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11 - Qual o novo modelo de atuação profissional da fisioterapia na saúde coletiva? Assinale a alternativa 

correta.  

 

a) controle de danos de determinantes de doenças; 

b) atuar apenas na reabilitação; 

c) que atua no controle de risco (coletividades) e nos casos (controle de danos).   

d) cura, sequela e reabilitação. 

e)   a fisioterapia restringe apenas em executar métodos e técnicas. 

 

12 - Sobre a Equipe mínima da 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, Psicólogo e Agentes Comunitários de Saúde. 

d) Médico, Enfermeiro, Dentista e Agentes Comunitários de Saúde. 

e) Médico, Enfermeiro, Técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. 

 

13 - Qual as possibilidades de atuação do Fisioterapeuta na atenção básica e em um ambiente 

comunitário, de acordo com a diretrizes do Programa Saúde da família.  

 

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

b) O fisioterapeuta pode atuar somente na prevenção de doenças do homem 

c) Desenvolver ações que envolvam diagnóstico de saúde, prevenção e promoção, além da proteção da saúde, 

prevenção de agravos, recuperação e reabilitação; 

d) Pode desenvolver ações voltadas apenas para a saúde da mulher; 

e) Processo cirúrgico da comunidade. 

 

14 - Qual o objetivo do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) assinale a alternativa correta. 

 

a) tem por objetivo qualificar e dar suporte ao trabalho desenvolvido pelas equipes da ESF. 

b) Trabalho em reabilitação, resolubilidade da atenção em saúde nas ações de promoção, cura das patologias. 

c) Objetivo do NASF é ser curativo, trabalhar com prevenção, e reabilitação. 

d) Objetivo do NASFé encaminhar para realizar cirurgia e para a reabilitação. 

e) o objetivo do NASF é curativo. 

 

15 - Você como Fisioterapeuta, 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, curativa, cirúrgica, assistência e reabilitação. 

e) Integralidade, resolubilidade da atenção em saúde nas ações de promoção, prevenção, assistência e 

reabilitação. 

 

 

 



16 - Regulamentada pelo Decreto-Lei 938/69, Lei 6.316/75, a Fisioterapia tem atuação importante na   

atenção básica. Assinale quais são:  

 

I. Deve seguir a lógica da territorialização, adscrição da população e responsabilização, inserindo a 

prática do cuidado continuado. 

II. As ações devem ser articuladas com os setores da sociedade e dos governos, primando pela 

reversão dos determinantes e condicionantes sociais da saúde; 

III. Vigilância dos distúrbios cinesiofuncionais, não se faz necessária; 

IV. Atendimento priorizando uma visão global da comunidade, incluindo o desenvolvimento de 

ambientes saudáveis e incentivos a estilos de vida saudáveis; 

V. Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto não aceitando o auxílio de outros 

profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II, III 

b) I, II, IV 

c) II e IV 

d) III, IV e V 

e) II, III e IV 

 

17 - Com os avanços das tecnologias em saúde, e as mudanças no perfil epidemiológico e as 

transformações no sistema de saúde brasileiro, com destaque para a implantação do SUS, impõem novos 

desafios à Fisioterapia e novas responsabilidades aos profissionais. Por esse motivo, a nova prática 

profissional precisa incluir: 

 

I. Saberes da epidemiologia, incluindo dados quanto à distribuição das doenças nas coletividades, sua 

magnitude e potenciais fatores de risco, e das ciências sociais, que poderão desvelar os fatores culturais, 

comportamentais e religiosos do processo saúde-doença, bem como subsidiar a contextualização da 

realidade histórico-social na determinação do risco; 

II. Aproximação com Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância nutricional, vigilância à 

saúde do trabalhador e vigilância ambiental, com vistas à identificação e acompanhamento de problemas 

que requerem atenção contínua, ação sobre territórios definidos e articulação entre as ações 

promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras; 

III. Acréscimo de novas possibilidades e necessidades de atuação do fisioterapeuta frente ao atual quadro 

sanitário e da nova lógica de organização do SUS. 

IV. A ruptura com as barreiras do modelo biologicista-curativo e se aproximação com a saúde coletiva, que 

valoriza o social como categoria analítica do processo saúde-doença e propõe novas formas de 

organização do setor saúde.  

V. Conhecimento em gestão em saúde 

É correto o que se afirma em: 

a) I e III 

b) I, II, IV 

c) I, II, III, IV 

d) II, IV, V 

e) Todas as afirmativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 - Sobre o papel do fisioterapeuta na integralidade do cuidado: 

 

I. Na atuação do Fisioterapeuta a ação em equipe não deve ser integrada e multiprofissional 

II. A integralidade, prevista pelo SUS, faz parte das ações desenvolvidas pelo fisioterapeuta na atenção 

básica; 

III. Ações de educação em saúde não faz parte das ações desenvolvidas pelo fisioterapeuta; 

IV. As dimensões biopsicossociais podem ser trabalhadas na ação da Fisioterapia; 

V. O fisioterapeuta deve atuar no âmbito comunitário, incentivando e estimulando a participação da 

comunidade nas questões relacionadas à saúde; 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) V, II e IV  

b) II, III e V  

c) V, III e I  

d) I, II e V  

e) I, II e III 

 

19 - O fisioterapeuta tem a possibilidade de atuação em diversos programas na Atenção Primária em 

Saúde como: Hiperdia, saúde da mulher, saúde do idoso, gestantes, crianças entre outros. Nestes grupos 

o Fisioterapeuta realiza ações 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)  Focar somente na Reabilitação. 

b) Estimular a busca de soluções comunitárias para os problemas de saúde do meio  

c) Enfocar a doença, suas causas e conseqüências e garantir a atenção médica periódica e sistemática à 

população assistida. 

d) 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. 

e) Promover o diagnóstico precoce das doenças ainda sem manifestação clínica, para que se possa propiciar 

cura de uma determinada enfermidade. 

 

20 - Assinale as alternativas corretas sobre a participação da Fisioterapeuta nas ações de  prevenção de 

agravos, promoção da saúde e reabilitação:  

 

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, contribuindo na identificação de grupos vulneráveis;  

 II – Ações de educação em saúde não faz parte das ações desenvolvidas pelo fisioterapeuta; 

III – O fisioterapeuta pode estar atuando nos fatores de risco das doenças crônicas; 

IV - Na atuação do Fisioterapeuta a ação em equipe não deve ser integrada e multiprofissional; 

V – O Fisioterapeuta pode atuar na investigação de evidências e atuar com ações práticas 

cinesioterapia/atividade física e recursos analgésicos no controle e prevenção das doenças cônicas.  

a) II, III e V  

b) I, II e V  

c) I, III e V  

d) II, II, I  

e) Todas corretas.  

 


