrecimento”, no contexto, é causar

“espanto”.
c) País “colonialista” faz referência a uma nação

“colonizada”.
d) A palavra “etéreo” refere-se a algo que não faz parte da

existência material.
e) Textos “misóginos” são escritos com repulsa ou aversão

ao sexo oposto.

QUESTÃO 22.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Mesmo se caracterizando como uma notícia, o texto
veicula um ponto de vista.

b) No texto, coexistem argumentação e exposição.
c) O texto lido possui uma relação intertextual clara com

escritos de outras fontes.
d) A injunção é a composição básica do texto lido.
e) A argumentação é uma das sequências tipológicas do

texto.

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção CORRETA
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a) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de substantivo.

b) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor prepositivo.

c) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de advérbio.

d) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de adjetivo.

e) A oração “que um artista do calibre do poeta
português...” tem valor de pronome relativo.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) A oração reduzida: “Mesmo considerado um grande gênio
pela crítica”, tem valor semântico concessivo.

b) Em: “quando escreveu que...”, o conectivo “quando” tem
valor temporal.

c) No fragmento: “pois antes de ser poeta”, o conectivo
“pois” tem valor concessivo.

d) No fragmento: “pois antes de ser poeta”, o conectivo
“pois” tem valor explicativo.

e) No trecho: “e se tornou um dos pilares”, a conjunção “e”
tem valor aditivo.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Em: “o nosso desafio”, o pronome “nosso” convida o
leitor para uma reflexão.

b) Em: “aproxima dele”, ocorre o ligamento entre a
preposição “de” e o pronome “ele”.

c) No fragmento: “é o de sabermos”, o artigo tem função de
pronome demonstrativo.

d) No fragmento: “ele está inserido”, há um pronome
possessivo.

e) No trecho: “e nos afasta”, o pronome oblíquo insere o
leitor na enunciação.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “Fernando é humano”, há um verbo de
ligação.

b) No fragmento: “ele está inserido”, o verbo “estar” indica
ação.

c) Em: “a escravidão é dada”, o verbo “ser” está flexionado.
d) Em: “a escravatura é lógica e legítima”, existe verbo de

ligação.
e) Em: “é difícil aceitar que...”, o verbo “ser” possui um

sujeito oracional.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) Em: “Para nós, hoje,”, as vírgulas intercalam um marcador
temporal.

b) As aspas usadas no trecho: “a escravatura é lógica e
legítima; um zulu ou um landim não representa coisa
alguma de útil neste mundo”, destacam uma citação de
Fernando Pessoa.

c) No fragmento: “colonialista, ou seja, ele”, as vírgulas
intercalam um recurso coesivo.

d) No trecho: “a obra do autor, pois antes”, a vírgula
antecede uma conjunção final.

e) No trecho: “a obra do autor, pois antes”, a vírgula precede
um elemento conector.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção CORRETA

a) Os termos “contemporânea” e “legítima” são acentuados
pelo mesmo motivo.

b) Os termos “página” e “contemporânea” são acentuados
pelo mesmo motivo.

c) Os termos “próximo” e “lógica” são acentuados pelo
mesmo motivo.

d) Os termos “lógica” e “contemporânea” são acentuados
pelo mesmo motivo.

e) Os termos “literário”, “legítima” e “página” são
acentuados pelo mesmo motivo.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “Deve-se à relação
autor-obra toda a polêmica em torno de Fernando”.

b) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: "Referiu-se às
leitoras de Fernando Pessoa”.

c) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “À noite, despeço-
me do sono”.

d) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado pelo mesmo motivo que em: “Deixou tudo às
claras”.

e) No trecho: “Às vezes, quase sempre”, o acento grave foi
usado corretamente, assim como em: “Contou a todas às
pessoas acerca das obras”.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Declarações racistas de Fernando Pessoa
reacendem a discussão sobre a relação entre os artistas e suas
obras', marque a opção INCORRETA

a) O texto mostra que a relação leitor-obra pode sofrer
influência da biografia do autor.

b) Apesar dos escritos racistas, o autor do texto aconselha o
leitor a reconhecer que Fernando Pessoa estava inserido
em um contexto histórico.
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c) Segundo o texto, pelo fato de Fernando Pessoa ocupar
um espaço transcendental no imaginário da cultura
ocidental contemporânea, os escritos racistas deixaram
algumas pessoas abismadas.

d) O texto acentua o caráter racista dos textos de Fernando
Pessoa, conferindo-lhes um caráter de originalidade e
aceitação do fato como prática legal e vigente, hoje.

e) O texto adverte que um desafio para o leitor é saber
realizar a separação entre obra e autor.


