
TERAPEUTA OCUPACIONAL – E 
 
 
QUESTÃO 24 
O norteamento da prática da Terapia Ocupacional em torno de uma noção de ocupação (de entre as 
tantas existentes) não é unanimidade no Brasil. Há horizontes teóricos que, inclusive, negam o viés 
ocupacional (os motivos são vários: léxico, epistêmico, político etc) e reforçam construções teóricas em 
torno da atividade humana. Nesse embate, atividade e ocupação ocupam lugares distintos. Assim, aquilo 
que pode parecer óbvio para quem se alinha com os fundamentos da ciência da ocupação como 
Cavalcanti, Silva e Dutra; Elui (2015) e outros (de influência norte americana e europeia), pode não fazer 
sentido algum para quem fundamenta sua prática em teorias à brasileira (de influência marxista, 
psicodinâmica, de base social, atuantes na interface arte-cultura e etc) distinção que difere a profissão no 
Brasil de outros países onde a formação é conjugada com a CO. Portanto, é correto afirmar que "Intervir 
sobre as repercussões ocupacionais do sofrimento psíquico pode ser um dos focos de interesse da 
Terapia Ocupacional em Saúde Mental" já que, "repercussões ocupacionais" não diz respeito ao foco de 
interesse de todas as maneiras de se pensar e estruturar a atuação da terapia ocupacional em saúde 
mental considerando o pluralismo teórico no qual se assenta a atuação do terapeuta ocupacional 
brasileiro. Assim, podemos afirmar que esse foco É UM DOS ou É ... apenas para alguns, e não para 
todos ou toda a terapia ocupacional. Há quem não considere essa dimensão como possibilidade. O foco 
da prática da TO com base nas ocupações, no Brasil, ainda está em processo de consolidação. A 
alternativa correta da questão é a alternativa A. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 28 
O documento que serviu como base para elaboração da questão foi a RESOLUÇÃO COFFITO N° 406 
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011, a qual considera a RESOLUÇÃO COFFITO Nº 383, de 22 DE 
DEZEMBRO DE 2010 e a torna mais abrangente. Portanto, a RESOLUÇÃO COFFITO Nº 406 dispõem: 
Artigo 3° – Para o exercício da Especialidade Profissional em Terapia Ocupacional nos Contextos Sociais 
é necessário o domínio das seguintes Grandes Áreas de Competência: 
XVIII – Atuar na área de educação por meio de ações de educação em saúde, facilitação do 
processo de inclusão escolar, avaliação, prescrição, confecção, treino e adaptação de recursos 
de tecnologia assistiva facilitadora do processo de aprendizagem. 
Artigo 5° – São áreas de atuação do Terapeuta Ocupacional Especialista Profissional em Terapia 
Ocupacional nos Contextos Sociais, entre outras: 
I – Assistência social; 
II – Cultura; 
III – Educação; 
IV – Cidadania e justiça; 
V – Desenvolvimento e meio ambiente; 
VI – Comunidades e saberes tradicionais; 
VII – População em situação de rua e nomadismo; 
VIII – Situações de calamidade e conflito seguidos de violência; 
XIX -Migração e deslocamentos. 
Considerando os artigos supracitados, a afirmativa III configura-se como verdadeira, e a alternativa C 
correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 30 
A questão solicitava ao candidato(a) que, de acordo com o código de ética da Terapia Ocupacional, 
marcasse a alternativa referente ao que é PROIBIDO ao terapeuta ocupacional. Como você bem 
argumentou "Considerando a Resolução do Coffito nº425, de 08 de Julho de 2013 ? (D.O.U. nº 147, 
Seção 1 de 01/08/2013) que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional: O 
terapeuta ocupacional pode deixar de cobrar honorários por assistência prestada a 
cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade reconhecidamente hiposuficientes de recursos 
econômicos", portanto, não se trata de uma proibição. A alternativa correta é a letra D. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 



QUESTÃO 34 
Durante a prescrição correta de uma cadeira de rodas a altura do encosto deve ser cuidadosamente 
mensurada abaixo do ângulo inferior da escapula, e tal fato propiciará melhor propulsão da cadeira de 
forma independente como foi referido no recurso. No entanto, este não é o único parâmetro que garante 
uma boa propulsão de forma independente. Outros parâmetros como o alinhamento do eixo da roda 
traseira diretamente abaixo do ombro do cliente também melhoram a propulsão de forma independente. 
Portanto, a questão não está se referindo a altura do encosto e sim ao alinhamento entre o eixo da roda 
traseira e o ombro do cliente. As literaturas citadas no recurso (Terapia Ocupacional na Reabilitação 
Física – Teixeira e colaboradores e Terapia Ocupacional: Fundamentação e Prática – Cavalcanti) também 
fazem referência a esta afirmação. A alternativa correta é a letra C. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 36 
Apesar de HABILIDADE ser um termo bastante usado na literatura especializada em Terapia 
Ocupacional, o termo CAPACIDADE pode ser usado como sinônimo para se referir a contextos distintos. 
No dicionário on-line da língua portuguesa habilidade é definido como: "Característica ou particularidade 
daquele que é hábil; capacidade, destreza, agilidade". No que se refere ao âmbito normativo da profissão 
a sinonímia também ocorre com frequência. Exemplo: consultar a RESOLUÇÃO N.º 316, DE 19 DE 
JULHO DE 2006 do COFFITO, onde se lê “habilidades de desempenho" em vários trechos, como no 
exposto no artigo primeiro: 
"É de exclusiva competência do Terapeuta Ocupacional, no âmbito de sua atuação, avaliar as habilidades 
funcionais do indivíduo, elaborar a programação terapêutico-ocupacional e executar o treinamento das 
funções para o desenvolvimento das capacidades de desempenho das Atividades de Vida Diária 
(AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) para as áreas comprometidas no 
desempenho ocupacional, motor, sensorial, percepto-cognitivo, mental, emocional, comportamental, 
funcional, cultural, social e econômico de pacientes". 
Portanto, as duas palavras podem ser usadas, e são, nos documentos de Terapia Ocupacional. 
 A resposta correta da questão 30 é a alternativa D. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 38 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
QUESTÃO 40 
A alternativa C é uma assertiva: A EFICÁCIA DOS RESULTADOS NO CAMPO OCUPACIONAL [todos 
os tipos de ocupação] DOS PACIENTES [os pacientes=todos os pacientes] HOSPITALIZADOS 
DEPENDE DO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL REALIZADO POR PROFISSIONAIS DE 
DIFERENTES FORMAÇÕES. Ocorre que, em se tratando do campo ocupacional, a eficácia dos 
resultados poderá ou não apresentar esta dependência. Isso dependerá do tipo de ocupação em foco, 
idade do cliente, repertório ocupacional etc. A assertiva peca pela sua amplitude e generalização, o que 
é arriscado, considerando-se as particularidades de diferentes tipos de patologias, ocupações e 
indivíduos atendidos pelo terapeuta ocupacional em um hospital. Do mesmo modo, são absolutistas 
afirmações como "Ocupação é usada para significar TUDO (tudo?) que as pessoas querem, precisam 
ou devem fazer". Há outras dimensões que extrapolam o campo ocupacional que podem estar 
relacionadas à significação dos fazeres como: o inconsciente, a cultura, a subjetividade, dimensões que 
fogem à concretude das ações cotidianas, mas que as atravessam e influenciam os sentidos que o sujeito 
atribui aos seus fazeres. Ambos os argumentos necessitariam ser relativizados para estarem corretos. A 
alternativa correta da questão é a A. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 44 
Forma e função ocupacionais são dimensões observáveis e mensuráveis de uma ocupação.  O 
significado de uma ocupação, no entanto, representa os aspectos não observáveis da ocupação e 
depende de quem a executa. Não pode ser determinado a partir da avaliação que o terapeuta ocupacional 
realiza dos fazeres das pessoas. Só o ente ativo e ator de uma determinada ocupação pode significa-la. 
O significado de uma ocupação é intrínseco, subjetivo e único. Não pode ser determinado por outro que 
não seja o seu próprio executor. A alternativa correta é a letra A. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 48 
A alternativa E, afirma que Cefaleia, mudanças de humor e insônia são sintomas indicativos da fase aguda 
da Síndrome de Burnout, no entanto dado o espectro de sua ocorrência em outros quadros nosológicos 
estes sintomas não podem indicar, por si só, a ocorrência da síndrome, tampouco uma de suas fases, já 
que podem ocorrer tanto na fase aguda quanto crônica e em inúmeros tipos de estresse. A resposta 
correta é a letra A. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


