
 

NÚCLEO PROFISSIONAL/ ÁREA ESPECÍFICA:FISIOTERAPIA 
 

 
QUESTÃO 11 
 
Podemos afirmar, sem dúvidas, que o fisioterapeuta possui papel fundamental hoje na saúde pública; podendo 
abranger diversas áreas de atuação; atuando no âmbito da saúde primária, secundária e terciária. Dentro deste 
contexto, podemos destacar que a importância da atuação do fisioterapeuta nas Estratégias de Saúde da Família 
(ESF) é: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) A participação do fisioterapeuta é essencial para que o usuário do SUS entenda que a  fisioterapia  possui 
apenas a função de tratamento 

b) O papel do fisioterapeuta na interação comunitária não contribui de maneira resolutiva, e sim preventiva 
na saúde de cada cidadão, através de uma atuação coletiva 

c) O profissional fisioterapeuta possui capacidade de promover ações de saúde que podem gerar redução de 
gastos para o gestor publico  

d) Espera-se do fisioterapeuta inserido no NASF a atuação comunitária através da organização de grupos 
para prevenção e promoção contra doenças crônicas, como o diabetes e a hipertensão arterial, realizando 
também tratamento cinético-funcional e medicamentoso.  

e) nda 
 

 
QUESTÃO 12 
 

Segundo o estatuto do idoso, a atenção especial ao idoso é garantida pela Lei 10.741 de 01/10/2003, artigo 15 
Parágrafo 1º. Qual dos itens abaixo não faz parte do atendimento fisioterapêutico a esta população? 
 

a) Estimular hábitos saudáveis de vida, melhorar autoestima e imagem corporal; 
b) Desenvolver, por meio de técnicas cinesioterapêuticas, a preservação de força muscular, equilíbrio, 

coordenação motora; 
c) Coordenação e adequações do ambiente familiar visando evitar quedas e suas consequências; 
d) Reeducação do assoalho pélvico e prevenção da incontinência urinária; 
e) Facilitar a realização das atividades de vida diária de forma dependente e segura; 

 
QUESTÃO 13 
 
O fisioterapeuta possui papel de grande importância na saúde coletiva. Dentre os itens abaixo relacionados, qual 
deles está incorreto? 
 

a) Atua na saúde da família, contribuindo para promoção da saúde e na prevenção de patologias como: 
doenças cardiovasculares desencadeadas por fatores de risco como: obesidade, tabagismo, diabetes e 
hipertensão, que representam a primeira causa de morte no país. 

b) Os fisioterapeutas atuam nas orientações de saúde fundamentais para a prevenção de doenças e no 
incentivo a pratica de atividades físicas monitoradas e a pratica de hábitos saudáveis para viver mais e 
com melhor qualidade de vida 

c) Prepara o individuo para realizar suas atividades de vida diária com maior independência possível e 
melhor qualidade de vida. 

d) Atua também de forma integral junto às famílias, com ações interdisciplinares, visando assistência, 
acessibilidade e a inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais ou incapacitadas; 
prescreve órteses e próteses e acompanha a utilização funcional das mesmas. 

e) Todas as alternativas estão incorretas 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 14 
 
No que diz respeito a atuação do fisioterapeuta nos níveis de atenção primária a saúde, qual das alternativas está 
errada? 
 

a) Colaborando nos programas de educação e saúde: aleitamento materno, planejamento familiar, DSTs, 

saúde mental, diabetes, hipertensão arterial, higiene ambiental e pessoa 

b) Atuando na educação sanitária em escolas, hospitais, empresas, ambulatórios e centros de saúde 

c) Motivando a comunidade na avaliação de suas necessidades e problemas 

d) Divulgando informações sobre os serviços básicos de saúde e programas relativos à saúde (deficiências 

físicas, planejamento familiar, etc.) 

e) Colaborando no planejamento e execução dos programas de imunização (campanhas e vacinação) 

 
QUESTÃO 15 
 
No que diz respeito a atuação do fisioterapeuta nos níveis de atenção secundária a saúde, qual das alternativas 
está incorreta? 
 

a) Auxiliando na realização de exames preventivos, periódicos e de triagem 

b) Colaborando em programas de detecção de deficiências auditivas e visuais, câncer, malária, diabetes, 

hipertensão, etc. 

c) Aplicando técnicas terapêuticas gerais e específicas para doenças (meios de diagnóstico e tratamento), 

realizando atendimentos de primeiros socorros e executando os cuidados de emergência 

d) Utilizando técnicas corretas para impedir transmissão de doenças infecciosas, auxiliando na realização de 

exames e na observação de sinais e sintomas para um diagnóstico precoce 

e) Promovendo campanha de prevenção ao Zika vírus 
 

QUESTÃO 16 
 
No que diz respeito a atuação do fisioterapeuta nos níveis de atenção terciária a saúde, qual das alternativas está 
incorreta? 
 

a) Auxiliando no acompanhamento de pacientes portadores de doenças crônicas somente  após a alta 

hospitalar 

b) Orientando as famílias sobre os cuidados adequados ao doente 

c) Assessorando, acompanhando e orientando famílias que possuem membros com problemas de 

alcoolismo, drogas, doença mental 

d) Participando do processo de reabilitação e reeducação de indivíduos com seqüelas  

e) Encaminhando a centros de referências 

 
 

QUESTÃO 17 
 

É de competência e habilidade do fisioterapeuta atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em 

programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 

comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o (Ministério da Saúde, 2001). Qual das 

alternativas sobre as atribuições do fisioterapeuta no PSF está errada? 

 

a) Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, 

programas, cursos, pesquisas ou eventos em Saúde Pública 

b) Contribuir no planejamento, investigação e estudos epidemiológicos, desde que apresente formação 

acadêmica (pós graduação) para tal 

c) Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação 

d) Integrar os órgãos colegiados de controle social 

e) Participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em saúde coletiva 

 
 
 
 
 



QUESTÃO 18 
 
Assinale a alternativa correta:  
 
Ainda sobre as atribuições do fisioterapeuta no PSF, podemos afirmar que: 
 
I - Encaminhar às autoridades de fiscalização profissional, relatórios sobre condições e práticas inadequadas à 

saúde coletiva e/ou impeditivas da boa prática profissional 

II - Integrar comissões técnicas de regulamentação e procedimentos relativos a qualidade, a eficiência e aos riscos 

sanitários dos equipamentos de uso em fisioterapia 

III - Verificar as condições técnico-sanitárias das empresas que ofereçam assistência fisioterapêutica à 

coletividade 

IV - Cumprir e fazer cumprir a legislação de vigilância sanitária 

V - Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade funcional 

laborativa 

 

a) Somente I e III estão corretas 

b) Somente II, IV e V estão corretas 

c) Somente IV e V estão corretas 

d) Somente I, II, IV estão corretas 

e) Todas estão corretas 

 
QUESTÃO 19 
 
Sobre o NASF é incorreto afirmar que: 
 

a) O NASF 1 deve ter de 5 a 7 equipes de saúde da família vinculadas, sendo que a somatória das cargas 
horárias do profissionais de ser de no mínimo 200 horas, e cada ocupação deve ter de 20 a 40h de carga 
horária semanal 

b) O NASF 2 deve ter de 3 a 4 equipes de saúde da família vinculadas, sendo que a somatória das cargas 
horárias do profissionais de ser de no mínimo 120 horas, e cada ocupação deve ter de 20 a 40h de carga 
horária semanal 

c) O NASF 3 deve ter de 1 a 2 equipes de saúde da família vinculadas, sendo que a somatória das cargas 
horárias do profissionais de ser de no mínimo 80 horas, e cada ocupação deve ter de 20 a 40h de carga 
horária semanal 

d) A portaria que regulamenta atualmente o NASF é a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 
e) As equipes do NASF configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com 

as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de atenção básica para populações específicas 
(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde 

 
QUESTÃO 20 
 
Qual dos profissionais abaixo relacionados não pode compor a equipe do NASF? 
 

a) Médico veterinário 
b) Médico homeopata 
c) Biomédico 
d) Profissional com formação em arte e educação 

e) Médico obstetra 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html

