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11 - Assinale a alternativa Correta. O Fisioterapeuta quando atua de forma Integrada em uma equipe de 

Estratégica de saúde da Família (ESF) é capaz de: 

 

a) Não tem conhecimento para realizar diagnóstico da comunidade/território, com levantamento dos problemas 

de saúde que requeiram ações de promoção e 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 apenas ações de reabilitação.; 

d) Desenvolver ações planejamento, ter uma ação integral em todas as fases da vida do ciclo de vida do 

indivíduo, de promoção e proteção à saúde. 

e) Desenvolver ações que tenham um olhar para linha cuidado, e um trabalho individual.  

 

12 - Uma possibilidade de atuação do Fisioterapeuta na atenção básica são os trabalhos em grupo. 

Assinale as ações mais adequadas:  

 

a) Palestras educativas, através de apresentações em datashow; 

b) Convidar profissionais de diversas áreas da saúde para recebam orientações nutricionais, sobre o uso de 

medicações, entre outras. 

c) Realizar palestras e grupos de caminhadas 

d) Realizar grupos de caminhadas. 

e) Realizar ações educativas através de um círculo de conversa no qual cada usuário do SUS possa retirar suas 

dúvidas, sendo que o tema central pode ser escolhido por eles; realizar atividades e/ou exercícios físicos. 

 

13 - Segundo as diretrizes as atividades de uma equipe de Estratégia da Saúde da Família, seriam: 

Assinale a alternativa Correta.  

 

a) Ter Médico, Enfermeiro, Técnicos de enfermagem e Fisioterapeutas e as ações voltadas para reabilitação. 

b) Conhecer o território, prestar atendimento nas questões terciarias, dar ênfase no atendimento individual.   

c) Realizar ações em grupo, sem necessidade de ter vínculo com usuário do SUS.  

d) Conhecer as realidades das famílias, identificar os problemas de saúde e risco, garantia de acesso integral á 

saúde.    

e) Ter um atendimento integral, em um modelo assistencial Médico centrado.  

 

14 - A presença do Fisioterapeuta na comunidade se torna relevante na medida em que contribui para: 

 

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

b) Desenvolver ações que envolvam a promoção e a 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) Cura e reabilitação. 

 

 

 



15 - É dever do Fisioterapeuta do NASF. Assinale a alternativa Incorreta: 

 

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

b) realizar diagnostico situacional, com os lavamentos dos problemas de saúde e de ações de prevenções de 

agravos e das necessidades em termos de reabilitação. 

c) realizar atendimentos individuais e/ou coletivos de prevenção primária, secundária e terciária nas diversas 

áreas da Fisioterapia. 

d) Desenvolver ações de reabilitação e tratamento, priorizando os atendimentos em grupos.  

e) realizar pesquisas e ações especificas de saúde mental, em conjunto com a equipe. 

 

16 - O Fisioterapeuta na ESF terá uma atuação em Equipe. Sobre o trabalho em equipe na ESF assinale 

a alternativa correta:  

 

a) O trabalho em equipe é uma modalidade de trabalho coletivo, sendo caracterizado pela relação recíproca 

entre as dimensões complementares de trabalho e interação.  

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) O trabalho em equipe é uma modalidade de trabalho coletivo, sendo caracterizado pelo modelo médico 

assistencial.  

d) O trabalho em equipe é uma modalidade de trabalho coletivo, sendo caracterizado pela relação sem 

reciprocidade entre as dimensões complementares de trabalho e interação.  

e) O trabalho em equipe é uma modalidade de trabalho coletivo, sendo caracterizado pela relação recíproca 

entre as dimensões unilaterais de trabalho e interação.  

 

17 - 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, II, III 

 

18- Prevenção e Promoção em Saúde, o papel do Fisioterapeuta no incentivo do estilo de vida saudáveis: 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) O Fisioterapeuta atuará no desenvolvimento de hábitos de vida  saudáveis, como e não ao incentivo á 

pratica de atividade física regular, adoção de hábitos alimentares saudáveis. 

b) O Fisioterapeuta atuará no desenvolvimento de hábitos de vida  saudáveis, como incentivo á pratica de 

atividade física regular, adoção de hábitos alimentares saudáveis  

c) O Fisioterapeuta atuará no desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, como ao incentivo á prática 

de atividade física regular, sem necessidade de adoção de hábitos alimentares saudáveis.  

d) O Fisioterapeuta atuará não poderá atuar no desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, como e ao 

incentivo á pratica de atividade física regular, adoção de hábitos alimentares saudáveis.  

e) O Fisioterapeuta atuará somente no desenvolvimento de hábitos de vida  saudáveis, como incentivo á 

pratica de atividade física regular, adoção de hábitos alimentares saudáveis.  



19 - O profissional fisioterapeuta na integralidade na  ESF. Assinale a alternativa correta: 

 

a) A Integralidade se constrói de caso a caso, como um conjunto de ações e serviços articulados de saúde 

preventivos, curativos, individuais e coletivo em todos os níveis de complexidade.  

b) A Integralidade se constrói de caso a caso, como um conjunto de ações e serviços articulados de saúde 

preventivos, curativos, coletivo em todos os níveis de complexidade.  

c) A Integralidade se constrói de caso a caso, como um conjunto de ações e serviços articulados de saúde 

preventivos, curativos, individuais em todos os níveis de complexidade.  

d) A Integralidade se constrói de caso a caso, como um conjunto de ações e serviços articulados de saúde 

preventivos, de reabilitação e coletivo em todos os níveis de complexidade.  

e) A Integralidade se constrói de caso a caso, como um conjunto de ações e serviços isolados de saúde 

preventivos, curativos, individuais e coletivo em todos os níveis de complexidade. 

 

20 - O Papel do Fisioterapeuta no Programa de Residência Multiprofissional: Assinale a Alternativa 

correta:  

 

a) A Inserção do Fisioterapeuta em Programa de Residência Multiprofissional possibilita o conhecimento 

pelas demais profissões, trabalho coletivo, vivências individuais em todos níveis de atenção e sua 

importância na integralidade do cuidado.  

b) A Inserção do Fisioterapeuta em Programa de Residência Multiprofissional possibilita o conhecimento pela 

reabilitação, trabalho coletivo, vivências em todos níveis de atenção e sua importância na integralidade do 

cuidado.  

c) A Inserção do Fisioterapeuta em Programa de Residência Multiprofissional possibilita o conhecimento 

pelas demais profissões, trabalho coletivo, vivências em todos níveis de atenção terciário e sua importância 

na integralidade do cuidado.  

d) A Inserção do Fisioterapeuta em Programa de Residência Multiprofissional possibilita o conhecimento 

pelas demais profissões, trabalho coletivo, vivências em todos níveis de atenção e sua importância no 

cuidado individual.  

e) A Inserção do Fisioterapeuta em Programa de Residência Multiprofissional possibilita o conhecimento 

pelas demais profissões, trabalho coletivo, vivências em todos níveis de atenção e sua importância na 

integralidade do cuidado.  

 


