
 

 

 

FISIOTERAPEUTA NASF 
  

 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D). 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portar em boné e utilizarem aparelhos celulares ou similares, 
calculadoras ou similares, , ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou quais quer outros materiais de consulta, 
bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa determinação. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de 
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as 
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio 
que não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa 
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) 
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de 
entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 17 de junho de 2019. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 19 de junho às 
23h59min até às 23h00min do dia 20 de junho de 2019, ininterruptamente, observado o horário oficial local, por meio de formulário que 

será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com    

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ____________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO__________ 
 

Destaque aqui             

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

        DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS 

 

DATA: 16/06/2019 - MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.crescerconcursos.com.br/
mailto:crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O avanço da ciência e da tecnologia deve ser considerado, indubitavelmente, entre os mais 1 

extraordinários empreendimentos da humanidade atualmente. O mundo material que observamos ao nosso 2 

redor é uma manifestação visível disto — um resultado direto do intenso progresso científico em larga 3 

escala e da aplicação cada vez mais rápida do conhecimento e das descobertas resultantes, obtidas por meio 4 

do desenvolvimento da tecnologia. 5 

O progresso da ciência e da tecnologia propiciou o surgimento das sociedades industriais modernas 6 

caracterizadas pela riqueza, e a expectativa crescente de que esta estará disponível a todos. Além disso, 7 

possibilitou o aumento da produção de alimentos e a melhora dos sistemas preventivos de saúde, o que 8 

levou a altas taxas de crescimento populacional, principalmente nos países em desenvolvimento. Estes dois 9 

aspectos, a saber, os altos padrões de consumo junto com as aspirações da humanidade em continuar neste 10 

modelo de desenvolvimento, e as altas taxas de crescimento populacional constituem as duas matrizes da 11 

pressão sobre o ambiente. 12 

Alguns diriam que é o avanço da ciência e da tecnologia que provocou estes problemas, com que o 13 

mundo ora se depara. Ao contrário, nossos problemas atuais advêm do modo pelo qual estes avanços foram 14 

utilizados. E não há retorno. Nossa esperança por um futuro melhor reside em desenvolvimento adicional 15 

da ciência e da tecnologia, que possa concentrar os grandes poderes que elas conferem à humanidade para 16 

delinear novos caminhos de desenvolvimento, os quais podem, e devem ser seguros e sustentáveis do ponto 17 

de vista ambiental. Tais caminhos clamariam pela redução do uso de recursos, particularmente de energia, 18 

para produzir os mesmos resultados. Eles ainda deveriam conduzir à eliminação da pobreza, e isto, junto 19 

com a educação e outros aspectos do desenvolvimento de recursos humanos, resultariam na redução da taxa 20 

de crescimento populacional. E somente então que poderemos manter sob controle as duas forças matrizes 21 

que levam ao desequilíbrio ambiental. A melhoria do meio ambiente, a atenuação da pobreza, a redução do 22 

crescimento populacional, e as novas abordagens que proporcionem os bens e serviços que a sociedade 23 

necessita e aspira estão todos inextrincavelmente ligados. 24 

Nos últimos tempos, tem havido uma maior conscientização de atividades humanas que produzem 25 

mudanças mais insidiosas, mais globais e permanentes, e que teriam consequências extremamente sérias 26 

para a existência humana na terra. Esta deteriorização é em grande parte intangível, manifestando-se apenas 27 

por meio de cuidadosos trabalhos científicos. Isto inclui: a perda irreversível da biodiversidade, redução do 28 

ozônio, aumento das concentrações gasosas relativas ao efeito estufa, levando a possíveis mudanças 29 

climáticas e ao aumento do nível do mar, perda da parte superior do solo e desertificação, poluição das 30 

zonas litorâneas e marítimas e etc. 31 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                   15 QUESTÕES 
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É importante ressaltar que é o trabalho da comunidade científica desenvolvido durante várias 32 

décadas sobre estas questões, que trouxe estes aspectos ao conhecimento da sociedade. E isto que levou a 33 

uma maior conscientização geral para que povos e governos, pela primeira vez na história, devotassem uma 34 

grande parte do seu tempo ao meio ambiente global e ao impacto das atividades humanas sobre este. É isto 35 

que foi a base para as Convenções sobre Clima e Biodiversidade que foram elaboradas para que as nações 36 

de todo o mundo a elas aderissem. 37 

Assim sendo, a comunidade científica tem uma responsabilidade, que está cumprindo, de fornecer 38 

informações mais precisas acerca da presente situação do planeta Terra, particularmente no que diz respeito 39 

aos aspectos essenciais que definem o seu bem estar, e para monitorar as mudanças que vêm ocorrendo 40 

devido ao aumento crescente das atividades humanas.  41 

Por outro lado, a comunidade científica está consciente que o estudo científico das mudanças 42 

globais, ou mesmo, de todos os outros aspectos do meio ambiente, não representa a totalidade dos esforços 43 

necessários para produzir desenvolvimento sustentável. 44 

Os cientistas sabem que para isto, enquanto que a ciência e a tecnologia são importantes, a 45 

transformação da sociedade é essencial. Há várias maneiras pelas quais podemos diminuir aspectos danosos 46 

das mudanças globais mesmo hoje em dia — e contribuir para uma significativa redução da pobreza. Isto 47 

porém não está ocorrendo. O problema reside na esfera crucial das relações humanas. Os cientistas se dão 48 

conta que, além do avanço da ciência e de suas aplicações que são apropriadas para atingir o 49 

desenvolvimento sustentável, a ciência deva estabelecer parcerias com outros setores da sociedade: com a 50 

engenharia e as ciências sociais, com o comércio e a indústria, com organizações governamentais e 51 

intergovernamentais, e principalmente, com os setores não-governamentais voluntários e independentes 52 

que atuam diretamente na sociedade. A comunidade científica reconhece que é parte da sociedade, e que 53 

deve contribuir para as necessárias transformações sociais que podem implantar o desenvolvimento 54 

sustentável. 55 

 

FONTE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200010 
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01) Com base no texto, pode-se afirmar 

 

(A) Se o conhecimento, produto da ciência, é um 

componente necessário para mudanças, nem 

sempre  todo o conhecimento, supostamente 

apto para gerar mudança, atinge tal fim. 

(B) É papel da investigação científica identificar as 

carências que impedem um processo de 

elevação da qualidade de vida, ainda que sem 

comprometimento com o contexto 

socioambiental. 

(C) A ciência e a produção tecnológica têm se 

comprometido com a redução da pobreza, 

porém a comunidade científica é cética quanto 

a uma  saída da deteriorização que o atual 

modelo econômico  das sociedades industriais 

legou. 

(D) O desenvolvimento tecnológico ainda não 

deixou de ser visto como vilão, embora tenha 

se  tornado um auxiliar na minimização dos 

efeitos negativos  para o meio ambiente. 

 

02) Há ocorrência de linguagem conotativa em 

 

(A) " O avanço da ciência e da tecnologia deve ser 

considerado, indubitavelmente, entre os mais 

extraordinários empreendimentos da 

humanidade atualmente " (L.1/2). 

(B)  “Além disso, possibilitou o aumento da 

produção de alimentos e a melhora dos 

sistemas preventivos de saúde” (L.7/8). 

(C) “Nossa esperança por um futuro melhor reside 

em desenvolvimento adicional da ciência e da 

tecnologia” (L.15/16). 

(D) “a ciência deva estabelecer parcerias com 

outros setores da sociedade” (L.50). 

 

03) O verbo é o núcleo da predicação, ocasionando 

o que se chama de predicado verbal em   

 

(A) “O mundo material (...) é uma manifestação 

visível disto” (L.2/3). 

(B) “estes avanços foram utilizados.” (L.14/15). 

(C)  “Esta deteriorização é em grande parte 

intangível” (L.27). 

(D) “a transformação da sociedade é essencial.” 

(L.45/46). 

04) Há uma inadequação gramatical indicada entre 

as frases transcritas em: 

 

(A) “O progresso da ciência e da tecnologia 

propiciou o surgimento das sociedades 

industriais” (L.6). 

(B) “os bens e serviços que a sociedade necessita” 

(L.23/24). 

(C) “Isto inclui: a perda irreversível da 

biodiversidade” (L.28). 

(D) “O problema reside na esfera crucial das 

relações humanas (L.48). 

 

05) Observe o período: 

 

“É importante ressaltar que é o trabalho da 

comunidade científica desenvolvido durante várias 

décadas sobre estas questões, que trouxe estes 

aspectos ao conhecimento da sociedade.” (L.32/33). 

 

Sobre ocorrências de morfossintaxe que ele 

apresenta, está correto o que se afirma em 

 

I. “é”, no período, é expressão de reforço, 

podendo ser retirada da frase sem prejuízo da 

correção gramatical. 

II. “ressaltar” é uma forma verbal que representa 

a oração principal reduzida de infinitivo. 

III. “que”, em “que trouxe” funciona como 

pronome relativo. 

IV. “ressaltar” é um sujeito posposto da oração na 

qual está inserido. 

V. “ao conhecimento” é objeto indireto vinculado 

à forma verbal “trouxe”. 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

estão corretas é a 

(A) I e IV. 

(B) II e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, III e V. 
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06)  

 

I. “Isto porém não está ocorrendo” (L.47/48). 

II. “além do avanço da ciência e de suas 

aplicações” (L.49). 

 

Os termos em negrito, nos fragmentos em destaque, 

estabelecem, respectivamente, as relações de  

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) oposição e conclusão. 

(D) ressalva e acréscimo. 

 

07) com referência aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, é correto afirmar 

 

(A) “atualmente” (L.2) expressa ideia de modo. 

(B) “elas” (L.37) é agente da ação verbal.  

(C) “extremamente” (L.26) tem valor superlativo. 

(D) “apenas” (L.27) indica inclusão. 

 

08) No texto, 

 

(A) A forma verbal “propiciou” (L.6) está no 

singular, porém a norma de concordância prevê 

seu uso no plural para concordar com o sujeito 

composto. 

(B) O emprego de “isso”, em “...e isto, junto com a 

educação” (L.19/20), não está condizente com 

a língua culta, padrão, por referir a uma ideia  

já expressa anteriormente. 

(C) O vocábulo “que”, em “E somente então que 

poderemos manter” (L.21), pertence à mesma 

classe gramatical de “que” em “que 

proporcionem os bens e serviços” (L.23). 

(D) Preserva-se a função sintática do termo 

“maneiras”, em “Há várias maneiras” (L.46), 

ao se substituir o verbo  haver por  existir.  

 

 

 

 

 

 

 

09) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal composta “tem havido” (L.25) e 

a simples em 

 

(A) houve. 

(B) havia. 

(C) houvesse. 

(D) haveria. 

 

10) A base primitiva de formação das palavras 

“indubitavelmente” (L.1) e “responsabilidade” 

(L.38), respectivamente, é  

 

(A) Substantivo e substantivo. 

(B) adjetivo e substantivo. 

(C) Adjetivo e adjetivo. 

(D) Substantivo e adjetivo. 

 

11) Exerce a mesma função sintática de “da 

humanidade” (L.2) a expressão 

 

(A) “de saúde” (L.8). 

(B) “de recursos” (L.18). 

(C) “da pobreza” (L.19). 

(D) “do ozônio” (L.28/29). 

 

12) O texto permite considerar correta a 

alternativa 

 

(A) “o” em “o que levou” (L.8/9) e “a”, em “a 

redução” (L.22), pertencem à mesma classe 

gramatical. 

(B) “deveriam”, em “Eles ainda deveriam conduzir 

à eliminação da pobreza” (L.19), expressa uma 

ação incerta no passado. 

(C) O vocábulo “que”, em “então que poderemos 

manter” (L.21), exerce, no contexto frasal, 

função de realce. 

(D) Os vocábulos “que” e “que”, em “que possa 

concentrar os grandes poderes” (L.16) e, em 

“que o estudo científico das mudanças globais” 

(L.42/43) têm o mesmo valor morfológico. 
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13) A alternativa em o termo transcrito constitui 

um modificador do substantivo, expressando 

uma ideia de tempo, é a  

 

(A) “atualmente” (L.2). 

(B) “permanentes” (L.26). 

(C) “durante” (L.32). 

(D) “sustentável” (L.55). 

 

14)  

 

 “que observamos ao nosso redor” (L.2/3). 

 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui 

o mesmo valor sintático que a oração 

(A) “que esta estará disponível a todos” (L.7). 

(B) “que proporcionem os bens e serviços” (L.23). 

(C) “que diz respeito aos aspectos essenciais” 

(L.39/40). 

(D) “que é parte da sociedade” (L.53). 

 

15) No texto, a linguagem predominante é a  

 

(A) Fática, porque objetiva iniciar um contato do 

emissor com o receptor, testando a importância 

do canal utilizado para enfatizar a importância 

da filosofia no papel de formação do educando. 

(B) Metalinguística, em virtude de ter sido 

utilizada para explicar a si mesma e, sobretudo, 

evidenciar a dificuldade de definir para o leitor 

certos termos próprios da área da tecnologia. 

(C) Apelativa, visto que procura influir no 

comportamento do leitor, por meio de apelos, 

para que avalie a importância do 

desenvolvimento da tecnologia e sua aplicação 

na vida das pessoas. 

(D) Referencial, pois traduz objetivamente a 

realidade externa ao emissor, ou seja, trata do 

papel da ciência e da tecnologia em relação ao 

meio ambiente. 
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16) Em 1988, por ocasião da promulgação da 

Constituição da República Federativa do 

Brasil, foi instituído no país o Sistema Único 

de Saúde (SUS), que passou a oferecer a todo 

cidadão brasileiro acesso integral, universal e 

gratuito a serviços de saúde. 
 

Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 

SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 

e a articulação interfederativa, é incorreto afirmar 

que: 

(A) O acordo de colaboração entre os entes 

federativos para a organização da rede 

interfederativa de atenção à saúde será firmado 

por meio de Contrato Organizativo da Ação 

Pública da Saúde. 

(B) O Ministério da Saúde não poderá estabelecer 

regras diferenciadas de acesso a medicamentos 

de caráter especializado. 

(C) A integralidade da assistência à saúde se inicia 

e se completa na Rede de Atenção à Saúde, 

mediante referenciamento do usuário na rede 

regional e interestadual, conforme pactuado 

nas Comissões Intergestores. 

(D) Serão de competência exclusiva da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) a pactuação das 

diretrizes nacionais, do financiamento e das 

questões operacionais das Regiões de Saúde 

situadas em fronteiras com outros países, 

respeitadas, em todos os casos, as normas que 

regem as relações internacionais. 
 

17) As ações e serviços de saúde, executados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação 

complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma: 
 

(A) Regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 

(B) Centralizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 

(C) Regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade decrescente. 

(D) Hierarquizada em níveis de complexidade 

decrescente e descendente. 
 

18) De acordo com a Lei 8080/90, não compete à 

direção municipal do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

(A) Colaborar com a União e os Estados na 

execução da vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras. 

 

 

(B) Gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros 

(C) Formar consórcios administrativos 

intermunicipais. 

(D) Estabelecer normas, em caráter suplementar, 

para o controle e avaliação das ações e serviços 

de saúde. 

 

19) A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde e dá outras providências. 

 

De acordo com esta lei, é incorreto afirmar que: 

(A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento 

próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

(B) As decisões do Conselho de Saúde serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Estadual de Saúde. 

(D) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde 

são instâncias colegiadas do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

20) Conforme disposições da Portaria MS/GM nº 

2048/2009 que aprova o regulamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sobre a Norma 

Operacional da Assistência à Saúde NOAS-

SUS 01/2002 não é possível afirmar que: 

 

(A) Amplia as responsabilidades da União e dos 

Estados na Atenção Básica. 

(B) Cria mecanismos para o fortalecimento da 

capacidade de gestão do Sistema Único de 

Saúde. 

(C) Atualiza os critérios de habilitação de Estados 

e Municípios. 

(D) Estabelece o processo de regionalização como 

estratégia de hierarquização dos serviços de 

saúde e de busca de maior equidade. 
 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                                           05 QUESTÕES 
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21) No capítulo X do Código de Ética do 

profissional fisioterapeuta, há orientações 

precisas sobre os atos de divulgação do serviço 

prestado por esses profissionais. No Artigo 48, 

é possível encontrar os itens que devem constar 

em anúncios, placas, impressos, bem como 

materiais eletrônicos, que são: nome do 

profissional, da profissão e o número de 

inscrição no conselho.  

 

Outros itens que podem também consignar são, 

exceto: 

(A) Os títulos de especialidade profissional. 

(B) Logomarca ou logotipo próprio do 

profissional. 

(C) Registros verbais e fotográficos de pacientes 

em atendimento.  

(D) Convênios e credenciamento.  

 

22) Analise as afirmativas abaixo. 

 

I. É permitido ao fisioterapeuta que atua em 

serviço multiprofissional divulgar sua 

atividade profissional em anúncio coletivo. 

II. Quando o fisioterapeuta, em serviço ou 

consultório próprio, utilizar nome-fantasia, o 

termo deverá estar vinculado ao profissional 

desde à infância ou tempo suficiente para que 

seja possível a identificação. 

III. Na divulgação em meio eletrônico de textos, 

imagens e vídeos com orientações para 

cliente/paciente/usuário e coletividade, o 

fisioterapeuta deverá observar o preceituado no 

devido Código de Ética. 

IV. Em artigo, entrevistar e outros 

pronunciamentos públicos, em qualquer meio 

de comunicação, o fisioterapeuta responderá 

perante o Conselho Regional e Federal de 

Fisioterapia e de Terapia Ocupacional pela 

impropriedade técnica ou transgressão às leis e 

normas regulamentares do exercício 

profissional.  

 

 

 

 

 

 

Usando de seus conhecimentos sobre o Código de 

Ética da sua profissão, marque abaixo a alternativa 

que indica as assertivas que estão certas. 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) Todas estão corretas.  

 

23) Ao fisioterapeuta é permitido quando atuando 

em pesquisa: 

 

(A) manter independência profissional e científica 

em relação a financiadores de pesquisa, não 

satisfazendo interesse comercial ou vantagens 

pessoais. 

(B) publicar ou divulgar informações 

inverossímeis ou dados manipulados que 

venham a prejudicar o julgamento crítico de 

outros profissionais gerando prejuízo para 

cliente/paciente/usuário ou para 

desenvolvimento da profissão. 

(C) servir-se de posição hierárquica para impedir 

ou dificultar a utilização das instalações e 

outros recursos sob sua direção. 

(D) induzir ou contribuir para a manipulação de 

dados de pesquisa que beneficiem serviços, 

instituições ou a si mesmo. 

 

24) Segundo o Capítulo VIII do Código de Ético 

do fisioterapeuta, o profissional pode deixar de 

cobrar honorários por assistência presta a: 

 

(A) ascendente, descendente, colateral, afim ou 

pessoa que viva sob sua dependência 

econômica. 

(B) colega ou pessoa que viva sob a dependência 

econômica deste, ressalvado o recebimento do 

valor do material porventura despendido na 

prestação da assistência. 

(C) pessoa reconhecidamente hipossuficiente de 

recursos econômicos.  

(D) entidades superiores dignas de mérito e honra, 

como autoridades políticas e religiosas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                                                 20 QUESTÕES 
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25) Ao infrator do Código, são aplicadas as penas 

disciplinares previstas em Lei, que podem ser: 

 

I. Advertência. 

II. Repreensão. 

III. Multa equivalente a até 5 vezes o valor da 

anuidade. 

IV. Suspensão do exercício profissional pelo prazo 

de até 3 (três) anos. 

V. Cancelamento do registro profissional.  

VI. Prisão em regime aberto por até 36 meses.  

 

As alternativas que respondem com coerência e 

exatidão o enunciado acima são: 

(A) Todas. 

(B) Todas, exceto II e VI. 

(C) Todas, exceto I e III. 

(D) Todas, exceto III e VI. 

 

26) A Portaria 154, de 24 de Janeiro de 2008, cria 

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). No Artigo 4, há determinantes do 

horário de trabalho e carga horária dos 

profissionais do NASF: no mínimo, 40 horas 

semanais.  

 

Algumas observações podem ainda ser encontradas 

nesse mesmo artigo. 

I. Para os profissionais médicos, em substituição 

a um profissional de 40 horas semanais, podem 

ser registrados 2 (dois) profissionais que 

cumpram um mínimo de 20 (vinte) horas 

semanais cada um, sendo permitido o cadastro 

de profissionais de CBO diferentes. 

II. Para os profissionais fisioterapeutas, devem ser 

registrados 2 (dois) profissionais que cumpram 

um mínimo de 20 (vinte) horas semanais cada 

um. 

III. Para os profissionais terapeutas ocupacionas, 

devem ser registrados 2 (dois) profissionais 

que cumpra um mínimo de 20 (vinte) horas 

semanais cada um. 

IV. Para as demais ocupações, há flexibilidade 

institucional na determinação dos registros 

bem como nas horas de trabalho semanais.  

 

 

 

Usando de seus conhecimentos sobre as diretrizes 

do NASF, indica qual é a única assertiva incorreta. 

(A) IV. 

(B) III. 

(C) II. 

(D) I. 

 

27) São ações de responsabilidade de todos os 

profissionais que compõem os NASF, a serem 

desenvolvidas em conjunto com as Equipes de 

Saúde da Família (ESF), exceto: 

 

(A) Identificar, em conjunto com as ESF e a 

comunidade, o público prioritário a cada uma 

das ações. 

(B) Atuar, de forma integrada e planejada, nas 

atividades desenvolvidas pelas ESF e de 

Internação Domiciliar, quando estas existirem, 

acompanhando e atendendo aos casos. 

(C) Acolher os dependentes químicos e higienizar 

os utensílios de atendimento. 

(D) Elaborar e divulgar material educativo e 

informativo nas áreas de atenção dos NASF. 

 

28) As siglas LER e DORT define um conjunto de 

afecções relacionadas às atividades laborais 

que acomete músculos, fáscias musculares, 

tendões, ligamentos, articulações, nervos, 

vasos sanguíneos e tegumento. Segundo a 

Classificação de Schilling, essas afecções 

podem estar enquadradas em três grupos que 

indicam o grau de participação do trabalho na 

devida doença.  

 

A doença Silicose, por exemplo, se enquadra em 

quais dos grupos de Classificação de Schilling? 

(A) Grau 0 

(B) Grau I 

(C) Grau II 

(D) Grau III 
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29) Dentro da Ergonomia, existe um conceito que 

define a simples identificação da existência de 

riscos para o desenvolvimento da doença no 

ambiente laborativo, o que significa que este 

risco foi o fator causal da doença. 
 

Que conceito é esse? 

(A) CNAE. 

(B) Nexo causal. 

(C) Nexo técnico. 

(D) Nexo epidemiológico. 

 

30) A Síndrome do Desfiladeiro Torácico é a 

compressão do feixe vásculonervoso em um 

estreito triângulo formado pelos músculos 

escalenos, anterior e médio, e a primeira 

costela. 
 

Ocupacionalmente, essa síndrome ocorre em qual 

tipo de trabalhadores? 

(A) Aqueles que mantêm os braços retraídos, com 

escápula aduzida, mantendo tensionado toda a 

cadeia posterior do tronco por períodos 

prolongados. 

(B) Aqueles que mantêm os braços elevados por 

períodos prolongados ou que pressionam 

algum objeto contra a face, usando o ombro, 

como por exemplo, telefonistas.  

(C) Aqueles que usam os membros superiores para 

atividades de carga e descarga, que geram 

tensão constante de flexores e adutores do 

ombro.  

(D) Aqueles que usam de técnicas adaptativas no 

trabalho relacionadas a rotação da articulação 

do ombro, externa e interna.  

 

31) Qual dos exercícios descritos abaixo é 

realizado em cadeia cinética fechada? 
 

(A) Indivíduo deitado em decúbito ventral. Com o 

joelho estendido e tronco alinhado, ele estende 

o quadril e retorna para a posição inicial, 

fazendo isso 15 vezes. 

(B) Indivíduo em decúbito lateral. Segundo um 

halter de 2kg, ele flexiona o cotovelo do 

membro que não faz contato com a maca em 

90º e depois roda externamente a articulação 

glenoumeral e retorna para a posição inicial, 

fazendo isso 10 vezes, ou até a fadiga.  

(C) Indivíduo deitado em decúbito dorsal. Com o 

joelho e quadril flexionados e os pés 

encostados na maca, abaixo do quadril, ele 

estende o quadril, retirando-o da maca, e 

retorna para a posição inicial, fazendo isso 15 

vezes. 

(D) Indivíduo em ortostatismo. Segurando um 

halter de 5kg, ele flexiona o ombro 10º 

(contração mantida) e flexiona o cotovelo até 

110º e depois retorna para a posição inicial, 

fazendo isso 12 vezes. 

 

Leia o enunciado abaixo e responda as questões 32 

e 33. 

Para que o fisioterapeuta entenda de forma completa 

a relação entre osteocinemática e artrocinemática 

ele precisa identificar, de forma clara, os devidos 

planos e eixos dos movimentos. Os planos indicam 

o sentido em que o movimento acontece e os eixos, 

o ponto fixo de giro daquele movimento. 

 

32) Qual movimento descrito abaixo passa-se no 

plano coronal de movimento? 

 

(A) Rotação externa do ombro. 

(B) Flexão de quadril. 

(C) Dorsiflexão. 

(D) Eversão e inversão do tornozelo. 

 

33) Qual movimento descrito abaixo acontece ao 

redor do eixo longitudinal de movimento? 

 

(A) Rotação interna do ombro. 

(B) Extensão do quadril. 

(C) Flexão do cotovelo.  

(D) Flexão lateral da cervical.  
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34) A Afasia Motora ou Afasia de Expressão é um 

transtorno neurológico resultante de lesão em 

uma região cerebral específica. O indivíduo 

com esse transtorno, apresentará grande 

dificuldade ou impossibilidade de expressar-se 

verbalmente, de forma correta.  

 

Qual é a região cerebral que, quando lesada, produz 

o referido transtorno? 

(A) Giro do cíngulo. 

(B) Giro pré-central. 

(C) Área de Broca. 

(D) Área de Wernicke.  

 

35) As redes de neurônios que descendem do 

cérebro para a medula, dividem-se em grupos 

definidos como superiores e inferiores. Cada 

um desses grupos de neurônios transmitem 

parte da informação motora vinda dos centros 

superiores e, quando lesados, produz sintomas 

singulares.  

 

Qual é o sinal clássico de um paciente com lesão de 

neurônio motor inferior? 

(A) Hipertonia. 

(B) Hipotonia. 

(C) Babinski positivo. 

(D) Hiperreflexia.  

 

36) A paralisia cerebral (PC) é uma encefalopatia 

crônica não progressiva que pode gerar uma 

variedade de resultantes clínicas em pacientes, 

quase exclusivamente, pediátricos. 

 

A PC do tipo atáxica é o resultado de 

comprometimento encefálico, majoritariamente, em 

qual região? 

 

(A)  Núcleos da base. 

(B) Tronco encefálico. 

(C) Corpo caloso. 

(D) Cerebelo.  

 

 

 

 

 

37) A “pata de ganso” é um aglomerado de tendões 

que ancoram três músculos do membro 

inferior. Os principais sintomas são: dor na 

região interna do joelho à palpação, dor na 

região interna do joelho para subir e descer 

escadas, dor na região interna do joelho ao 

caminhar, dor ao se levantar, após permanecer 

muito tempo sentado e possível inchaço. 
 

Quais são os músculos que forma a “pata de 

ganço”? 

(A) Semimembranoso, tibial anterior e tensor da 

fáscia lata. 

(B) Semitendinoso, grácil e sartório. 

(C) Semimembranoso, adutor longo e adutor 

magno. 

(D) Semitendinoso, grácil e adutor longo. 

 

38) Paciente ortopédico, 56 anos, com histórico de 

síndromes reumatológicas, compareceu para o 

atendimento fisioterápico segunda-feira com 

dor severa e formato edematoso não comum 

nas articulações. Mencionou ter passado um 

final de semana feliz na casa dos pais, em uma 

festa de comemoração com rodízio de frutos do 

mar e bebida à vontade, mas acordou com os 

sintomas descritos acima. 

 

Qual a provável causa dos sintomas? 

(A) Febre reumática, pela alteração da dieta. 

(B) Diabetes, pelo excesso de bebida. 

(C) GOTA, pelo excesso de proteínas na dieta. 

(D) Possível trauma noturno, por sonambulismo.  

 

39) Os valores de pressão arterial são divididos em 

sistólico e diastólico e, esses valores 

representam realidades fisiológicas 

específicas, individualmente.  
 

O que significa dizer, fisiologicamente, que um 

paciente está com alta da pressão arterial sistólica? 

(A) O coração dele está batendo rápido demais. 

(B) O sangue está entrando com muita pressão no 

coração. 

(C) O sangue está saindo com muita pressão do 

coração. 

(D) O coração dele está recebendo mais sangue do 

que precisa.  
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40)  Os pacientes asmáticos, com certa frequência, 

passam por surtos que podem ser graves, se não 

houver intercepção medicamentosa em tempo 

hábil. O medico e fisioterapeuta desses 

pacientes, recomenda sempre que o dispositivo 

de inspiração esteja acessível, a qualquer hora 

do dia. 

 

Fisiologicamente, o que esse dispositivo faz nos 

pulmões? 

(A) Expande os pulmões, aumentando seu 

componente elástico. 

(B) Faz com que o dióxido de carbono seja 

mandado para fora, com mais facilidade. 

(C) Faz com que o oxigênio concentre-se na base 

dos pulmões, onde ocorre mais hematose.  

(D) Dilata os brônquios pulmonares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


