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Questão 17 

De acordo com o Código de Ética e Deontologia da 
Fisioterapia, constitui dever fundamental do fisioterapeuta, 
segundo sua área e atribuição específica: 

A) Assumir responsabilidade técnica por serviço de 
Fisioterapia sempre que designado, mesmo não sendo 
sua área de atuação. 

B) Divulgar, para fins de autopromoção, declaração, 
atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por 
cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em razão de 
serviço profissional prestado. 

C) Valer-se de sua posição hierárquica para induzir ou 
persuadir seus colegas subordinados a executar 
condutas ou atos que firam princípios éticos ou sua 
autonomia profissional. 

D) Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu 
alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, 
para promover a saúde e prevenir condições que 
impliquem em perda da qualidade da vida do ser 
humano. 

E) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional e 
exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua 
direção, salvo se julgar desnecessário. 

 

 

Questão 18 

Constitui infração disciplinar: 

I Transgredir preceito do Código de Ética Profissional. 

II Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou 
facilitar por qualquer meio seu exercício a não 
registrados ou leigos. 

III Violar sigilo profissional. 

IV Não cumprir no prazo assinalado determinação 
emanada de órgão ou autoridade do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em matéria de 
competência deste, após regularmente notificado. 

V Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional e 
exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua 
direção, salvo situações previstas em lei.  

 

A) Somente as afirmativas I,II, e IV estão corretas. 

B) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I,II III e IV estão corretas. 

D) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

Questão 19 

Com relação ao prontuário de registro de atendimentos de 
fisioterapia: 

I O fisioterapeuta é obrigado a manter sigilo sobre todas 
as informações contidas no prontuário do 
cliente/paciente/usuário. 

II O prontuário fisioterapêutico e seus respectivos dados 
pertencem ao cliente/paciente/usuário e só podem ser 
divulgados com sua autorização ou a de seu 
responsável legal, ou por dever legal ou justa causa. 

III O prontuário fisioterapêutico deve estar 
permanentemente disponível, de modo que o 
cliente/paciente ou seu representante legal possam ter 
acesso a ele quando solicitado, devendo o 
fisioterapeuta, fazer cópias autênticas das informações 
pertinentes e guardá-las. 

IV A guarda do prontuário do cliente/paciente é de 
responsabilidade do fisioterapeuta ou da instituição onde 
a assistência fisioterapêutica foi prestada. 

V Quando a assistência fisioterapêutica for prestada no 
âmbito domiciliar de seu cliente/paciente, o prontuário 
deverá ser guardado no próprio domicílio deste, devendo 
o fisioterapeuta orientar todos os integrantes do núcleo 
familiar a manterem sigilo sobre todas as informações 
nele contidas.  

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I,III, IV e V estão corretas. 

D) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 20 

“Uma criança diabética tem uma deficiência de função: o 
pâncreas não funciona adequadamente para produzir 
insulina. O diabetes pode ser controlado com insulina. 
Quando as funções do corpo (níveis de insulina) estão sob 
controle, não há limitações de (1)________________ 
associadas à deficiência. No entanto, a criança com diabetes 
tende a ter um problema de (2)__________________ na 
socialização com amigos ou colegas quando o ato de comer 
está envolvido, já que ela deve limitar sua ingestão de açúcar. 
A falta de comida apropriada criaria então um(a) 
(3)________________. “  

(Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para a Família de classificações 
Internacionais em Português, org.; coordenação da tradução Cassia Maria Buchalla. CIF: 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 1. Ed. 2. Reimpr. 
Atual. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015) 

Escolha a alternativa que tem a sequência correta que 
preenche as lacunas do trecho acima. Utilize os 
qualificadores de Atividades e Participação (desempenho e 
capacidade) e de Fatores Ambientais (barreira e facilitador), 
ambos definidos pela Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

A) (1) Desempenho, (2) capacidade, (3) barreira.  

B) (1) Capacidade, (2) desempenho, (3) barreira. 

C) (1) Desempenho, (2) capacidade, (3) facilitador. 

D) (1) Capacidade, (2) capacidade, (3) barreira. 

E) (1) Capacidade, (2) desempenho, (3) facilitador. 
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Questão 21 

Com relação à penalidade que pode ser imposta ao 
fisioterapeuta que cometer infração disciplinar: 

 

A) As penalidades previstas são de advertência, 
repreensão, multa equivalente a até 10 vezes o valor da 
anuidade, suspensão do exercício profissional pelo 
prazo de até três anos ou cancelamento de seu registro 
profissional. 

B) Na fixação da pena não serão considerados os 
antecedentes profissionais do infrator, seu grau de 
culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as 
consequências da infração. 

C) Não poderá haver interposição de recurso, com efeito 
suspensivo, ao Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, visto que a decisão do Conselho 
Regional em que está inscrito é soberana e irrecorrível.  

D) O presidente do Conselho tem o poder de determinar a 
pena a ser aplicada. 

E) A penalidade será definida pelo coordenador do 

departamento de fiscalização. 

 

Questão 22 

Em fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria n° 353, que 
aprova as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto 
Normal. De acordo com as diretrizes, é imprescindível a 
qualificação da atenção à gestante, a fim de garantir que a 
decisão pela via de parto considere os ganhos em saúde e 
seus possíveis riscos, de modo claramente informado e 
compartilhado entre a gestante e a equipe de saúde que a 
atende. 

 

Considerando a abordagem nas consultas e nas rodas de 
conversas para o preparo do parto, analise as asserções a 
seguir e assinale a alternativa que indica a(s) correta(s): 

 

I. Os pródromos podem durar dias ou semanas. 

II. A perda do tampão mucoso pode ocorrer com 
sensação dolorosa nas costas, devendo ele ser 
claro, mucoso e sem presença de sangue. 

III. A fase ativa é caracterizada por contrações rítmicas 
e regulares, com intervalo de 3 a 5 minutos e 
duração de cerca de60 segundos, podendo vir 
acompanhadas de dor lombar e em baixo ventre. 

IV. A expulsão da placenta acontece, em média, de 3 a 
5 minutos depois do nascimento do bebê. 

  

A) III, apenas. 

B) IV, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I e III, apenas. 

Questão 23 

Cabe à Equipe de Saúde da Família (eSF) e à Equipe de 
Atenção Básica (eAB) acompanhar a gestante no pré-natal de 
baixo risco. Considerando as orientações educacionais 
individuais ou coletivas sobre atividades e participação social 
na gestação, avalie as seguintes assertivas:  

 

I Durante uma gestação de risco habitual, a mulher que já 

praticava exercícios pode continuar a fazê-lo, 

adequando a prescrição à gestação. Mulheres que eram 

sedentárias não podem iniciar uma prática de atividade 

física, mesmo com acompanhamento da equipe de 

saúde.    

II As indicações para atividades físicas e práticas corporais 

são: placentação baixa, trabalho de parto pré-termo, 

retardo decrescimento intrauterino e incompetência 

istmo cervical.  

III A gestante deve permanecer sentada no trabalho por 

longos períodos para aliviar dores e ser liberada para 

fazer pequenas pausas a fim de evitar edemas.  

IV Ao deitar-se, a posição mais indicada é em decúbito 

lateral esquerdo, por diminuir a compressão sobre a 

aorta e a cava, favorecendo a circulação sanguínea. O 

uso de um travesseiro preenchendo o espaço entre a 

cabeça e o ombro e outro entre as pernas fletidas está 

indicado. 

V Ao conduzir veículos, a gestante deve posicionar o cinto 

de segurança sobre o quadril, mais abaixo no abdome, 

para prevenir possíveis lesões sobre o útero em caso de 

acidente.  

 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) IV, apenas. 

C) I e V, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) IV e V, apenas. 

 

Questão 24 

A _____________________________________ tem como 
objetivo central promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes. 

A) Política de Saúde Mental. 

B) Política Nacional de Atenção Básica. 

C) Política Nacional de Promoção à Saúde. 

D) Política Nacional de Humanização. 

E) Política Nacional de Educação Popular em Saúde. 
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Questão 25 

Segundo o Protocolo de Atenção Básica da Saúde da Mulher, 
é uma indicação real de cesariana:  

A) Pressão arterial alta. 

B) Apresentação córmica. 

C) Descolamento da placenta no período expulsivo. 

D) Grau da placenta. 

E) Presença de grumos no líquido amniótico. 

 

Questão 26 

A ocorrência de tabagismo passivo precisa ser investigada 

nos usuários dos serviços de saúde, incluindo as crianças, 

devido à inalação da fumaça de derivados de tabaco. Nesse 

caso, a Poluição Tabagista Ambiental é uma barreira à saúde 

das pessoas que convivem com fumantes no domicílio, na 

comunidade e nos ambientes de trabalho. 

 

Avalie as assertivas sobre Poluição Tabagista Ambiental: 

 

I. A fumaça expelida contém, em média, três vezes 

menos nicotina, três vezes menos monóxido de 

carbono e até 50 vezes menos substâncias 

cancerígenas do que a fumaça inalada. Apesar 

disso, não há nível seguro para Poluição Tabagista 

Ambiental. 

II. O tabagismo passivo contribui para diminuição da 

fertilidade de homens e mulheres. Em adultos, causa 

risco aumentado de 30% de câncer de pulmão e 

24% de infarto do miocárdio. 

III. Em lactentes, o risco é cinco vezes maior de 

Síndrome da Morte Súbita Infantil diante da Poluição 

Tabagista Ambiental. 

IV. O fumo passivo está relacionado a diversas doenças 

respiratórias, como rinite, sinusite, otite, asma, Dpoc 

e câncer de pulmão, além do aumento em 30% do 

risco cardiovascular (RCV) do indivíduo.  

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) II e IV apenas. 

D) II, III e IV apenas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

Questão 27 

Os processos de transição demográfica, epidemiológica e 
nutricional no Brasil exigem que o sistema de saúde brasileiro 
responda pela tripla carga de doenças  

(Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2014. 162 p. : il. - Cadernos de Atenção Básica, n. 35). 

  

Avalie as assertivas sobre a transição demográfica, 
epidemiológica e nutricional no Brasil:  

I. Os agravos decorrentes das doenças crônicas não-

transmissíveis têm sido as principais causas de óbito 

na população idosa brasileira, diferentemente da 

tendência mundial. 

II. A transição epidemiológica no Brasil caracteriza-se 

pela mudança do perfil de morbidade e mortalidade 

de uma população, com diminuição progressiva das 

mortes por doenças infecto-contagiosas e elevação 

das mortes por doenças crônicas. 

III. Nos países desenvolvidos, a transição 

epidemiológica transcorreu em um período curto, 

enquanto nos países em desenvolvimento ocorre de 

maneira lenta. 

IV. O Sistema Único de Saúde lida com o aumento da 

violência e morbimortalidade por causas externas, 

presença das doenças infecciosas e parasitárias, 

aumento das doenças crônicas pelo envelhecimento 

das pessoas e aumento dos fatores de risco. 

 

É correto o que se afirma em: 

A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

 

Questão 28 

Os Protocolos de Encaminhamento da Atenção Básica têm 
como objetivo: 

 

A) Reduzir a resolutividade na atenção primária. 

B) Estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença. 

C) Regulamentar o processo de trabalho e acesso à 
atenção primária à saúde, além de organizar o algorítimo 
de tratamento. 

D) Estabelecer os mecanismos para o monitoramento 
clínico com relação à efetividade do tratamento. 

E) Diminuir os encaminhamentos desnecessários e a 
demanda reprimida para serviços de especialidades. 
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Questão 29 

A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto é 

fundamental para a saúde materna e neonatal. Esse 

atendimento deve ser o mais criterioso possível no âmbito 

hospitalar e na avaliação posterior na unidade de saúde. 

Assinale a opção correta sobre o puerpério: 

 

A) O puerpério imediato ocorre do 1° ao 45° dias após o 

parto; o puerpério tardio ocorre após o 45° dia, com 

término imprevisto. 

B) O cuidado da mulher no puerpério é fundamental para a 

saúde materna e neonatal e deve incluir o pai, a família 

em seus diversos arranjos e toda a rede social envolvida 

nesta fase do ciclo vital e familiar. 

C) O estado depressivo mais brando é conhecido como 

baby blues ou blues puerperal, ocorre em 10% a 30% 

das mulheres, é transitório e associado às mudanças 

hormonais. 

D) No puerpério tardio a equipe deve tirar dúvidas e orientar 

quanto ao retorno da atividade sexual. 

E) Caso o recém-nascido tenha sido classificado como de 

risco, recomenda-se uma visita domiciliar da equipe de 

saúde nos primeiros 10 dias após a alta e a visita à 

unidade de saúde na primeira quinzena pós-parto. 

 

Questão 30 

As políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS) obedecem a Portaria de consolidação nº 2 de 28 de 

setembro de 2017. De acordo com a portaria, trata-se de uma 

política voltada à saúde de segmentos populacionais:  

 

A) Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 

B) Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 
Campo, da Floresta e das Águas. 

C) Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

D) Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas. 

E) Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violência. 

Questão 31 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) tem como 

objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes – modos de viver, condições 

de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 

acesso a bens e serviços essenciais. Nesse sentido, a 

promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo de 

fortalecimento e implantação de uma política transversal, 

integrada e intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas 

do setor sanitário, os outros setores do Governo, o setor 

privado e não governamental e a sociedade, compondo redes 

de compromisso e co-responsabilidade quanto à qualidade 

de vida da população em que todos sejam partícipes na 

proteção e no cuidado com a vida. Com relação a esse tema, 

julgue os itens seguintes. 

 

I. São eixos da PNPS: alimentação saudável, práticas 

corporais / atividade física, tabagismo, álcool e 

outras drogas, acidentes de trânsito, cultura e paz e 

desenvolvimento sustentável.  

 

II. Entre outras diretrizes, fortalecimento da 

participação social como fundamental na 

consecução de resultados de Promoção da Saúde, 

em especial a equidade e o empoderamento 

individual e comunitário.  

 

III. É imprescindível estimular práticas promotoras de 

saúde em todos os níveis assistenciais do Sistema 

Único de Saúde..  

 

IV. A responsabilidade de execução da PNPS é do 

gestor municipal de saúde; os gestores federal e 

estadual formulam e fiscalizam a política. 

 

Estão corretas as afirmações: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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Questão 32 

O desenvolvimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é 
estratégia para superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento 
político-institucional do Sistema Único de Saúde, visando 
assegurar ao usuário, com efetividade e eficiência, o conjunto 
de ações e serviços de que necessita. Nesse contexto, 
assinale a alternativa que não faz parte das diretrizes da 

RAS:     

A) Caracteriza-se pela formação de relações horizontais 
entre os pontos de atenção com o centro de 
comunicação na Atenção Primária à Saúde, pela 
centralidade nas necessidades em saúde de uma 
população, pela responsabilização na atenção contínua 
e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo 
compartilhamento de objetivos e compromissos com os 
resultados sanitários e econômicos. 

B) São atributos essenciais para o funcionamento: 
população e território definidos com conhecimento de 
suas necessidade de preferências, que determinam a 
oferta de serviços de saúde; estabelecimentos de saúde 
que prestam serviços de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e 
cuidados paliativos e integram os programas focalizados 
em doenças, riscos e populações específicas, os 
serviços de saúde individuais e os coletivos; prestação 
de serviços especializados em lugar adequado; 
existência de mecanismos de coordenação, 
continuidade do cuidado e integração assistencial por 
todo o contínuo da atenção; responsabilidade de 
financiamento na esfera municipal de saúde, garantido e 
suficiente, alinhado com as metas da rede; entre outros. 

C) Organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica 
associado ao uso de critérios de eficiência 
microeconômica na aplicação de recursos, mediante 
planejamento, gestão e financiamento 
intergovernamentais cooperativos, voltados para o 
desenvolvimento de soluções integradas de política de 
saúde. A gestão da clínica é compreendida como a 
aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de 
saúde, com a finalidade de: assegurar padrões clínicos 
ótimos; aumentar a eficiência; diminuir os riscos para os 
usuários e para os profissionais; prestar serviços 
efetivos; melhorar a qualidade da atenção à saúde. 

D) São estratégias para o processo de implementação da 
RAS: fortalecer a Atenção Primária à Saúde para realizar 
a coordenação do cuidado e ordenar a organização da 
rede de atenção; fortalecer a integração das ações de 
âmbito coletivo da vigilância em saúde com as da 
assistência (âmbito individual e clínico), gerenciando o 
conhecimento necessário à implantação e 
acompanhamento da RAS e o gerenciamento de risco e 
de agravos à saúde; fortalecer a política de gestão do 
trabalho e da educação na saúde na RAS; implementar 
o sistema de planejamento da RAS; desenvolver os 
sistemas logísticos e de apoio da RAS. 

E) Lista de espera é uma das ferramentas de microgestão 
que permitem integrar verticalmente os pontos de 
atenção e conformar a RA. Pode ser conceituada como 
uma tecnologia que normatiza o uso de serviços em 
determinados pontos de atenção à saúde, 
estabelecendo critérios de ordenamento por 
necessidades e riscos, promovendo a transparência, ou 
seja, constituem uma tecnologia de gestão da clínica 
orientada a racionalizar o acesso a serviços em que 
exista um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. 

Questão 33 

Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e a 

atuação do fisioterapeuta, assinale a alternativa correta: 

 

A) Foi criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o 

escopo das ações da Atenção Básica, bem como sua 

resolutividade. A nova Política Nacional de Atenção 

Básica de 2017 propõe que essas equipes 

multiprofissionais passem a complementar não só 

equipes de Saúde da Família, mas também equipes de 

Atenção Básica “tradicionais”. Por isso, o nome muda 

para Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica (Nasf-AB), assim formando uma equipe para 

cuidados fisioterapêuticos pontuais e independentes, a 

partir de encaminhamentos dos profissionais da mesma 

unidade ou de outras. 

B) Constitui apoio especializado na própria Atenção Básica, 

mas não é ambulatório de especialidades ou serviço 

hospitalar. O NASF desenvolve trabalho compartilhado 

e colaborativo em pelo menos duas dimensões: clínico-

assistencial e técnico pedagógica. A primeira produz 

ação de apoio educativo com e para as equipes; a 

segunda produz ou incide sobre a ação clínica direta 

com os usuários. 

C) Faz parte da Atenção Básica e não se constitui como um 

serviço com espaço físico independente. Isso quer dizer 

que os profissionais do Núcleo utilizam-se do próprio 

espaço das Unidades Básicas de Saúde e do território 

adstrito para o desenvolvimento de seu trabalho. Atuam 

a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto 

com as equipes vinculadas, de forma integrada à Rede 

de Atenção à Saúde e seus serviços, além de outras 

redes, como o Sistema Único de Assistência Social 

(Suas), redes sociais e comunitárias. 

D) É orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. Ou seja, 

deve produzir ou apoiar as equipes na produção de um 

cuidado continuado e longitudinal, próximo da população 

e na perspectiva da integralidade. Auxilia a equipe de 

Saúde da Família e realiza grupos educativos ou 

terapêuticos por ciclo de vida ou por uma condição de 

saúde, mas o fisioterapeuta não desenvolve 

atendimento individual. 

E) A definição das categorias profissionais, incluindo o 

fisioterapeuta, é de autonomia do gestor local, devendo 

ser escolhida de acordo com as necessidades do 

território, a lógica da condição do financiamento do 

Sistema Único de Saúde e a decisão do controle social. 
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Questão 34 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência é 

voltada para a inclusão das pessoas com deficiência em toda 

a rede de serviços do Sistema Único de Saúde. Para tanto, 

reconhece a necessidade de implementar o processo de 

respostas às complexas questões que envolvem a atenção à 

saúde das pessoas com deficiência, como: 

 

A) Diretrizes para acesso imediato à rede de atenção à 

saúde, prevenção de deficiências, melhoria dos 

mecanismos de informação, capacitação de recursos 

humanos e organização e funcionamento dos serviços. 

B) Assegurar a representação das pessoas com deficiência 

nos Conselhos de Saúde, viabilizando sua participação 

na proposição de medidas, no acompanhamento e na 

avaliação das ações levadas a efeito nas esferas 

municipal, estadual e federal. 

C) Mobilização da sociedade, excluindo a responsabilidade 

da pessoa com deficiência e seus familiares e incluindo 

setores do governo, organismos representativos de 

diferentes segmentos sociais e organizações não 

governamentais, visando assegurar a igualdade de 

oportunidades às pessoas portadoras de deficiência. 

D) Assistência, incluindo a reabilitação, desde as unidades 

básicas de saúde, os centros de atendimento em 

reabilitação e organizações não-governamentais até os 

Centros de Referência em Reabilitação, responsáveis 

pelas ações de maior nível de complexidade. A 

assistência envolve geração de conhecimentos, 

tecnologias e treinamento profissional em reabilitação, 

mas em nível de pós-graduação estrito senso, a 

capacitação é de responsabilidade do profissional de 

saúde. 

E) Ações de assistência à saúde com capacidade resolutiva 

dos serviços prestados, valendo-se, para tanto, de 

medidas sistemáticas dirigidas ao aprimoramento da 

assistência e de permanente avaliação. Nesse sentido, 

adota-se a premissa de que a reabilitação constitui 

responsabilidade do serviço de saúde e do Sistema 

Único de Saúde, independentemente do indivíduo com 

deficiência, sua família e a comunidade. 

Questão 35 

Para a gestão do cuidado em saúde da funcionalidade 
humana, é necessário conhecer indicadores de saúde para 
fazer vigilância e desenvolver ações e atividades de 
prevenção, promoção e recuperação em saúde funcional. 
Com relação a esse tema, julgue os itens abaixo: 

 

I. Os Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil são um 
produto da Rede Interagencial de Informações para a 
Saúde (Ripsa). Instituída por iniciativa conjunta do 
Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana 
da Saúde, em 1996, a Ripsa articula órgãos de governo, 
instituições de ensino e pesquisa, associações 
científicas e de classes, tendo em comum o objetivo de 
aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de 
informações pertinentes às questões de saúde no País. 

II. Indicadores e Dados Básicos para a Saúde são 
utilizados na produção de análises sobre a situação de 
saúde e suas tendências, subsidiando os poderes 
públicos em todos os níveis de gestão e participação 
social do Sistema Único de Saúde. Fazem parte desses 
indicadores de saúde os demográficos, 
socioeconômicos, de mortalidade, de morbidade, de 
fatores de risco e proteção, de recursos, de cobertura e 
de funcionalidade. 

III. A Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde proporciona linguagem unificada 
e padronizada, bem como uma estrutura de trabalho 
para a descrição da saúde e de estados relacionados 
com a saúde. 

Os domínios são descritos com base na perspectiva do 
corpo, do indivíduo e da sociedade em duas listas 
básicas: Funções e Estruturas do Corpo, e Atividades e 
Participação. Nesse sentido, a classificação permite ao 
usuário registar perfis úteis da funcionalidade, 
incapacidade e saúde dos indivíduos em vários 
domínios. 

IV. Nas classificações internacionais da Organização 
Mundial de Saúde, os estados de saúde são 
categorizados principalmente na Classificação 
Internacional de Doenças, que fornece uma estrutura de 
base etiológica. A funcionalidade e a incapacidade 
associadas aos estados de saúde são categorizadas na 
Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde. Em conjunto, as informações 
sobre o diagnóstico e sobre a funcionalidade dão uma 
imagem mais ampla e mais significativa da saúde das 
pessoas ou da população, que pode ser utilizada em 
tomadas de decisão. 

 

Estão corretas as afirmações: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, II e III, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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Questão 36 

O usuário GP, 78 anos de idade, teve um acidente vascular 
encefálico há cinco anos. Devido à articulação ensino serviço-
comunidade do curso de fisioterapia com a Unidade Básica 
de Saúde, via Secretaria Municipal de Saúde, o preceptor e 
três estudantes fizeram visita domiciliar a GP. Identificaram 
limitação de atividades de vida diária, principalmente em 
autocuidado e mobilidade, além de restrição de participação 
em atividades comunitárias e na sociedade. Em reunião de 
apoio matricial, a equipe da unidade os alunos e o preceptor 
propuseram um projeto terapêutico singular para GP com a 
rede loco-regional de saúde. Entretanto, devido à demanda 
de tarefas para cuidado dos usuários da rede assistencial, tal 
projeto não tem seguido o planejado. Diante da Lei Orgânica 
do Sistema Único de Saúde, 8080/90, que dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, qual das diretrizes 
ou princípios do Sistema Único de Saúde necessita ser 
seguido para o cuidado integral do usuário? 

A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

B) Capacidade de resolução dos serviços em todos os 
níveis de assistência. 

C) Participação da comunidade. 

D) Descentralização político-administrativa. 

E) Direito de acesso das pessoas assistidas à informação 
sobre sua saúde. 

 

Questão 37 

Clara, 42 anos, solteira, dois filhos com 4 e 7 anos de idade, 
hipertensa, garçonete em um restaurante, com diagnóstico de 
Síndrome do Túnel do Carpo e Lombalgia. Há uma semana 
foi afastada pelo médico de saúde da família devido a piora 
do quadro e limitações na atividade de trabalho. Relata 
sensação de formigamento nos terceiro e quarto dedos e 
fortes dores na coluna lombar.  Explica que o formigamento 
no braço começou há dois anos. As dores nas costas pioram 
ao carregar bandeja pesada e ao dar banho na mãe, que está 
acamada há um ano. 

Assinale a alternativa que descreve a melhor conduta do 
fisioterapeuta, condizente com as ações da equipe do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família, na condução do projeto 
terapêutico singular (PTS) de Clara: 

A) Indicar recursos como gelo e bolsa quente para ser 
aplicados em casa duas vezes ao dia e repouso. 

B) Referenciar para um serviço especializado e orientar 
posturas em casa para realização do trabalho doméstico 
e cuidados com a mãe, juntamente com o a equipe de 
referência e/ou do NASF. 

C) Realizar visita compartilhada com agente comunitário 
e/ou assistente social da equipe do NASF e referenciar 
para o serviço especializado. 

D) Realizar visita compartilhada com outros profissionais do 
NASF para controle da hipertensão arterial e construção 
de órtese de estabilização de punho. 

E) Indicar colete de estabilização da coluna lombar e 
repouso para controle da dor e solicitar visita 
compartilhada com psicóloga/o da equipe do NASF. 

Questão 38 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde pertence à família das classificações 
internacionais desenvolvidas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para aplicação em vários aspectos da saúde. 
Um de seus objetivos é “estabelecer uma linguagem comum 
para a descrição de saúde e dos estados relacionados à 
saúde para melhorar a comunicação entre diferentes 
usuários, como profissionais de saúde, pesquisadores, 
elaboradores das políticas públicas e o público, incluindo 
pessoas com incapacidade”.  

(Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para a Família de classificações 
Internacionais em Português, org.; coordenação da tradução Cassia Maria Buchalla. CIF: 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 1. Ed. 2. Reimpr. 
Atual. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015) 

 

Avalie as assertivas abaixo sobre a CIF e assinale a 
alternativa correspondente: 

 

 

I Deficiências são problemas nas funções ou nas 

estruturas do corpo, como um desvio significativo ou 

uma perda.  

II As deficiências são expressão da presença de uma 

doença ou de que o indivíduo deva ser considerado 

doente. 

III A funcionalidade e a incapacidade de uma pessoa são 

concebidas como uma interação dinâmica entre os 

estados de saúde e os fatores contextuais. 

IV O qualificador de capacidade para os componentes 

“Atividades e Participação” descreve o que o indivíduo 

faz em seu ambiente habitual. 

V Um problema de desempenho pode resultar diretamente 

do ambiente social, mesmo quando o indivíduo não tem 

deficiência alguma. 

VI Os fatores ambientais são externos ao indivíduo e 

podem ter influência negativa sobre seu desempenho 

como membro da sociedade. 

 

 

A) Todas estão corretas. 

 

B) I, III, V e VI estão corretas. 

 

C) II, III, V e VI estão corretas. 

 

D) I, III, IV, V e VI estão corretas. 

 

E) I, II, III, IV e VI estão corretas. 
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Questão 39 

Abaixo temos um trecho da Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa (2006) que destaca a necessidade do 
desenvolvimento de ações de prevenção primárias, 
secundárias e terciárias para o cuidado integral do idoso: 

A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no 
reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e nos 
princípios de independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização determinados pela Organização 
das Nações Unidas. Para tanto é importante entender que as 
pessoas idosas constituem um grupo heterogêneo. Também 
será necessário vencer preconceitos e discutir mitos 
arraigados em nossa cultura. Os profissionais de saúde e a 
comunidade devem perceber que a prevenção e a promoção 
de saúde não é privilégio apenas dos jovens. A promoção não 
termina quando se faz 60 anos e as ações de prevenção, 
sejam elas primárias, secundárias ou terciárias, devem ser 
incorporadas à atenção à saúde, em todas as idades.  

(Brasil. Ministério de Saúde. Portaria n. 2528/GM, de 19 de outubro de 2006. Aprova a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Diário Oficial da União, seção 01, n.202, 

p.142-45, 20 out 2006)  

Assinale a alternativa que apresenta na atenção primária à 
saúde uma competência do fisioterapeuta para atuação na 
prevenção secundária: 

A) Identificar na comunidade os idosos com limitação das 
atividades e restrição da participação por medo de 
quedas. 

B) Promover com a equipe interdisciplinar grupos de 
atividades corporais e educação em saúde para a 
população adstrita. 

C) Realizar visitas domiciliares e orientar cuidadores de 
idosos em recuperação por fratura de fêmur. 

D) Identificar as barreiras no ambiente público que possam 
comprometer a mobilidade das pessoas. 

E) Reabilitar os idosos com deficiência grave de funções 
relacionadas à mobilidade das articulações. 

 

Questão 40 

O Ministério da Saúde incluiu a shantala na Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Sobre a 
prática da shantala: 

A) A shantala é uma arte indiana milenar de massagem 
para reduzir a morbidade infantil em regiões de 
vulnerabilidadesocial, difundida no Ocidente pelo 
médico inglês Michel Odent. 

B) A shantala é composta por três movimentos corporais 
em sentidos opostos que permitem o despertar e a 
ampliação dovínculo entre cuidador/a e bebê. 

C) A shantala harmoniza e equilibra o sistema digestivo e 
respiratório, não sendo indicada após as mamadas e 
para bebêscom diagnóstico de alergia a proteína do leite 
ou asma. 

D) A shantala proporciona ao bebê estimulação das 
articulações e da musculatura, auxiliando o 
desenvolvimento neuropsicomotor; é indicada até que o 
bebê comece a engatinhar. 

E) A shantala deve ser praticada com o bebê despido, em 
jejum, usando óleos naturais aquecidos, com o/a 
cuidador/asentado/a no chão, mas sem contato direto 
com o solo. 

Questão 41 

O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes 
do Diabetes Mellitus, com consequências importantes para a 
funcionalidade do indivíduo. 

Sobre o Pé diabético, é verdadeira a seguinte assertiva: 

A) O Pé Diabético pode ser classificado, segundo sua 
etiopatogenia, em Neuropático, Teratogênico e 
Bacteriano. 

B) O Pé Diabético é a presença de infecção, ulceração e/ou 
destruição de tecidos profundos associadas a 
anormalidades neurológicas e a vários graus de doença 
vascular periférica em pessoas com Diabetes Mellitus. 

C) Os sintomas mais frequentes são sensação de 
queimação e alteração na coloração do pé, que 
tipicamente melhoram com o exercício. 

D) O controle glicêmico possui impacto maior na saúde da 
pessoa com a Diabetes Mellitus do que a cessação do 
tabagismo e a avaliação dos pés. 

E) Devido à perda progressiva da sensibilidade, são 
priorizados os métodos de avaliação da sensibilidade 
tátil, sendo desnecessários os testes de dor e/ou 
desconforto. 

 

Questão 42 

Os Fatores Ambientais constituem um componente dos 
fatores contextuais da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). São 
características dos Fatores Ambientais, segundo a CIF: 

A) Os Fatores Ambientais devem ser codificados do ponto 
de vista do território/espaço/comunidade. 

B) O segundo qualificador dos Fatores Ambientais indica 
até que ponto ou em que medida um fator é um 
facilitador ou um obstáculo. 

C) Os produtos e tecnologias de apoio segundo a CIF são 
definidos como órteses e próteses de baixa, média ou 
alta tecnologia. 

D) Os Fatores Ambientais descritos são as pessoas ou 
animais responsáveis pelo apoio. 

E) Os Fatores Ambientais constituem o ambiente físico, 
social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem 
a sua vida. 

 

Questão 43 

Nas Redes de Atenção à Reabilitação, o fisioterapeuta 
precisa compreender a gestão do cuidado de reabilitação com 
a articulação e o estabelecimento de processos de trabalho e 
fluxos de cuidado. São medidas para garantir a Equidade: 

A) Medidas de prevenção da perda funcional e de acesso a 
todos os níveis de atenção à saúde. 

B) Compreensão integral do sujeito. 

C) Manejo clínico e compreensão integral do sujeito. 

D) Diversificação das estratégias de cuidado e integração 
das ações. 

E) Acessibilidade e Comunicação. 
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Questão 44 

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um 

processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, 

com repercussões no estado nutricional da criança, em sua 

habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e 

no seu desenvolvimento cognitivo e emocional.  

(Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação complementar 2. ed. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. –  Cadernos de Atenção Básica ; n. 23) 

  

 

Considerando que a implementação das ações de proteção e 
promoção do aleitamento materno é um desafio para o 
sistema de saúde brasileiro, avalie as afirmações a seguir: 

  

I. Aleitamento materno misto ou parcial é quando a 
criança recebe leite materno e outros tipos de 
líquido, como sucos, chás e infusões. 
 

II. A introdução precoce de outros alimentos antes dos 
seis meses está associada a maior número de 
episódios de diarréia e maior número de 
hospitalizações por doença respiratória. 

 

III. Crianças que não são amamentadas no segundo 
ano de vida correm duas vezes mais risco de morte 
por doença infecciosa do que crianças 
amamentadas. 

 

IV. Uma posição inadequada da mãe e/ou do bebê na 
amamentação dificulta o posicionamento correto da 
boca do bebê com relação ao mamilo. Na pega 
adequada, o bebê abocanha o mamilo, comprimindo 
os ductos lactíferos. 

 

V. Manobras para aumentar e fortalecer os mamilos 
durante a gravidez, como esticar os mamilos com os 
dedos, esfregá-los com buchas ou toalhas ásperas, 
não são recomendadas, podendo induzir o trabalho 
de parto. 

  

É correto apenas o que se afirma em: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e V. 

D) II, III e V. 

E) I, II e IV. 

Questão 45 

A queda representa um grande problema para as pessoas 

idosas, devido a suas consequências (injúria, incapacidade, 

institucionalização e morte), que são resultado da 

combinação de alta incidência com alta susceptibilidade a 

lesões.  

[BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, n. 19)  

(Série A. Normas e Manuais Técnicos)]  

 

Sobre o manejo de quedas em idosos pela equipe 

interdisciplinar -- da qual faz parte o fisioterapeuta -- na 

atenção primária, avalie as assertivas abaixo: 

 

I. É papel da equipe interdisciplinar identificar fatores 

ambientais, tais como redes de apoio e/ou 

ambientes residenciais mal organizados e 

construídos, que comprometem a funcionalidade do 

idoso. 

II. Deficiências na função não são passíveis de 

intervenção pela equipe interdisciplinar para melhora 

do desempenho das atividades e participação. 

III. A prescrição de dispositivos de auxílio à marcha 

pode representar um facilitador na prevenção de 

quedas. 

IV. Após um evento de queda, faz-se necessária uma 

avaliação multidimensional do idoso, inclusive de 

sua medicação, prescrita e automedicada, para 

prevenção de quedas. 

 

 

A) Todas estão corretas. 

 

B) Apenas I e III estão corretas. 

 

C) Apenas I e IV estão corretas. 

 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

 

E) Apenas I, III e IV estão corretas. 
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Questão 46 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes 

multiprofissionais, compostas por profissionais de diferentes 

profissões ou  especialidades, que devem atuar de maneira 

integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde 

da Família e das equipes de Atenção Básica para populações 

específicas (Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais), compartilhando práticas e saberes em saúde com as 

equipes de referência apoiadas, buscando auxiliá-las no 

manejo ou resolução de problemas clínicos e sanitários, bem 

como agregando práticas, na atenção básica, que ampliem o 

seu escopo de ofertas.  

[BRASIL. Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. v. 1. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 39)] 

 

 

Dentre os profissionais que podem vir a compor o NASF, 

temos o fisioterapeuta. Analise as assertivas com relação ao 

papel do fisioterapeuta no NASF e assinale a alternativa 

correta: 

I- Realiza atendimento especializado na Unidade Básica 

de Saúde à qual está vinculado, com agenda aberta a 

população da área adstrita. 

II- Realiza visitas domiciliares compartilhadas com a 

equipe de referência de saúde da família e ajuda a evitar 

ou qualificar encaminhamentos para outros pontos de 

atuação. 

III- Ajuda a aumentar a capacidade de cuidado das equipes 

no que concerne à funcionalidade e incapacidade, 

agregando novas ofertas de cuidado. 

IV- Atua a partir das demandas identificadas no território, no 

trabalho conjunto com a equipe de referência, entretanto 

desintegrado da Rede de Atenção à Saúde e de outras 

redes, como Assistência Social e redes comunitárias;  

 

 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 47 

Em hanseníase, as deficiências primárias são devidas ao 

processo inflamatório do organismo na tentativa de destruir o 

bacilo diretamente ou as células parasitadas por ele. As 

deficiências secundárias são aquelas decorrentes da não 

realização de cuidados preventivos após o processo primário.  

(Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Manual de prevenção de incapacidades / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 3. ed., 

rev. e ampl. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008.140 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos) (Cadernos de prevenção e reabilitação em hanseníase; n. 1) 

 

Julgue as assertivas quanto às consequências das lesões 
neurais nas fibras sensoriais, motoras e autônomas e à 
prevenção de incapacidades do paciente com hanseníase: 

 

I. Diminuição ou perda da sensibilidade pode 

predispor a pessoa a maior risco de ferimentos. Uso 

de luvas ou instrumentos de trabalho lisos ou 

protegidos podem evitar desenvolvimento de bolhas 

ou úlceras. 

II. O comprometimento das fibras sensoriais pode 

deixar a pele mais seca e predispor ao 

desenvolvimento de fissuras. 

III. A lubrificação artificial de mãos e pés, pelo menos à 

noite, pode ajudar a diminuir as consequências 

decorrentes das lesões de fibras autônomas. 

IV. Em decorrência da fraqueza muscular, a pessoa 

acometida pode desenvolver deformidades, tais 

como: garra, pé caído, lagoftalmo e outras. 

V. Ensinar movimentos que podem substituir os que o 

paciente perdeu em decorrência da lesão nas fibras 

sensoriais pode ser uma estratégia do fisioterapeuta 

para lidar com a limitação de atividades. 

VI. A proteção dos olhos durante o dia com óculos 

adequados e durante a noite com algum tecido limpo 

pode ajudar na prevenção do ressecamento da 

córnea. 

 

A) Apenas I, III, IV, VI estão corretas. 

B) Apenas I, II, III, V estão corretas. 

C) Apenas II, III, IV, VI estão corretas. 

D) Apenas I, II, IV, V estão corretas. 

E) Apenas II, IV, V, VI estão corretas. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Questão 48 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém. Por isso é 

que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo 

transitivo-relativo. Verbo que pede um objeto direto – alguma 

coisa – e um objeto indireto – a alguém. Do ponto de vista 

democrático em que me situo, mas também do ponto de vista 

da radicalidade metafísica em que me coloco e de que 

decorre minha compreensão do homem e da mulher como 

seres históricos e inacabados e sobre que se funda a minha 

inteligência do processo de conhecer, ensinar é algo mais que 

um verbo transitivo-relativo. Ensinar inexiste sem aprender e 

vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, 

mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. 

Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 

mulheres e homens perceberam que era possível – depois, 

preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar” 

(Paulo Freire, 1996) 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários 
 à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

Com base no tema tratado no texto, avalie as afirmações a 
seguir:   

 

I Procedimentos técnicos na atenção primária à saúde, 
ações de assistência em fisioterapia e consultas clínicas 
não são espaços para a relação dialógica.   
 

II O modelo tradicional de Educação em Saúde é um ato 
de depositar, transferir valores e conhecimentos. 
Vivencia-se o diálogo verticalizado, em que o educando 
é um ser passivo, que é o oposto da proposta da 
pedagogia de Paulo Freire.  
 

III Ações de promoção em saúde, como palestras de 
caráter informativo e orientações posturais certo x 
errado, discorrerem sobre o processo saúde versus 
doença, trazendo questões centrais na saúde funcional 
da população.  
 

IV O conceito de empoderamento ou, no seu original em 
inglês, empowerment, indiretamente está relacionado 

com a definição de autonomia, destacando-se assim a 
capacidade de indivíduos e grupos poderem decidir 
sobre questões que lhes dizem respeito. 
 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV . 

D) I, III e IV. 

E) II, III e IV. 

Questão 49 

A Educação e a Prática Interprofissional constituem temas 
emergentes do campo da saúde em nível global. A Educação 
Interprofissional orientada para o trabalho em equipe é 
componente de uma ampla reforma do modelo de formação 
profissional e de atenção à saúde.  

(Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. "Educação 
interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco 

nos usuários". Rev Esc Enferm USP 2013; 47(4):977-83) 

 

Julgue as assertivas abaixo sobre Educação e Prática 
Interprofissional e assinale a alternativa correta: 

1. A qualidade da comunicação e a colaboração entre os 
diferentes profissionais envolvidos no cuidado não 
interferem na qualidade da atenção à saúde. 

2. Oportunidades de Educação Interprofissional 
contribuem para a formação de profissionais de saúde 
mais bem preparados para uma atuação integrada em 
equipe. 

3. A Prática Interprofissional contribui para o aumento da 
resolubilidade dos serviços e para a qualidade da 
atenção à saúde. 

4. A colaboração interprofissional permite à equipe 
construir objetivos comuns centrados na atenção às 
necessidades de saúde dos usuários; 

A) Apenas uma assertiva está correta. 

B) Apenas duas assertivas estão corretas. 

C) Apenas três assertivas estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

E) Nenhuma assertiva está correta. 
 

Questão 50 

A Portaria GM n.º 777 do Ministério da Saúde, de 28 de abril 
de 2004, tornou notificação compulsória vários agravos 
relacionados ao trabalho, entre os quais os  de LER/Dort. São 
considerados sinônimos lesões por esforços repetitivos 
(LER), distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 
(Dort), síndrome cervicobraquial ocupacional, afecções 
musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho (Amert) e 
lesões por traumas cumulativos (LTC). Sobre o exame físico 
do sistema musculoesquelético com suspeita de LER/DORT, 
está correto: 

A) Tendinopatia do infraespinhal é avaliada pela manobra 
com o ombro abduzido em 90º e rodado internamente 
com apalma da mão voltada anteriormente. A rotação 
interna contrarresistência provoca dor no ombro. 

B) Síndrome do túnel de Guyon é diagnosticada com a 
compressão do nervo ulnar na passagem pelo carpo, 
entre os ossos pisiforme e o hámulo do hamato. 

C) Síndrome do desfiladeiro torácico decorre da 
compressão do plexo braquial, da artéria subclávia e 
veia axilar quando da passagem pela fenda entre a 
clavícula e o gradeado costal e entre as porções 
posterior e média do músculo escaleno. 

D) Tendinopatia biciptal é avaliada pela manobra de Speed, 
realizando a flexão do braço sem resistência, com o 
antebraço totalmente semifletido e a mão em posição 
supinada, provoca dor na região anterior do ombro. 

E) Na face posterior do punho, o nervo mediano e os 
tendões flexores dos dedos atravessam um túnel 
formado anteriormente pelos ossos do carpo e pelo 
ligamento volar do carpo. 
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