
NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: FISIOTERAPIA 
 
 
QUESTÃO 1 
 
Quais são os diferentes níveis de atuação do Fisioterapeuta na Atenção Básica de Saúde. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Prevenção e promoção da saúde, cura e reabilitação 
b) Prevenção primária, secundária e terciária 
c) Prevenção de doenças, promoção da saúde, cura e reabilitação 
d) Prevenção, cura, terapêutica e reabilitação 
e) Prevenção e cura. 
 
QUESTÃO 2 
 
Quais são as principais atribuições do Fisioterapeuta na Atenção Básica no Ambiente Escolar. 
Assinale a Alternativa correta. 
a) Encaminhar aos demais profissionais da saúde sempre que necessário.  
b) Ensinar somente as crianças quais as posturas corretas que esta deve adotar na sala de 

aula e qual o peso máximo necessário para a mesma carregar sua mochila.  
c) Orientar somente os professores sobre o desenvolvimento motor normal das crianças 

conforme sua faixa etária. 
d) Orientar os pais, responsáveis e os alunos sobre para que o procedimento seja completo e 

eficaz, podendo ser realizado ações educativas desde posturas, desenvolvimento motor, 
uso de mochila até educação sexual, entre outros assuntos que a escola refere 
necessidades. 

e) Atuação na escola não é importante. 
 
QUESTÃO 3 
 
O fisioterapeuta pode realizar ações com enfoque tanto na promoção da saúde quanto na 
reabilitação e cura de doenças. Para a realização da prática da promoção de saúde, faz-se 
necessário: 
 
a) Promover o diagnóstico precoce das doenças ainda sem manifestação clínica, para que se 

possa propiciar cura de uma determinada enfermidade. 
b) Oferecer informações suficientes e de qualidade à população com o objetivo de mudar 

hábitos e costumes prejudiciais à saúde, substituindo-os por condutas individuais e 
coletivas, favoráveis à profilaxia ou prevenção de doenças, acidentes e outros. 

c) Enfocar apenas doença, suas causas e consequências e garantir a atenção médica 
periódica e sistemática à população assistida. 

d) Soluções básicas de saúde não são importantes para soluções comunitárias. 
e) Trabalhar apenas na função terciaria. 
 
QUESTÃO 4 
 
O profissional fisioterapeuta possui uma visão integral do indivíduo, o que possibilita 
desenvolver ações em saúde para todas as idades. Considerando a visão sistêmica do ser 
humano, assinale as alternativas corretas: 
I - O fisioterapeuta deve atuar no âmbito comunitário, incentivando e estimulando a 
participação da comunidade nas questões relacionadas à saúde; 
II – Ações de educação em saúde não faz parte das ações desenvolvidas pelo fisioterapeuta; 
III – As dimensões biopsicossociais podem ser trabalhadas na ação da Fisioterapia; 
IV - Na atuação do Fisioterapeuta a ação em equipe não deve ser integrada e multiprofissional; 
V – A integralidade, prevista pelo SUS, faz parte das ações desenvolvidas pelo fisioterapeuta 
na atenção básica; 
a) I, II e IV  
b) II, III e V  
c) I, II e V  
d) I, III e V 
e) I,IV e V  



 
QUESTÃO 5 
 
Diversas são as atribuições do fisioterapeuta, estabelecidas não apenas pelas evidências 
científicas de trabalhos da profissão na Atenção Básica, mas também de acordo com as 
necessidades dos usuários. Assinale a alternativa incorreta quanto a atuação do fisioterapeuta 
na atenção básica:  
 
a) Realizar diagnóstico da comunidade, com levantamento dos problemas de saúde que 

requeiram ações de prevenção de doenças e de agravos à saúde e das necessidades em 
termos de reabilitação; 

b) Realizar atendimentos individuais e/ou coletivos de prevenção primária, secundária e 
terciária nas diversas áreas da Fisioterapia; 

c) Desenvolver ações de reabilitação e tratamento, priorizando atendimentos coletivos; 
d) Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em isolado não aceitando o auxílio 

de outros profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF); 
e) Desenvolver ações de reabilitação e tratamento, priorizando atendimentos individuais  e 

em no coletivo. 
 
QUESTÃO 6 
 
Hoje o fisioterapeuta é um membro da equipe da saúde com sólida formação científica, que 
atua desenvolvendo ações de prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação, utilizando 
nessas ações, programas de orientações e promoção da saúde. Tendo em vista esse contexto, 
qual a importância da atuação do fisioterapeuta nas Estratégias de Saúde da Família (ESF). 
Assinale as alternativas corretas: 
 

I. A participação do fisioterapeuta é essencial para que o usuário do SUS entenda que a 
fisioterapia não possui apenas a função reparadora; 

II. A inserção do fisioterapeuta na comunidade não contribui de maneira resolutiva na saúde 
funcional de cada cidadão, através de uma atuação preventiva; 

III. A atuação na promoção da saúde realizada pelo fisioterapeuta pode gerar redução de 
custos na saúde, tendo uma boa visão deste profissional pelo gestor municipal; 

IV. As competências esperadas na formação do fisioterapeuta, apontam para um profissional 
que se insira nos três níveis de atenção à saúde, inclusive na atenção básica, 
recuperando a funcionalidade e prevenindo disfunções cinético-funcionais 

V. Para integrar os princípios propostos pelo SUS, a Fisioterapia deve formar profissionais 
que sejam capazes de lidar com promoção de saúde e prevenção de doenças, além da 
assistência curativa e reabilitadora, além de não possuir uma visão integral do indivíduo. 

 
a) I, II, III e V 
b) I, III e IV 
c) III, IV e V 
d) Apenas III e IV 
e) Apenas a III 

 
QUESTÃO 7 
 
Qual a composição mínima da Equipe de Estratégia da Saúde da Família. Assinale a 
alternativa Correta.  
a) Médico, Enfermeiro, Técnicos de enfermagem e Fisioterapeutas. 
b) Médico, Enfermeiro, Nutricionista e Agentes Comunitários de Saúde 
c) Médico, Enfermeiro, Técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. 
d) Médico, Enfermeiro, Dentista e Agentes Comunitários de Saúde. 
e) Médico, Enfermeiro, Dentista e Terapeuta Ocupacional. 
 
QUESTÃO 8 
 
O Projeto de Lei nº PL 3256/2004, apensado ao Projeto de Lei nº 4261/2004, dispõe sobre a 
obrigatoriedade do atendimento fisioterapêutico pelas equipes do Programa de Saúde da 
Família, atualmente ESF. Esta obrigatoriedade se torna relevante na medida em que a 
presença do fisioterapeuta na comunidade contribui para: 



a) Prescrever o tratamento medicamentoso e orientar quanto o posicionamento correto para 
dormir; 

b) Desenvolver ações que envolvam diagnóstico de saúde, prevenção e promoção, além da 
proteção da saúde, prevenção de agravos, recuperação e reabilitação; 

c) O fisioterapeuta pode atuar somente na prevenção de doenças do homem; 
d) Pode desenvolver ações voltadas apenas para a saúde da mulher; 
e) Desenvolve apenas para Crianças. 

 
 

QUESTÃO9 
 
Quais são os principais eixos que compõe NASF. Assinale a alternativa correta. 

a) Integralidade, resolubilidade da atenção em saúde nas ações de promoção, cura, 
patologias, e reabilitação. 

b) Integralidade, curativa, prevenção, assistência e reabilitação. 
c) Integralidade, cirúrgica, prevenção, terapêutica, assistência e reabilitação. 
d) Integralidade, resolubilidade da atenção em saúde nas ações de promoção, prevenção, 

assistência e reabilitação. 
e) Individual, assistência e reabilitação. 

 
QUESTÃO 10 
 
O fisioterapeuta pode realizar ações com enfoque tanto na prevenção e promoção da saúde 
quanto na reabilitação funcional. Para a realização da prática da promoção de saúde, assinale 
a opção correta: 

a) Não se faz necessário promover o diagnóstico precoce das doenças. 
b) Oferecer informações suficientes e de qualidade à população com o objetivo de mudar 

hábitos e costumes prejudiciais à saúde, substituindo-os por condutas individuais, 
favoráveis à profilaxia ou prevenção de doenças, acidentes e outros. 

c) Apenas a doença, suas causas e consequências é importante. 
d)  Não estimular a busca de soluções comunitárias para os problemas de saúde do meio. 
e) Não é necessária na atenção básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


