
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA  
  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

11. Constituem-se ações ou efeitos fisiológicos das correntes elétricas, EXCETO. 
 
A) Ação vasodilatadora. 
B) Ação ionizante.  D) Efeito excitomotor. 
C) Efeito analgésico.  E) Efeito eletromagnético. 
 
12. Com relação aos efeitos terapêuticos do laser, é INCORRETO afirmar. 
 
A) Em nível local, reduz a inflamação, por provocar a reabsorção de exsudato. 
B) Eleva o limiar doloroso dos receptores livres e das terminações nervosas livres. 
C) Aumenta os fibroblastos e, como conseqüência, as fibras colágenas. 
D) O efeito antiinflamatório é conseqüência da ação que exerce sobre prostaglandinas, dificultando a absorção dos líquidos 

intersticiais. 
E) Promove vasodilatação. 
 
13. Não pode ser considerado como efeito ou objetivo terapêutico da hidroterapia no paciente longilíneo com 

espasticidade. 
 
A) Confiança para alcançar independência funcional. 
B) Diminuição do espasmo muscular. 
C) Manutenção ou aumento da amplitude de movimento. 
D) Normalização do tônus. 
E) Diminuição do peso corporal. 
 
14. R.C, 69 anos, sexo feminino, vítima de fratura de colo femural, tipo IV de Garden. Sobre o tratamento clínico e 

fisioterapêutico, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Esta paciente apresentará elevado risco para pseudo-artrose e necrose avascular da cabeça do fêmur em conseqüência da 

impactação da cabeça do fêmur no acetábulo. 
B) O líquido sinovial tenderá a dissolver o coágulo de fibrina, retardando, desta forma, o processo de reparação óssea. 
C) Pacientes com hemiartroplastias deverão ser orientados a posicionarem o quadril em adução e/ou rotação interna. 
D) A prescrição de meias de compressão poderá ser uma medida profilática importante para a Síndrome de Volkmann. 
E) O uso de andador só poderá ser recomendado a partir do 2º mês da intervenção cirúrgica. 
 
15. É conduta INCORRETA no tratamento imediato pós-redução da fratura com osteossíntese externa. 
 
A) Massoterapia suave nas regiões de entrada de fios que não estiverem demonstrando processos infecciosos.  
B) Fortalecimento muscular através de eletroestimulação com reeducação muscular na altura do foco de fratura para evitar 

hipotonia do músculo acometido. 
C) Laser He-Ne nos locais de entrada dos fios de Kirchenner que apresentarem processos inflamatórios. 
D) Infravermelho seguido de Laser He-Ne nas lesões teciduais que apresentem estados de granulações com presença de 

pequenos focos de infecção. 
E) Mobilizações miofasciais suaves nos tecidos moles íntegros que se localizam ao redor das entradas dos fios de Kirchenner. 
 
16. Com relação à artrite infecciosa, é CORRETO afirmar. 
 
A) A articulação do quadril é a mais comumente acometida. 
B) A artrite inflamatória tem promovido uma contínua disseminação do vírus da imunodeficiência humana. 
C) A grande maioria dos casos de artrite infecciosa é poliarticular. 
D) O exame diagnóstico mais importante que deve ser efetuado o mais rápido possível é a ressonância magnética. 
E) As causas mais comuns de doença articular inflamatória consistem, por ordem de freqüência, em: infecções bacterianas não-

gonocócicas, bacterianas gonocócicas, virais e fúngicas. 
 
17. Quais características clínicas podem ser encontradas em afecções cerebelares? 
 
A) Dismetria, nistagmo, tremor de intenção e distúrbio da fala. 
B) Alargamento de base de sustentação, ataxia, micrografia, passos miúdos. 
C) Assinergia, tremor em repouso, ataxia, nistagmo e micrografia. 
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D) Diminuição da base de sustentação, disdiadococinesia e distúrbio da fala. 
E) Dismetria, nistagmo, tremor em repouso, distúrbio da fala e ataxia. 
 
18. Sobre a esclerose múltipla, é CORRETO afirmar. 
 
A) Trata-se de uma das doenças neurológicas que dificilmente acomete adultos jovens. 
B) Caracteriza-se por súbito surgimento ou reaparecimento dos sintomas que indicam o desenvolvimento de uma lesão nova ou 

extensão de uma mais antiga. 
C) Em todos os casos, a progressão é lenta, não havendo registros de incapacidades graves ou mortes em poucos anos. 
D) O prognóstico normalmente é previsível. 
E) Ela favorece a neuroplasticidade. 
 
19. Numa avaliação sensorial, quando se solicita ao paciente que reconheça e identifique objetos através do toque, está 

se testando a 
 
A) Barognosia. B) Cinestesia. C) Palestesia. D) Estereognosia. E) Topognosia. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) No parto vaginal espontâneo com períneo intacto, pode ocorrer dor perineal, perda de sensação ou de força dos músculos do 

assoalho pélvico. 
B) Posições alternativas de amamentação podem prevenir dor perineal pós-parto. 
C) Exercícios do assoalho pélvico são valiosos pelas propriedades fortificantes e de alívio da dor. 
D) Durante os exercícios de contração, as suturas perineais devem ser sustentadas com toalha esterilizada. 
E) No pós-parto, a inclinação pélvica não deve ser executada na posição semi-agachada. 
 
21. A incontinência urinária pode ser favorecida por todos os fatores abaixo, que podem afetar a bexiga e a uretra, 

EXCETO. 
 
A) Dano por infecção. 
B) Suprimento nervoso acometido.  D) Assoalho pélvico intacto. 
C) Esfíncter externo defeituoso.  E) Traumatismo medular. 
 
22. Constituem-se efeitos da hiperventilação, ao serem ensinados “níveis de respiração” no pré-natal. 
 
A) Tonturas, palidez e ansiedade. 
B) Depressão, suores e ansiedade.  D) Euforia, palidez, sensação de pânico. 
C) Depressão, euforia e insônia.  E) Suores, tonturas e depressão. 
 
23. Constitui-se deficiência típica da criança com paralisia cerebral 
 
A) rigidez aumentada nas extremidades (mais proximal do que distal). 
B) rigidez aumentada no pescoço e no tronco. 
C) dificuldade de iniciar certos grupos musculares (ex. flexores do quadril). 
D) dificuldade de finalizar a ação de certos grupos musculares (ex. extensores do quadril). 
E) inabilidade de graduar co-contração e inibição recíproca. 
 
24. A prevenção de problemas acarretados pela idade constitui-se em um desafio para o fisioterapeuta da atualidade. 

Na prática fisioterapêutica, deverá ser considerado(a) 
 
A) que a idade cronológica se correlaciona, necessariamente, com a idade biológica. 
B) que se constituem sinais visíveis do envelhecimento branqueamento e espessamento dos cabelos, perda da elasticidade e 

aumento da oleosidade da pele do rosto. 
C) a hipotensão ortostática que oferece risco para vertigens e desmaios. 
D) a trombose profunda nas pernas que muito raramente conduz à embolia pulmonar. 
E) que o envelhecimento é um processo de apodrecimento das células do idoso. 
 
25. A respeito da escala Apgar, é correto afirmar que ela deve ser aplicada ao recém-nascido no 
 
A) primeiro e no quinto minuto.  
B) primeiro e no décimo minuto.  D) primeiro e no vigésimo minuto. 
C) primeiro e no décimo quinto minuto.  E) primeiro e no vigésimo quinto minuto. 
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26. Ao calçar a prótese de sucção, pode-se recomendar a seguinte seqüência ao paciente amputado: 
 
A) passar talco no coto, colocar meia tubular, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, 

encaixar a prótese, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto. 
B) colocar meia tubular, passar talco na meia, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, 

encaixar a prótese, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto. 
C) passar talco no coto, colocar meia tubular, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, encaixar a prótese, retirar a 

válvula de sucção, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto. 
D) encaixar a prótese, passar talco no coto, colocar meia tubular, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo 

orifício da válvula, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto. 
E) prender o cinto, passar talco no coto, colocar meia tubular, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo orifício 

da válvula, puxar a meia para tirá-la, encaixar a prótese, rosquear a válvula. 
 
27. Na intervenção fisioterapêutica em pacientes com pós-operatório de cirurgia cardíaca, recomenda-se cautela na 

aplicação da percussão, nas seguintes condições cardiovasculares, EXCETO. 
 
A) Dor na parede torácica. 
B) Angina instável.  D) Embolia pulmonar. 
C) Labilidade hemodinâmica.  E) Pulmão hipersecressivo. 
 
28. Constituem-se manifestações clínicas da insuficiência cardíaca congestiva na criança, EXCETO. 
 
A) Sudorese excessiva. 
B) Cansaço fácil às mamadas.  D) Edema palpebral. 
C) Batimento de asa de nariz.  E) Aumento do débito urinário. 
 
29. Dentre os efeitos obtidos com a aplicação da Expiratory Positive Airway Pressure – EPAP, pode-se destacar: 
 
A) Manutenção da pressão intra-alveolar. 
B) Recrutamento alveolar.  D) Aumento do shunt intrapulmonar. 
C) Concentração de líquidos extravasculares.  E) Hipertensão pulmonar. 
 
30. Sobre ventilação mecânica, identifique a alternativa INCORRETA. 
 
A) A relação PaO2 / FIO2 expressa o índice de oxigenação, sendo de utilização prática no leito; seu valor normal, em ar 

ambiente, é acima de 400. Valores abaixo de 300 indicam deterioração de trocas e, abaixo de 200, indicam a extrema 
gravidade do quadro respiratório. 

B) Frente a um quadro de insuficiência respiratória aguda, a decisão de iniciar a ventilação mecânica depende da avaliação 
clínica que inclui a presença de alterações gasométricas, inadequada resposta ao tratamento clínico e o excessivo trabalho 
respiratório com evidência de fadiga da musculatura respiratória. 

C) Dentre os efeitos indesejáveis da aplicação da PEEP, podemos citar: diminuição do retorno venoso, podendo comprometer 
o débito cardíaco, principalmente em situações de hipovolemia; risco de hiperinsuflação em situações de ajustes 
inadequados da ventilação e diminuição da força dos músculos inspiratórios. 

D) A resistência de vias aéreas corresponde à oposição ao fluxo de gases e ao movimento dos tecidos devido a forças de 
fricção, através do sistema respiratório, sendo o valor normal esperado ≥ a 12 cmH2O/L/s. 

E) No modo de ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV), o ventilador disponibiliza os ciclos controlados, 
assistidos e espontâneos. 

 
31. Em relação à síndrome de apnéia do sono, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A síndrome da apnéia central do sono caracteriza-se por episódios de apnéia, com manutenção do esforço respiratório, 

enquanto que na apnéia obstrutiva do sono, há interrupção tanto do fluxo aéreo quanto do esforço respiratório. 
B) A síndrome da apnéia obstrutiva do sono é caracterizada por dois fatores fisiopatológicos: a obstrução da via aérea superior 

durante o sono e um aumento progressivo do trabalho respiratório após a apnéia. 
C) Dentre as características clínicas da síndrome da apnéia obstrutiva do sono, podemos citar: sonolência excessiva diurna, 

insônia, roncos agudos, cefaléia matinal, hipertensão sistêmica e irritabilidade. 
D) A ventilação mecânica não-invasiva, nos últimos anos, tem sido o tratamento de eleição na síndrome da apnéia do sono. 
E) O diagnóstico da síndrome da apnéia do sono pode ser realizado através da polissonografia, monitorização respiratória 

(fluxo aéreo), freqüência cardíaca e pressão arterial. 
 
32. Não se pode considerar fator de risco para doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. 
 
A) Repetitividade. 
B) Posturas inadequadas.  D) Trabalho muscular estático. 
C) Esforço e força.  E) Variabilidade de tarefas. 
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33. A respeito da implantação de práticas preventivas no ambiente de trabalho, é INCORRETO afirmar. 
 
A) A prevenção de lesões osteomusculares constitui-se em um dos fatores diferenciais para o sucesso das organizações. 
B) Ambiente de trabalho adaptado ergonomicamente é sinônimo de trabalhadores capacitados tecnicamente. 
C) Ambiente de trabalho adaptado ergonomicamente corresponde a trabalhadores preparados para as solicitações musculares 

diárias. 
D) A implantação de processos ergonômicos refletirá beneficamente no desempenho das empresas. 
E) A implantação de processos ergonômicos refletirá beneficamente na qualidade de vida de seus trabalhadores. 
 
34. Para efeito da Norma Regulamentadora 17 (ergonomia), a organização do trabalho deve levar em consideração, no 

mínimo, 
 
A) as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de 

trabalho e o conteúdo das tarefas. 
B) as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o perfil do 

trabalhador e o conteúdo das tarefas. 
C) o biotipo do trabalhador, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de 

trabalho e o conteúdo das tarefas. 
D) as normas da empresa, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho 

e o conteúdo das tarefas. 
E) o conteúdo das tarefas. 
 
35. Com relação à Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC, é correto afirmar. 
 
A) Ocorre na própria comunidade onde residem pessoas com deficiências, portanto, numa área geográfica urbana de grande 

porte. 
B) Baseia-se nas necessidades das pessoas com deficiências e na busca da solução de seus problemas, mediante aplicação de 

tecnologias sofisticadas. 
C) Utiliza recursos importados de grandes centros urbanos e de outros países (pessoal e material). 
D) Opera como um elemento incorporado à programação local de saúde e dentro da sua estrutura, portanto, integrado a um 

sistema de referência e contra-referência no sistema de saúde. 
E) Soluciona problemas reais da população com deficiência grave. 
 
36. A análise postural de alunos da 8.ª série da Escola Prof. Batista Leite, realizada por uma equipe de fisioterapeutas 

da unidade básica de saúde, revelou ao exame clínico, importantes alterações posturais em 54% dos escolares, tais 
como escoliose, hipercifose e hiperlordose. Com base nessa situação hipotética, assinale o item INCORRETO, 
acerca dos procedimentos a serem considerados.  

 
A) Os pais dos alunos devem ser orientados acerca dos procedimentos de tratamento. 
B) A direção da escola deve evitar envolver-se no caso, uma vez que se trata de competência do serviço de atendimento à 

saúde. 
C) A orientação aos alunos com problemas posturais deve basear-se nas potenciais conseqüências dessas alterações. 
D) Os professores precisam receber orientações para lidar tanto com os alunos com problemas posturais quanto com os demais. 
E) Os problemas posturais dos alunos devem ser considerados em eventuais déficits de aprendizagem. 
 
37. Quanto à assistência fisioterapêutica domiciliar, pode-se afirmar que 
 
A) existe uma parcela considerável da população que não conhece a importância da intervenção fisioterapêutica (população 

“reprimida”). 
B) existe uma parcela considerável da população que não possui acesso à intervenção fisioterapêutica (população “oculta”). 
C) existe uma parcela considerável da população que não conhece a importância da intervenção fisioterapêutica 

(população”reprimida” e “oculta”). 
D) existe uma parcela considerável da população que não possui acesso à intervenção fisioterapêutica (população “reprimida”). 
E) existe uma parcela da população que possui acesso à intervenção fisioterapêutica hospitalar, mas não aparece nas 

estatísticas oficiais (população oculta). 
 
38. É proibido ao fisioterapeuta, EXCETO. 
 
A) Negar assistência em qualquer caso que envolva o paciente. 
B) Abandonar o cliente em meio a tratamento, sem a garantia de continuidade de assistência, salvo por motivo relevante. 
C) Emprestar, mesmo a título gratuito, seu nome, fora do âmbito profissional para propaganda de medicamento, instrumental 

ou equipamento. 
D) Divulgar, na imprensa leiga, declaração, atestado ou carta de agradecimento, ou permitir sua divulgação, em razão de 

serviço profissional prestado. 
E) Anunciar cura ou emprego de terapia infalível ou secreta. 
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39. Quanto às atribuições do exercício da responsabilidade do Profissional Responsável Técnico, NÃO se pode afirmar. 
 
A) A responsabilidade técnica somente poderá ser exercida por Fisioterapeuta em, no máximo, 02 (dois) serviços. 
B) A empresa, órgão, entidade ou instituição deverão substituir o responsável técnico, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da cessação da responsabilidade técnica anterior. 
C) Ao profissional responsável técnico que não acatar as resoluções do COFFITO será aplicada uma multa no valor 

correspondente a 2 (duas) anuidades vigentes. 
D) O responsável técnico tem obrigação de garantir à clientela, em seu respectivo campo de intervenção ético e científico, uma 

prática assistencial de validade científica comprovada. 
E) O responsável técnico também deverá responder por eventuais falhas de fisioterapeutas da sua equipe de trabalho. 
 
40. Quanto aos estágios curriculares em fisioterapia, NÃO se pode afirmar. 
 
A) Só poderá ser realizado com a interveniência da Instituição de Ensino Superior. 
B) Só poderá ocorrer a partir do 6º período da graduação. 
C)  Só poderá alcançar uma relação máxima de 01 (um) preceptor para 03 (três) acadêmicos. 
D) Quando o estágio curricular for promovido diretamente por Instituição de Ensino Superior, com preceptor do seu quadro 

docente, a relação máxima será de 01 (um) preceptor para um contingente máximo de, até, 15 (quinze) acadêmicos. 
E) Não poderá ocorrer com profissionais que não fazem parte do corpo docente da instituição de ensino superior. 
 

  


