
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 06/11/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI 

EDITAL 001/2022 

 

CARGO: 

FISIOTERAPEUTA 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 

 
Entenda as diferentes nuances do transtorno do espectro autista 
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O transtorno do espectro autista (TEA) reúne diferentes condições marcadas por alterações no 
desenvolvimento neurológico relacionadas a dificuldades de relacionamento social. 

De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais de impactos no neurodesenvolvimento da criança 
podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, com o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos 
de idade. Além disso, a prevalência do distúrbio é maior entre indivíduos do sexo masculino. 

O nome de “espectro” é utilizado para englobar situações e apresentações muito diferentes da 
condição, que vão de níveis leves a graves. Entre os sinais estão dificuldade de comunicação por deficiência 
no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização 
e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. 

Especialistas em saúde mental e infantil alertam que a identificação de atrasos no desenvolvimento 
bem como o diagnóstico oportuno permitem a realização de intervenções comportamentais e apoio 
educacional de maneira precoce, levando a melhorias na qualidade de vida a longo prazo. 

As causas do transtorno do espectro autista ainda permanecem desconhecidas. Evidências científicas 
apontam que não há uma causa única, mas uma interação de fatores genéticos e ambientais. O assunto foi 
amplamente discutido por especialistas de diferentes áreas no programa CNN Sinais Vitais, apresentado pelo 
cardiologista Roberto Kalil.  

As manifestações clínicas permitem a classificação do TEA em diferentes categorias. 
O chamado “autismo clássico” conta com graus de comprometimento que variam entre as pessoas. 

De maneira geral, os indivíduos tendem a se voltar para si mesmos, deixando de estabelecer contato visual 
com as pessoas ou com o ambiente. Embora consigam falar, podem não utilizar a fala como ferramenta de 
comunicação. 

Nessa forma de autismo, as pessoas podem entender enunciados simples, mas apresentam 
dificuldades para compreensão. Por se apegarem ao sentido literal das palavras, não compreendem 
metáforas e nem contextos de duplo sentido. 

Nas formas mais graves do autismo clássico, há uma ausência completa de qualquer contato 
interpessoal. Em geral, são crianças isoladas, que não aprendem a falar, não olham para as outras pessoas 
nos olhos, não retribuem sorrisos e repetem movimentos. 

 Outra categoria é o autismo de alto desempenho, chamado anteriormente de síndrome de Asperger. 
Os indivíduos apresentam dificuldades semelhantes às outras formas de autismo, mas numa medida bem 
reduzida. 

Apesar das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções, as pessoas 
com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papeis que 
requerem concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, característica comum 
associada a esse espectro. 

Há ainda o “distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação”, que inclui indivíduos 
considerados dentro do espectro do autismo, com dificuldade de comunicação e de interação social, mas com 
sintomas insuficientes para inclusão em outras categorias do transtorno. 

O acolhimento e cuidado de necessidades específicas de pessoas com transtornos do espectro autista 
permitem a melhora no aprendizado e na qualidade de vida. 

O atendimento inicial pode ser realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os profissionais de 
saúde podem avaliar e, se preciso, encaminhar o tratamento para ambulatórios e centros especializados, de 
acordo com as necessidades específicas de cada caso. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) conta com 274 centros especializados em reabilitação e 47 oficinas 
ortopédicas em todos os estados e no Distrito Federal, além de 237 serviços de reabilitação com uma única 
modalidade. 

O site Mapa da Saúde Mental permite a consulta de locais que oferecem atendimento psicológico 
gratuito, voluntário ou com preços acessíveis no país. 
 

Rocha, Lucas. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-as-diferentes-nuances-do-transtorno-do-espectro-
autista/. Acesso em 31 de agosto de 2022 (com supressões). 

  
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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01. De acordo com a leitura do texto, é possível afirmar sobre o „autismo clássico‟, EXCETO: 
 

(A) Os indivíduos têm uma tendência à introspecção. 
(B) Os indivíduos podem entender enunciados simples. 
(C) Os indivíduos não compreendem usos metafóricos. 
(D) Os indivíduos nas formas graves não retribuem sorrisos. 
(E) Os indivíduos desempenham papeis que requerem concentração. 

 
02. A palavra „nuances‟ (no título), no contexto em que ocorre, pode ser mais bem substituída (com as alterações 

que se fizerem necessárias no trecho) por: 
 

(A) formatos. 
(B) cores. 
(C) padrões. 
(D) modelos. 
(E) matizes. 

 
03. Com base no que a leitura do texto permite, é possível afirmar que  
 

(A) o autismo ocorre por volta dos 2 a 3 anos de idade. 
(B) o autismo ocorre muito mais em crianças do sexo masculino. 
(C) o autismo de alto desempenho é uma forma mais leve do transtorno. 
(D) o autismo, independentemente da categoria, não permite vida social. 
(E) o autista deve ser acompanhado o resto da vida por psicólogos.  

 
04. A partir do trecho “Há ainda o “distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação”, que inclui 

indivíduos considerados dentro do espectro do autismo, com dificuldade de comunicação e de interação social, 
mas com sintomas insuficientes para inclusão em outras categorias do transtorno” (linhas 35 a 37), julgue os 
itens abaixo: 

 
I. A vírgula após o vocábulo „especificação‟ se justifica porquanto inicia uma oração explicativa; 
II. A expressão „dentro do‟ pode ser permutada, sem prejuízo sintático-semântico, por „como pertencentes ao‟; 
III. A troca da forma verbal „Há‟ pelo verbo „existir‟ não exigiria a flexão de número plural para este último. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. Levando-se em conta o trecho “Outra categoria é o autismo de alto desempenho, chamado anteriormente de 

síndrome de Asperger. Os indivíduos apresentam dificuldades semelhantes às outras formas de autismo, mas 
numa medida bem reduzida” (linhas 28 a 30), julgue os itens abaixo: 

 
I. A expressão „autismo de alto desempenho‟ e „síndrome de Asperger‟ estão em uma relação de sinonímia 

perfeita; 
II. O uso do acento grave no trecho se justifica porque o vocábulo „dificuldades‟ exige a preposição „a‟ e a 

expressão „outras formas‟ aceita a anteposição do artigo feminino „a‟; 
III. A vírgula antes da conjunção „mas‟ pode ser retirada sem prejuízo para a correção gramatical do trecho. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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06. A palavra abaixo que segue a mesma regra de acentuação da palavra „reúne‟ (linha 01) é: 
 

(A) „distúrbio‟ (linha 05). 
(B) „única‟ (linha 14). 
(C) „indivíduos‟ (linha 19). 
(D) „saúde‟ (linha 10). 
(E) „voluntário‟ (linha 47). 

 
07. A paráfrase para o trecho “Apesar das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar 

emoções, as pessoas com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar 
papeis que requerem concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, 
característica comum associada a esse espectro” (linhas 31 a 34) que mais se aproxima do sentido original e 
que mantém a correção gramatical é: 

 
(A) Os autistas conseguem se expressar com palavras, demonstrar afeto e até desempenhar papeis sociais que 

exijam atenção, mesmo assim, têm enormes dificuldades de interação social. 
(B) As dificuldades de externar emoções, assim como as dificuldades de se expressar verbalmente e de 

desempenhar determinadas funções sociais, são marcas dos autistas, ainda que consigam interagir em 
sociedade.  

(C) As pessoas com a forma mais leve de autismo conseguem, a despeito das dificuldades para interagir 
socialmente, para compreender e expressar emoções, se expressar verbalmente e desempenhar papeis 
que requerem concentração, sobretudo pelo foco exagerado em um assunto específico, o que é comum 
neste tipo de autismo. 

(D) Não obstante das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções, as pessoas 
com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papeis que 
requerem concentração, especialmente pelo foco demasiado em um assunto específico característica 
comum associada a esse espectro. 

(E) Ainda que haja dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções, as pessoas com 
a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papeis que requerem 
concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, característica comum 
associada à esse espectro.  

 
08. A partir do trecho “Especialistas em saúde mental e infantil alertam que a identificação de atrasos no 

desenvolvimento bem como o diagnóstico oportuno permitem a realização de intervenções comportamentais e 
apoio educacional de maneira precoce, levando a melhorias na qualidade de vida a longo prazo” (linhas 10 a 12), 
julgue os itens abaixo: 

 
I. A separação da expressão „bem como o diagnóstico oportuno‟ por duas vírgulas deve levar a forma verbal 

„permitem‟ ao singular; 
II. O uso do acento grave deveria ter ocorrido no trecho „levando a melhorias‟, uma vez que o gerúndio exige a 

preposição „a‟ e o substantivo „melhoria‟ admite o artigo feminino „a‟; 
III. O uso do acento grave deveria ter ocorrido na expressão „a longo prazo‟, uma vez que ela já é 

tradicionalmente acentuada. 
  

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. Partindo do trecho “encaminhar o tratamento para ambulatórios” (linha 41), a preposição, abaixo, que mais 

preserva as relações sintático-semânticas do trecho original é: 
 

(A) até. 
(B) por. 
(C) a. 
(D) perante. 
(E) ante. 

 



Concurso Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI – Edital 001/2022 – Cargo: Fisioterapeuta 

Página  5  

 

10. A partir do trecho “O transtorno do espectro autista (TEA) reúne diferentes condições marcadas por alterações 
no desenvolvimento neurológico relacionadas a dificuldades de relacionamento social” (linhas 01 e 02), julgue os 
itens abaixo: 

 
I. Os parênteses no trecho poderiam ser substituídos por dois travessões; 
II. O vocábulo „neurológico‟ deveria ser seguido por uma vírgula; 
III. O vocábulo „a‟ antes da palavra „dificuldades‟, caso fosse grafado „as‟, deveria receber o acento grave. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 
 
 
 
11. A Portaria nº 4.279/2010 refere que, no Brasil, o debate em torno da busca por maior integração adquiriu nova 

ênfase a partir do Pacto pela Saúde, que contempla o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a 
relevância de aprofundar o processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob a forma de 
Rede como estratégia essencial para consolidar os princípios de Universalidade, Integralidade e Equidade se 
efetivando em três dimensões. Analise os enunciados abaixo: 

 
____________________: compromisso com as prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde 
da população brasileira.  
____________________: compromisso com a consolidação dos fundamentos políticos e dos princípios 
constitucionais do SUS.  
____________________: compromisso com os princípios e diretrizes para a descentralização, regionalização, 
financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação social, gestão do 
trabalho e da educação em saúde. 

 
A opção que apresenta as três dimensões, respectiva e CORRETAMENTE é:  

 
(A) Pacto Pela Vida; Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. 
(B) Pacto de Gestão; Pacto em Defesa do SUS e Pacto Pela Vida. 
(C) Pacto de Gestão; Pacto Pela Vida e Pacto em Defesa do SUS. 
(D) Pacto em Defesa; do SUS, Pacto Pela Vida e Pacto de Gestão. 
(E) Pacto Pela Vida; Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. 

 
12. Considerando a Lei nº 9.836/1999, analise as formulações e marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 

(     ) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 
especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo somente a atenção primária e 
secundária à saúde.  

(     ) As populações indígenas não terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os 
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. 

(     ) A União, com seus recursos próprios, deve financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  
(     ) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, centralizado, hierarquizado e 

regionalizado. 
  
Marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
(A) F, F, V e F. 
(B) F, V, V e F. 
(C) V, F, V e V. 
(D) V, V, F e V. 
(E) V, V, F e F. 

 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. A Lei Complementar Federal nº 141/2012 regulamenta o § 3
o
 do Art. 198 da Constituição Federal para dispor 

sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de 
governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; 
e dá outras providências. São consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, EXCETO: 

 
(A) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, exceto assistência terapêutica e 

recuperação de deficiências nutricionais. 
(B) Capacitação do pessoal de saúde do sistema único de saúde (sus). 
(C) Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS. 
(D) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de 

quilombos. 
(E) Investimento na rede física do sus, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e 

construção de estabelecimentos públicos de saúde. 
 
14. Na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o capítulo I “Dos Objetivos e Atribuições”, no Art. 6º, trata do campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Faz parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), EXCETO: 

 
(A) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
(B) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o campo do trabalho. 
(C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

para a saúde e a participação na sua produção. 
(D) A fiscalização de alimentos, água e bebidas para consumo humano, ficando a inspeção sob 

responsabilidade de outra instância das esferas governamentais.  
(E) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

 
15. Referente à Lei nº 10.424/2002, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde, a articulação interfederativa e dá outras 
providências. 

(B) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) Acrescenta capítulo e artigo à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços 
correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de 
Saúde. 

(D) Acrescenta dispositivos à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

(E) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). 

 
 16. Para efeito do Decreto Federal nº 7.508/2011, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Região de Saúde: serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
(B) Portas de Entrada: descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 

(C) Comissões Intergestores: instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 

(D) Mapa da Saúde: conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, 
com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(E) Rede de Atenção à Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde. 
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17. Considerando a Portaria nº 2.436/2017, que trata sobre a Política Nacional de Atenção Básica, marque a opção 
CORRETA: 

 
(A) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à 

Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos distintos, de forma a associar a ambos os princípios e 
as diretrizes definidas neste documento. 

(B) A exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade 
de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional 
e outras é permitida, em situações adversas,. 

(C) A Atenção Básica será a porta de entrada secundária e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

(D) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, 
de acordo com esta portaria, serão denominados Unidade Básica de Saúde (UBS). 

(E) A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica é condição dispensável para o alcance de 
resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à 
saúde, e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e os danos à 
saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 

 
18. A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) pressupõe a atuação em vários eixos que 

objetivam a institucionalização, a difusão da estratégia e, principalmente, a apropriação dos resultados pela 
sociedade. Considerando os eixos de atuação, associe as colunas: 

 
a) Eixo da educação permanente (     ) indica-se que a PNH componha o conteúdo profissionalizante na 

graduação, na pós-graduação e na extensão em saúde, 
vinculando-a aos Pólos de Educação Permanente e às instituições 
formadoras. 

(     ) propõe-se a integração de recursos vinculados a programas 
específicos de humanização e outros recursos de subsídio à 
atenção, unificando-os e repassando o fundo mediante adesão, 
com compromisso dos gestores à PNH. 

(     ) propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos 
trabalhadores nos processos de discussão e decisão, 
reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o 
processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.  

(     ) indica-se a pactuação com as instâncias intergestoras e de controle 
social do SUS, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação 
sistemáticos das ações realizadas, de modo integrado às demais 
políticas de saúde, estimulando a pesquisa relacionada às 
necessidades do SUS na perspectiva da Humanização. 

b) Eixo da gestão do trabalho 
c) Eixo do Financiamento 
d) Eixo da gestão da PNH 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

 
(A) c, a, b, d 
(B) a, c, b, d 
(C) b, a, d, c 
(D) d, b, c, a 
(E) b, d, a, c 

 
19. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 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. Considerando em que serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
marque a opção INCORRETA: 

 
(A) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos 

para sua implantação. 
(B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 

Nacional. 
(C) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
(D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
(E) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta 

e indireta. 
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20. Considerando os objetivos propostos pela Política Nacional de Promoção da Saúde analise os enunciados e 
marque Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 
(      ) Estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, 

articulada às demais redes de proteção social. 
(      ) Valorizar os saberes populares e tradicionais, ficando as práticas integrativas e complementares como 

plano secundário. 
(      ) Favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade. 
(      ) Promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção 

da saúde, de acordo com os princípios e os valores expressos nesta Política, somente para 
trabalhadores e gestores, sem contemplar o cidadão. 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA: 
 
(A) V, V, F, F 
(B) V, F, V, F 
(C) F, V, F, V 
(D) V, V, V, V 
(E) F, V, F, F 

 
 
 
 
 
21. O Fisioterapeuta possui atuação na atenção primária à saúde da mulher e da gestante. Com relação à 

Caderneta da Gestante (BRASIL, Ministério da Saúde, 2022), marque a opção INCORRETA: 
 

(A) Na Caderneta da gestante, estão contidos assuntos relacionados ao parto, às consultas e aos exames do 
pré-natal, às orientações sobre a gestação e ao desenvolvimento do bebê e da amamentação. 

(B) Na gestação, deve-se dar atenção a alguns sintomas, como câibras e formigamentos nas pernas, para os 
quais se deve orientar quanto à possível realização de alongamentos musculares e massagens. 

(C) Na gestação, deve-se dar atenção a alguns sintomas, como dor na coluna e dor na barriga, para os quais 
se deve orientar quanto à possível realização de alongamentos musculares e massagens. 

(D) Quanto ao tempo do parto, caminhar e movimentar-se podem aumentá-lo. 
(E) No trabalho de parto, alguns métodos são indicados para alívio da dor, como contato com a água, uso da 

bola, do cavalinho, massagens e caminhadas. 
 
22. O diagnóstico precoce de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor é realizado pelo Fisioterapeuta na 

atenção primária à saúde da criança. De acordo com a “Caderneta da Criança: passaporte para a cidadania” 
(BRASIL, Ministério da Saúde, 2020), marque a opção INCORRETA: 

 
(A) Se a criança interage com as pessoas e/ou atende aos comandos, pode despertar a suspeita de alteração 

no desenvolvimento infantil. 
(B) Se a criança faz gestos e movimentos repetitivos pode despertar a suspeita de alteração no 

desenvolvimento infantil. 
(C) Se a criança apresenta agressividade, intensa agitação, impulsividade e falta de atenção, pode despertar a 

suspeita de alteração no desenvolvimento infantil. 
(D) Se a criança demorou a sustentar a cabeça, virar de bruços, engatinhar e andar, pode despertar a suspeita 

de alteração no desenvolvimento infantil. 
(E) A identificação e a intervenção precoce para crianças com deficiência são fundamentais para o 

desenvolvimento infantil. 
 
23. De acordo com a “Caderneta de saúde da pessoa idosa” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2018), marque a opção 

cuja informação não está contida e nem é recolhida na caderneta: 
 

(A) Informações acerca da cognição, do esquecimento e do humor. 
(B) Plano de acompanhamento familiar. 
(C) Avaliação ambiental do domicílio. 
(D) Quedas e Dores crônicas. 
(E) Hábitos de vida. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. De acordo com a “Caderneta da Criança: passaporte para a cidadania” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2020), 

sobre os casos confirmados de alterações específicas do desenvolvimento da criança, marque a opção com a 
transcrição INCORRETA: 

 
(A) “É responsabilidade dos profissionais do serviço de saúde articular e organizar todo o cuidado de que ela 

necessita nos vários serviços especializados de saúde, como centros de reabilitação, etc”. 
(B) “A família deve buscar, além do tratamento especializado à partir dos 18 anos de idade, apoio psicossocial e 

emocional”. 
(C) “A família deve buscar, além do tratamento especializado, apoio psicossocial e emocional na rede de saúde 

e nos serviços socioassistenciais (CRAS) e também deve se informar sobre os direitos das crianças com 
deficiência” 

(D) “A família deve se informar sobre os direitos das crianças com deficiência: o passe livre de transporte, o 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), a educação inclusiva, o cuidado centrado 
na família e as políticas públicas de acessibilidade e inclusão social, por exemplo”. 

(E) “Quanto mais cedo a família tiver informações sobre os direitos de seu filho, maior será a chance de incluí-lo 
na sociedade em igualdade de condições com as outras crianças”. 

 
25. Todos os profissionais que compõem a equipe multiprofissional de saúde devem atuar com vistas à Educação 

em saúde. Com relação a isso e à Caderneta da Gestante (BRASIL, Ministério da Saúde, 2022), marque a opção 
CORRETA: 

 
(A) O medo sobre as questões relacionadas à gestação e ao parto, oriundo de uma experiência pessoal 

anterior ou mesmo de uma experiência familiar ou cultural, é uma situação incomum. 
(B) A gestante tem o direito, garantido por lei, a um acompanhante de sua escolha durante o período de 

internação para o parto até a alta hospitalar. 
(C) As contrações do trabalho de parto são como uma massagem para estimular o bebê para a vida. Para o 

bebê, o trabalho de parto favorece a imaturidade do pulmonar. 
(D) A gestante deve evitar mudanças de posição: sentada, deitada de lado, ajoelhada, de cócoras, sentada na 

bola ou no banquinho, de quatro, em pé ou caminhando.  
(E) A apresentação de pressão alta, diabetes ou outro problema na gestação ou parto, pela gestante, demanda 

que os cuidados relacionados a esses problemas continuem após o nascimento do bebê. 
 
26. A “Caderneta da Criança: passaporte para a cidadania” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2020) é um documento 

em que ficam registradas informações de saúde do nascimento até 09 anos de idade. Com base nesse 
documento e no contexto da Fisioterapia na atenção primária à saúde da criança, marque a opção INCORRETA: 

 
(A) Do nascimento aos dois meses, é importante que o bebê seja estimulado quanto ao fortalecimento dos 

músculos do pescoço, estimulando – o a levantar a cabeça quando deitado de barriga para baixo. 
(B) De dois a quatro meses, os movimentos são favorecidos quando o bebê é estimulado com brinquedos para 

ele pegar ou tocar com a mão. 
(C) De quatro a seis meses, os bebês gostam de brincar com as próprias mãos e pés, contribuindo para 

conhecer o próprio corpo, estereotipias e a deambulação. 
(D) Por volta de cinco meses, é conveniente estimular o bebê a rolar, e entre seis a nove meses de idade, a 

arrastar-se ou engatinhar. 
(E) Entre nove e doze meses, é importante estimular o bebê a manter a postura de bipedestação e a caminhar. 

 
27. Na atenção à saúde do trabalhador e da trabalhadora, é essencial que seja colhida a história ocupacional do 

usuário do sistema de saúde. Com base nesse assunto, norteado pelo documento “Cadernos de Atenção 
Básica: Saúde do trabalhador e da trabalhadora” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2018), marque a opção 
INCORRETA: 

 
(A) A história ocupacional é essencial para identificar possíveis riscos e perigos envolvidos no trabalho.  
(B) A história ocupacional é essencial para fazer o diagnóstico correto e definir o plano terapêutico, 

estabelecendo a relação entre o agravo ou a doença e o trabalho.  
(C)  A história ocupacional é essencial para informar o(a) trabalhador(a) sobre as causas e custos de seu 

adoecimento e orientá-lo (a) quanto à cirurgia. 
(D) A história ocupacional é essencial para orientar o(a) trabalhador(a) sobre seus direitos trabalhistas, 

previdenciários e à saúde. 
(E) A história ocupacional é essencial para desencadear ações de vigilância epidemiológica e nos ambientes e 

processos de trabalho, a partir da notificação dos casos nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), de 
modo articulado com a Vigilância em Saúde. 
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28. Com base no documento “Cadernos de Atenção Básica: Saúde do trabalhador e da trabalhadora” (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2018), marque a opção com a transcrição INCORRETA: 
 

(A) “No Brasil, as atividades produtivas estão organizadas de múltiplas formas, com distintos graus de 
incorporação tecnológica e formas de gestão, na lógica de cadeias produtivas, em todos os setores 
econômicos (Agroindústria, Mineração, Construção Civil, Indústria, setor de Serviços e outros)”. 

(B) “Existem formas de organização dos processos produtivos e de incorporação tecnológica – do trabalho 
manual, artesanal à produção por robôs – e de formas de gestão e de vínculo do(a) trabalhador(a) com o 
empregador ou responsável pela produção, por meio de maneiras diversas, desde o trabalho formal, com 
carteira assinada e outros contratos por meio de cooperativas e associações e arranjos informais”. 

(C) “O trabalho é um dos determinantes da saúde e do bem-estar do(a) trabalhador(a) e de sua família”.  
(D) “O trabalho tem uma forte dimensão de exclusão social de quem trabalha, com raro efeito protetor, pois 

pode causar mal-estar, sofrimento, adoecimento e morte dos(a) trabalhadores, aprofundar iniquidades e a 
vulnerabilidade das pessoas e das comunidades e produzir a degradação do ambiente”. 

(E) “Na perspectiva da atenção integral, o cuidado em saúde envolve ações de promoção e proteção da saúde, 
vigilância, assistência e reabilitação. Assim, todos os profissionais da rede de saúde, em especial das 
eAB/eSF, precisam estar qualificados para estabelecer as relações entre as condições de vida e saúde-
doença e o trabalho, atual ou pregresso do usuário, de modo a estabelecer o diagnóstico correto, a relação 
do evento com a atividade de trabalho e definir o plano terapêutico adequado, incluindo a reabilitação, a 
orientação do(a) trabalhador(a) sobre as medidas de promoção e proteção da saúde, os encaminhamentos 
trabalhistas e previdenciários e a notificação ao sistema de informação em saúde”. 

 
29. Com relação à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (BRASIL, 2017), marque a opção 

com a transcrição INCORRETA: 
 

(A) “A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) tem como finalidade definir os 
princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 
vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade 
decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos”. 

(B) “Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua localização, urbana ou rural, de 
sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou 
privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, 
aposentado ou desempregado são sujeitos desta Política”. 

(C) Tal política “alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a 
transversalidade das ações de saúde do trabalhador e o trabalho como um dos determinantes do processo 
saúde-doença”. 

(D) Tal política visa garantir a “integralidade na atenção à saúde do trabalhador, que pressupõe a inserção de 
ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS, 
mediante articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde do 
trabalhador na assistência e nas estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede”. 

(E) “A PNSTT propõe a notificação dos agravos relacionados ao trabalho desde o Sistema de Nascidos Vivos 
(SINASC) até o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)”. 

 
30. O ambiente domiciliar do idoso pode ter relação com o histórico de quedas. De acordo com a “Caderneta de 

saúde da pessoa idosa” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2018), marque a opção com a transcrição INCORRETA: 
 

(A) A avaliação ambiental é uma ferramenta de avaliação quanto a alguns aspectos de segurança do domicílio 
da pessoa idosa, pois a maioria das quedas que ocasionam incapacidade permanente ocorre dentro de 
casa. 

(B) As áreas de locomoção do domicílio devem ser desimpedidas, com pisos uniformes e barras de apoio. 
(C) A iluminação do domicílio da pessoa idosa deve clarear todo o interior do cômodo, com interruptores 

acessíveis. 
(D) A cozinha e quarto do domicílio da pessoa idosa devem ter armários elevados. 
(E) O banheiro do domicílio da pessoa idosa deve ter a área do chuveiro com piso antiderrapante. 

 
 
 
 
 
 
 



Concurso Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI – Edital 001/2022 – Cargo: Fisioterapeuta 

Página  11  

 

 
31. De acordo com o Estatuto do Idoso, publicado em 2003, com segunda reimpressão em 2013, pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2013), o Brasil possuía aproximadamente 20 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos. Com base nesse assunto, marque a opção com a transcrição INCORRETA: 

 

(A) De acordo com o Estatuto do Idoso, “é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, as ações e serviços, para a 
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos”. 

(B) De acordo com o Estatuto do Idoso “a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de: atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para 
idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente 
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; Reabilitação orientada pela geriatria e 
gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde”. 

(C) De acordo com o Estatuto do Idoso, “o Poder Público é incumbido de fornecer aos idosos, contribuintes 
estatutários e/ou celetistas, medicamentos, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação”. 

(D) De acordo com o Estatuto do Idoso, “os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante 
terão atendimento especializado, nos termos da lei”. 

(E) De acordo com o Estatuto do Idoso, “as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 
atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda”. 

 
32. O envelhecimento populacional deve estar relacionado com atenção à saúde e qualidade de vida. O profissional 

fisioterapeuta deve prestar atenção e acompanhamento à saúde cinético-funcional da pessoa idosa. De acordo 
com essa premissa e com a “Caderneta de saúde da pessoa idosa” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2018), 
marque a opção com a transcrição INCORRETA: 

 
(A) Na caderneta podem ser registrados dados antropométricos relativos a peso, à altura, ao Indice de Massa 

Corpórea e ao perímetro da panturrilha esquerda da pessoa idosa. 
(B) A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no 

idoso. Medidas menores que 31 cm são indicativas de redução da massa muscular (sarcopenia) e estão 
associadas a maior risco de quedas, diminuição da força muscular e dependência funcional. 

(C) Com relação à limitação física, na caderneta da pessoa idosa, são colhidas informações acerca de quanta 
dificuldade se apresenta para fazer algumas atividades físicas, tais como curvar-se, agachar ou ajoelhar-se, 
levantar ou carregar objetos, elevar ou estender os braços acima do nível do ombro, andar 400 metros 
(aproximadamente quatro quarteirões), fazer serviço doméstico com pontuações que variam de nenhuma 
dificuldade àquilo que se é incapaz de fazer. 

(D) Com relação às incapacidades, na caderneta da pessoa idosa são colhidas informações acerca de 
perguntas como: “Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? Por causa de 
sua saúde ou condição física, você deixou de caminhar dentro de casa? Por causa de sua saúde ou 
condição física, você deixou de realizar tarefas domésticas leves, como lavar louça ou fazer limpeza leve? 
Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho(a)?”  

(E) Na caderneta podem ser registrados dados relativos ao protocolo de identificação do idoso vulnerável, com 
informações acerca da idade, da autopercepção da saúde e das pontuações acerca de limitação física e 
incapacidades. As pontuações devem ser registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN). 

 
33. A eletroterapia “consiste na aplicação da eletricidade com finalidade terapêutica” (AGNE, 2004, p. 63). Com 

relação a esse assunto, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) Eletroterapia consiste na aplicação de energia eletromagnética ao organismo. 
(B) Eletroterapia tem a finalidade de produzir reações biológicas e fisiológicas ao organismo. 
(C) Eletroterapia pode ser aproveitada para melhorar os distintos tecidos quando se encontram submetidos a 

enfermidades ou a alterações metabólicas das células que o compõem. 
(D) Eletroterapia constitui um campo extenso da terapia física. 
(E) O fundamento físico da eletroterapia se baseia na corrente bioaérea tissular.  
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34. Dentre as principais doenças relacionadas ao trabalho, têm-se as Doenças osteomusculares relacionadas com o 

trabalho – LER/Dort. Com base no documento “Cadernos de Atenção Básica: Saúde do trabalhador e da 
trabalhadora” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2018), marque a opção com a transcrição INCORRETA: 

 
(A) “LER/Dort são agravos relacionados ao trabalho decorrentes da utilização excessiva, imposta ao sistema 

musculoedocrinoesquelético, sem que haja tempo para sua recuperação patológica”.  
(B) “LER/Dort caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não, de aparecimento 

insidioso, geralmente nos membros superiores, tais como dor, sensação de peso e fadiga, limitação 
funcional, parestesia, geralmente acompanhada de sofrimento psíquico, dificuldades nas atividades da vida 
diária e incapacidade laboral”.  

(C) “LER/Dort constitui um problema de saúde com alta prevalência, sendo motivo frequente de busca de 
assistência nos serviços de saúde, com implicações nos campos do trabalho, emprego e seguridade social, 
em decorrência da incapacidade laboral temporária ou permanente gerada”.  

(D) “As LER/Dort possuem etiologia multifatorial complexa e resultam de um desequilíbrio entre as exigências 
das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades funcionais individuais, que geram sobrecarga 
osteomuscular, seja pela utilização excessiva de determinados grupos musculares em movimentos 
repetitivos com ou sem exigência de esforço localizado, seja pela permanência de segmentos do corpo em 
determinadas posições por tempo prolongado, particularmente quando essas posições exigem esforço ou 
resistência das estruturas musculoesqueléticas contra a gravidade. Esses múltiplos fatores de risco, 
envolvendo aspectos biomecânicos, cognitivos, sensoriais, afetivos e de organização do trabalho, interagem 
e podem ter efeito sinérgico, agravando a situação”.  

(E) “As LER/Dort aparecem na “Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho”, tanto no Grupo VI (Doenças do 
Sistema Nervoso Relacionadas com o Trabalho) quanto no Grupo XIII (Doenças do Sistema Osteomuscular 
e do Tecido Conjuntivo Relacionadas com o Trabalho) da CID-10”. 

 
35. As Doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho – LER/Dort possuem diversos fatores de risco, que 

demandam atenção e cuidado em saúde. Com base nisso e no documento “Cadernos de Atenção Básica: Saúde 
do trabalhador e da trabalhadora” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2018), marque a opção com a transcrição 
INCORRETA: 

 
(A) “Entre os fatores de risco relacionados à repetição de movimentos, destaca-se a solicitação contínua de 

mesmo grupamento muscular na realização de uma tarefa ou quando movimentos de trabalho muito 
similares são repetidos por período considerável da jornada. A pressão por produtividade, relações de 
hierarquia muito rígidas, e competitividade exacerbada e estimulada pelos organizadores da produção, 
contribuem para agravar o quadro”. 

(B) “Trata-se de um desafio para os profissionais de saúde, uma vez que envolvem quadros clínicos simplórios, 
que necessitam de abordagem clínico-cirúrgica, mas com repercussões socioeconômicas solucionáveis em 
curto/médio prazo”. 

(C) “O conhecimento sobre a atividade/ocupação exercida e as condições em que é realizada é essencial. Entre 
os aspectos da organização do trabalho a serem considerados estão: duração da jornada, ausência de 
pausas, organização da produção, complexidade, exigência de habilidades sincronizada com esforço físico, 
excesso de controle, relações interpessoais, falta de perspectivas de carreira, estilo de gestão, 
características da cultura organizacional”. 

(D) “Além do tratamento sintomático e acolhimento do(a) trabalhador(a), é necessário implementar mudanças 
nos locais de trabalho para eliminar ou reduzir as situações que determinam ou agravam o quadro 
clínico/incapacidade”. 

(E) “O plano terapêutico básico inclui abordagens combinadas, a depender do caso e da resposta obtida, entre 
elas: afastamento das atividades laborais e extralaborais que exijam movimentos e posturas que 
sobrecarreguem o sistema osteomuscular; uso de anti-inflamatórios, não hormonais; colocação de gelo no 
local; fisioterapia; acupuntura; medicação homeopática; formação de grupos terapêuticos, incluindo 
atividades de informação, vivências, com cunho informativo-pedagógico-psicoterapêutico”. 

 
36. A eletroterapia é classificada segundo as diferentes frequências, com base nas considerações fisiológicas e 

técnicas (AGNE, 2004, p.65). Com relação a essa classificação, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) Eletroterapia de baixa frequência, até 1000Hz, em que encontramos a maioria das correntes utilizadas. 
(B) Eletroterapia de baixa frequência, como: galvânica, farádica, diadinâmicas, TENS e FES. 
(C) Eletroterapia da baixa frequência, até 1000Hz, que, na verdade, não ultrapassa os 250 Hz. 
(D) Eletroterapia de alta frequência, como: TENS. 
(E) Eletroterapia de alta frequência, como: ondas curtas. 
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37. Com relação aos métodos de aplicação dos eletrodos em eletroterapia (AGNE, 2004, p. 73), marque a opção 
CORRETA: 

 
(A) Existem os métodos unipolar, monopolar, bipolar e ultrapolar. 
(B) No método unipolar, têm-se um eletrodo ativo ou estimulador e um eletrodo neutro ou massa, indiferente ou 

dispersivo. 
(C) Na aplicação monopolar, coloca-se o eletrodo tipo caneta sobre o ponto ósseo. 
(D) No método bipolar, ambos eletrodos se situam sobre a área inativa, de tamanhos diferentes sobre o ponto 

ósseo. 
(E) Para a aplicação bipolar, os eletrodos são colocados na origem (espícula) e final da diáfise óssea. 

 
38. Em eletroterapia, o uso de TENS possui indicações e contraindicações. Com relação a esse assunto, marque a 

opção INCORRETA: 
 

(A) TENS não deve ser usado para estimulação elétrica nervosa transcutânea. 
(B) TENS não deve ser usado em pacientes com marcapasso cardíaco. 
(C) TENS não deve ser usado no primeiro trimestre de gravidez. 
(D) TENS não deve ser aplicado sobre os seios carotídeos. 
(E) TENS não deve ser colocado na região laríngea. 

 
39. A resolução do COFFITO, nº 454, de 25 de abril de 2015 reconhece e disciplina a Especialidade Profissional de 

Fisioterapia Cardiovascular. Com relação a esse assunto, marque a opção com a transcrição INCORRETA: 
 

(A) Esta se caracteriza pelo “exercício profissional no nível ambulatorial de atenção particular à saúde”. 

(B) Possui “enfoque de promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção terapêutica e recuperação 
funcional de indivíduos com doenças cardíacas e vasculares periféricas e síndrome metabólica”. 

(C) No ambiente ambulatorial, o fisioterapeuta pode realizar “consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e 
realizar interconsulta e encaminhamento”. 

(D) No ambiente ambulatorial, o fisioterapeuta pode realizar “avaliação físico-funcional e monitorização de 
indivíduos com disfunção cardiovascular, metabólica e/ou musculoesquelética”. 

(E) No ambiente ambulatorial, o fisioterapeuta pode “estabelecer a capacidade funcional cardiorrespiratória e 
estratificar o risco cardiovascular do indivíduo, além de aplicar e interpretar questionários e escalas de 
angina, dispneia, percepção de esforço, atividade física e qualidade de vida”. 

 
40. A Resolução do COFFITO, nº 396, de 18 de agosto de 2011 reconhece e disciplina a Especialidade Profissional 

de Fisioterapia Neurofuncional. Com relação a esse assunto, marque a opção com a transcrição INCORRETA: 
 

(A) O fisioterapeuta pode “aplicar testes de sensibilidade, de reflexo, de coordenação motora, de força, tônus e 
trofismo musculares, análise da marcha, entre outros, utilizando de instrumentos de avaliação qualitativo ou 
quantitativo”. 

(B) O fisioterapeuta pode “realizar avaliação e instalação da via aérea natural e artificial e gastrostomia dos 
pacientes com disfunções neurológicas”. 

(C) O fisioterapeuta pode “planejar e executar medidas de prevenção de morbidades, comorbidades e 
imobilismo”. 

(D) O fisioterapeuta pode “decidir, prescrever e executar o tratamento fisioterapêutico neurofuncional específico 
para cada caso, enfatizando a frequência, a periodicidade e quantitativo de atendimentos”. 

(E) O fisioterapeuta pode “decidir, planejar e executar métodos e técnicas de intervenção fisioterapêuticas 
neurofuncionais para crianças em risco do desenvolvimento neuro-psico-motor”. 

 
41. Assinale a opção que aponta quais áreas e disciplinas devem ser conhecidas pelo Fisioterapeuta com 

Especialidade Profissional de Fisioterapia Neurofuncional, de acordo com a resolução do COFFITO, nº 396, de 
18 de agosto de 2011: 

 
(A) Anatomia e biomecânica da puericultura. 
(B) Fisiologia e fisiopatologia de fármacos. 
(C) Próteses, órteses e tecnologia assistiva. 
(D) Puericultura do geronte. 
(E) Colposcopia. 
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42. A resolução do COFFITO, nº 404, de 03 de agosto de 2011 reconhece e disciplina a Especialidade Profissional 
de Fisioterapia Traumato-ortopédica. Com relação a esse assunto, marque a opção com a transcrição 
INCORRETA: 

 
(A) O Fisioterapeuta pode “realizar avaliação física e cinésio-funcional específica do cliente/paciente/usuário 

traumato-ortopédico”. 
(B) O Fisioterapeuta pode “solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais”. 
(C) O Fisioterapeuta pode “prescrever, montar, testar, operar, avaliar e executar recursos terapêuticos 

tecnológicos”. 
(D) O Fisioterapeuta pode “aplicar métodos, técnicas e recursos terapêuticos de colposcopia”. 
(E) O Fisioterapeuta pode “prescrever, analisar, aplicar, métodos, técnicas e recursos para restaurar as funções 

articular, óssea, muscular, tendinosa, sensório, sensitiva e motoras dos clientes/pacientes/usuários”. 
 
43. De acordo com a “Caderneta de saúde da pessoa idosa” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2018), marque a opção 

INCORRETA: 
 

(A) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é um instrumento proposto para auxiliar no bom manejo da saúde 
da pessoa idosa em instituições de longa permanência, sendo usada tanto pelas equipes de saúde, quanto 
pelos idosos para registros por seus familiares e cuidadores. 

(B) O envelhecimento populacional é uma conquista e um triunfo da humanidade no século XX. 
(C) O desafio, no campo das políticas e dos programas dirigidos à população idosa, é contemplar seus direitos, 

preferências e necessidades, para a manutenção e melhoria de sua capacidade funcional, garantindo 
atenção integral à sua saúde.  

(D) Seu preenchimento deve se dar por meio de informações cedidas pela pessoa idosa, por seus familiares 
e/ou cuidadores, para compor o Plano de Cuidado a ser construído em conjunto com os profissionais de 
saúde.  

(E) A Caderneta permitirá o registro e o acompanhamento, pelo período de cinco anos, de informações sobre 
dados pessoais, sociais e familiares, sobre suas condições de saúde e seus hábitos de vida, identificando 
suas vulnerabilidades, além de ofertar orientações para seu autocuidado. 

 
44. O Fisioterapeuta com a especialidade profissional de Fisioterapia Traumato-ortopédica NÃO pode realizar, 

conforme a resolução do COFFITO, nº 404, de 03 de agosto de 2011, a seguinte atribuição: 
 

(A) “Preparar e realizar programas de atividades cinesioterapeuticas para todos os segmentos corporais”. 
(B) “Prescrever, analisar e aplicar recursos tecnológicos, realidade virtual e/ou práticas integrativas e 

complementares em saúde”. 
(C) “Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecano-terapêutico, termoterapêutico, 

crioterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonidoterapêutico, aeroterapêuticos entre outros”. 
(D) “Realizar posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, orientar e capacitar o 

cliente/paciente/usuário visando sua funcionalidade”. 
(E) “Prescrever a alta hospitalar do cliente/paciente/usuário”. 

 
45. “A crioterapia é o termo que refere a aplicação de frio sobre o organismo com fins terapêuticos” (AGNE, 2004, 

p.334). Com relação a esse assunto, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) A crioterapia é empregada para o tratamento de dor em afecções músculo-esqueléticas. 
(B) A crioterapia é empregada em lesões traumáticas recentes, como a inflamação e as contaturas musculares. 
(C) A crioterapia é caracterizada pelo frio decorrente da sensação de aumento excessivo de temperatura 

corporal. 
(D) A crioterapia é o conjunto de procedimentos capazes de retirar calor do organismo. 
(E) O Fisioterapeuta utiliza a crioterapia para referir ao emprego direto de compressas geladas. 

 
46. Com base na PNPIC (a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de 

Saúde) (BRASIL, Ministério da Saúde, 2015), marque a opção de modalidade que não constitui uma PIC: 
 

(A) Fisioterapia. 
(B) Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura. 
(C) Plantas Medicinais e Fitoterapia. 
(D) Termalismo Social/ Crenoterapia. 
(E) Medicina Antroposófica. 
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47. Dentre os objetivos da PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de 

Saúde) (BRASIL, Ministério da Saúde, 2015), marque a opção com a transcrição CORRETA: 
 

(A) “Incorporar e implementar a PNPIC no SUS e hospitais da região nordeste, na perspectiva da prevenção de 
agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado 
continuado, humanizado e integral em saúde”.  

(B) “Contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo 
qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso”.  

(C) “Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente 
contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades e hospitais da região nordeste”. 

(D) “Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento responsável e 
continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de 
saúde e hospitais da região nordeste”. 

(E) “Contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo 
qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso e hospitais da região nordeste”.  

 
48. Dentre as diretrizes da PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único 

de Saúde) (BRASIL, Ministério da Saúde, 2015), marque a opção com a transcrição INCORRETA: 
 

(A) “Incentivo à inserção da PNPIC em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica”.  
(B) “Desenvolvimento da PNPIC em caráter multiprofissional, para as categorias profissionais presentes no 

SUS, e em consonância com o nível de atenção”.  
(C) “Implantação e implementação de ações e fortalecimento de iniciativas existentes. E estabelecimento de 

mecanismos de financiamento”.  
(D) “Articulação com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e demais políticas do 

Ministério da Saúde e hospitais da região nordeste”. 
(E) “Elaboração de normas técnicas e operacionais para a implantação e o desenvolvimento dessas 

abordagens no SUS”.  
 

49. A PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares) (BRASIL, Ministério da Saúde, 2015) 
aborda a implementação da Medicina Tradicional Chinesa (MTC)/Acupuntura no Sistema Único de Saúde. Com 
relação a esse assunto, marque a opção com a transcrição INCORRETA: 

 
(A) “Estruturação e fortalecimento da atenção em MTC/acupuntura no SUS, com incentivo à inserção da 

MTC/acupuntura em todos os níveis do sistema, com ênfase na atenção básica”. 
(B)  “Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação para MTC/acupuntura: Inserção de códigos 

de procedimentos para informação e financiamento. Sessão de acupuntura com inserção de agulhas – 
agulhamento seco em zonas neurorreativas de acupuntura (pontos de acupuntura). Sessão de acupuntura – 
outros procedimentos. a) Aplicação de ventosas – consiste em aplicar recipiente de vidro ou plástico, onde 
se produz vácuo, com a finalidade de estimular zonas neurorreativas (pontos de acupuntura). b) 
Eletroestimulação – consiste em aplicar estímulos elétricos determinados, de frequência variável de 1 a 
1.000 Hz, de baixa voltagem e baixa amperagem, em zonas neurorreativas (pontos de acupuntura). c) 
Aplicação de laser de baixa potência em acupuntura – consiste em aplicar um estímulo produzido por 
emissor de laser de baixa potência (5 a 40 mW), em zonas neurorreativas de acupuntura”. 

(C) “Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação para MTC/acupuntura: Criação de códigos 
para registro de práticas corporais, considerando que a MTC contempla em suas atividades de atenção à 
saúde práticas corporais. Deverão ser criados códigos específicos para as práticas corporais no SUS para 
registro da informação. Práticas corporais desenvolvidas em grupo na unidade, a exemplo do tai chi chuan, 
lian gong, chi gong, automassagem. Práticas corporais desenvolvidas em grupo na comunidade, a exemplo 
do tai chi chuan, lian gong, chi gong; automassagem. Práticas corporais individuais, a exemplo do tuí-na, 
meditação, chi gong; automassagem”.  

(D) “Desenvolvimento de estratégias de qualificação em MTC/acupuntura para profissionais no SUS, consoante 
aos princípios e diretrizes para a educação permanente no SUS”. 

(E) “Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da MTC/ acupuntura para usuários, profissionais de 
Saúde e gestores do SUS e hospitais da região nordeste”. 
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50. A PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde) foi 

publicada em 2006 (BRASIL, Ministério da Saúde, 2015). Com relação a esse assunto, marque a opção com a 
transcrição INCORRETA: 

 
(A) “O campo da PNPIC contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos de medicina 

tradicional e complementar/alternativa”. 
(B) Tais sistemas e recursos “envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de 

prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na 
escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio 
ambiente e a sociedade”. 

(C) Tais sistemas e recursos “apresentam uma visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global 
do cuidado humano, especialmente do autocuidado e prescrição médica de medicações e procedimentos 
cirúrgicos”.  

(D) “Sistemas médicos complexos são as abordagens do campo das PIC que possuem teorias próprias sobre o 
processo saúde-doença, diagnóstico e terapêutica”, conforme estabelecido pela pesquisadora brasileira 
Madel luz, em 1993, no livro “Racionalidades médicas e terapêuticas alternativas”. 

(E) Compreende-se por recursos terapêuticos “aqueles instrumentos utilizados nos diferentes sistemas médicos 
complexos”. 

 
 

 

 
 


