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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 9438-4081 

TURNO: MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

CARGO: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Cargo: Fisioterapeuta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 
 

 
 

“Deixa-me dormir no teu seio. 
Dá-me o teu mel – violeta!” 
 

   (Casimiro de Abreu) 
 

Marque a alternativa quanto à colocação pronominal e a 
justificativa para a sua ocorrência no poema: 
 

A) Ênclise – verbos bitransitivos no início da oração. 
B) Próclise – orações com pronome indefinido, relativo ou 

demonstrativo. 
C) Ênclise – verbo no imperativo afirmativo. 
D) Mesóclise – verbos empregados no futuro do presente ou 

no futuro do pretérito, desde que não haja nenhum fator de 
próclise. 

 
 
 
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico: 
 

A) Para resolver o problema, ela teve que falar com o 
mandachuva da empresa. 

B) Coloquei o seu jantar dentro do microondas. 
C) O ditador era claramente antissemita. 
D) Um meio ambiente equilibrado é essencial para a nossa 

coexistência. 

 
 

 
“Pequenos olhos miosótis, com sobrancelhas largas, muito 
grande, magro e curvado, sua barba comprida escondia sua 
gravatinha mirrada, seu queixo era um pouco fugidio e sua boca, 
que eu nunca vi, tivesse talvez os lábios um pouco moles, mas 
ele tinha uma testa grande e inchada e um crânio enorme. Tinha 
muito do profeta hebreu.”  
 
(Virginia Woolf – A Viagem) 
 
Analise o trecho da obra de Virginia Woolf e assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A narração objetiva formar uma sequência de 

acontecimentos na qual as personagens interagem entre si 
num determinado espaço no decurso do tempo. 

B) O texto assinala as características mais singulares e 
específicas, destacando do conjunto uma impressão 
dominante capaz de individualizar a personagem que está 
sendo descrita. 

C) Observa-se uma argumentação lógica e intencional da 
autora disposta a convencer o leitor com o seu ponto de 
vista de forma coerente e coesa. 

D) A escritora manifesta suas ideias através de palavras de 
efeitos sugestivos e simbólicos objetivando provocar 
sentimentos e emoções. 

 
 

 
 

Marque a opção em que todas as palavras são 
paroxítonas: 
 
A) acrobacia, ciclone, cleptomania, azimute. 

B) condor, ureter, ardil, hostil. 

C) gratuito, maquinaria, fervido, álibi. 

D) notívago, café, idólatra, fênix. 

 
 

 
 

Marque a opção em que o uso da preposição ou do artigo 
está quebrando o paralelismo das frases: 
 
A) Confira o trânsito ao vivo no Balão da Tabuleta e na 

Ponte da Amizade. 

B) Sugeriram-me que definisse ritual e superstição. 

C) Somente depois de debruçar-me exaustivamente na 

instrução e no exame do processo, decidi. 

D) Fluminense vence o Flamengo na final do campeonato. 

 
 

 

 
A coesão referencial é obtida através de cadeias de 

referência, isto é, um conjunto de termos ou expressões 

que remetem para a mesma entidade. Julgue os itens: 

 
I - A anáfora ou termo anafórico consiste na retoma - total ou 
parcial - do referente de palavras anteriormente inseridas no 
texto. Ou seja, o referente antecede, na frase, os seus 
correferentes ou termos anafóricos.  
II – A elipse consiste na omissão de um ou mais termos 
numa oração que podem ser facilmente identificados, tanto 
por elementos gramaticais presentes na própria oração, 
quanto pelo contexto. 
III - A catáfora consiste na retoma do referente de palavras 
posteriormente inseridas no texto, os correferentes 
antecedem, na frase, o seu referente. 
IV – Na correferência não anafórica duas ou mais 
expressões linguísticas remetem para o mesmo referente, 
sem que exista dependência referencial entre si. 
 
Quantos itens são verdadeiros? 
 
A) um 

B) dois 

C) três 

D) quatro 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Cargo: Fisioterapeuta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 
 

Assinale a alternativa correta quanto às relações 

estabelecidas pelas preposições: 

 
A) Esta canção é de Alceu Valença. (posse) 

B) Precisamos falar sobre Kevin. (conteúdo) 

C) Ele nunca mais voltará a andar a cavalo. (meio) 

D) Ela vai ao cinema com amigos. (instrumento) 

 
 
 
O Protocolo de Kyoto entra em vigor nesta quarta-feira, 
estabelecendo as primeiras metas de redução de gases 
poluentes no planeta. O documento, assinado por 141 
países, estabelece metas para a redução de gases poluentes, que, 
acredita-se, estejam ligados ao aquecimento global. Gases como 
o dióxido de carbono “segurariam” o calor na atmosfera, 
causando o chamado efeito estufa. No entanto apenas 30 países 
industrializados estão sujeitos a essas metas. O Brasil ratificou o 
tratado, mas não teve de se comprometer com metas específicas, 
porque é considerado país em desenvolvimento. 
 
Analise o texto e julgue os itens em verdadeiro (V) e falso 

(F): 

 
I - As palavras grifadas são responsáveis por estabelecer entre 
as diversas partes do enunciado relações de sentido que dão ao 
texto unidade, desenvolvimento lógico. 
II - A palavra que foi empregada para servir de conexão entre os 
trechos “gases poluentes” e “estejam ligados ao aquecimento 
global”, estabelecendo relação de especificação entre eles, isto é, 
o último trecho restringe, delimita a extensão do sentido de 
“gases poluentes”. 
III - A expressão “no entanto” evidencia relação de 
contraposição entre o período que se inicia e o que havia sido 
mencionado até aquele ponto. 
IV - O vocábulo “porque” conecta, em relação de causa e efeito, 
os trechos [O Brasil] “não teve de se comprometer com metas 
específicas” (efeito) e “é considerado país em desenvolvimento” 
(causa). 
 
A) V, F, V, F 

B) V, V, F, F 

C) V, V, V, V 

D) F, F, F, F 

 
 
 
Sobre estrutura e formação de palavras, marque a opção 
incorreta: 
 
A) Os elementos mórficos que entram na estrutura das 

palavras são o radical, as desinências, a vogal temática e os 

afixos (prefixos e sufixos). 

B) Morfemas são elementos comuns às palavras da mesma 

família etimológica. 

C) A derivação consiste na formação de palavras mediante 

acréscimo de afixos a uma palavra ou mediante a redução 

da palavra-base. 

D) O léxico pode “tomar emprestadas” palavras de outros 

idiomas, adaptando-as ou não. 

 
 

Marque a alternativa em que há erro quanto à análise da 
forma verbal “andávamos”: 
 
A) and-  é radical 
B) -á-  é vogal temática 
C) -va-  é desinência de pretérito imperfeito do subjuntivo 
D) -mos - é desinência de 1ª pessoa do plural 

 

 
 

 
Considerando as regras de concordância nominal, em todas 
as alternativas o adjetivo exerce a mesma função, exceto: 
 
A) A jurisprudência e os costumes são legítimos para 

consulta. 
B) Chamaram a João e Marcelo de melindrosos. 
C) O carro é novo. 
D) Tinha pelo amigo alta admiração e respeito. 

 

 
 
 

Assinale a opção em que a concordância verbal não 
corresponde à norma culta: 
 
A) Duas horas é pouco tempo para responder as provas do 

teste seletivo. 
B) Quem é a pessoa que consegue fazer justiça com as 

próprias mãos? 
C) Os religiosos já haviam catequizado o índio e o tornado 

cristão. 
D) Devem haver benefícios para quem bebe um copo de 

vinho no desjejum. 
 

 
 

 
Eu detesto quando ele traz serviço para casa. A oração em 
destaque é classificada como: 
 
A) oração subordinada adverbial temporal 
B) oração subordinada adverbial consecutiva 
C) oração coordenada sindética explicativa 
D) Oração Reduzida de Infinitivo 

 

 
 

 
Marque a oração coordenada sindética explicativa: 
 
A) Quase sorria, logo estava apreciando a cena. 
B) Eu canto porque o instante existe. 
C) Saia logo, que eu preciso de você. 
D) Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. 

 

 
 

 
Não é vício de linguagem: 
 

A) Hiato 
B) Colisão 
C) Silepse 
D) Solecismo 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Cargo: Fisioterapeuta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 

 
 

 
 

Todas as alternativas a seguir apresentam guias do Microsoft 

Office Word 2007, EXCETO: 
 

A) Ferramentas. 

B) Referências. 

C) Layout da Página. 

D) Inserir. 

 

 
 

Marque a opção que NÃO apresenta um grupo pertencente à 

guia Revisão do Microsoft Office Word 2007. 

 

A) Mapeamento. 

B) Controle. 

C) Comparar. 

D) Alterações. 

 

 
 

Qual a função da tecla de atalho “CTRL” + “SHIFT” + “H” no  

Microsoft Office Word 2007. 

 

A) Altera o tipo de letra. 

B) Aplica formatação de texto oculto. 

C) Alinha um parágrafo à esquerda. 

D) Aplica sublinhado mas só em palavras. 

 

 
 

No Sistema Operacional Windows 7, a tecla de atalho “WIN 

(Logotipo do Windows)” + “R” tem a função de: 

 

A) Minimizar todas as janelas. 

B) Exibir ou ocultar o menu Iniciar. 

C) Exibir ajuda do Windows. 

D) Abrir a caixa de diálogo Executar. 

 

 
 

A guia Exibição do Microsoft Office Word 2007 possibilita: 

 

A) Classificar dados, filtrar, importar dados, validar células 

etc. 

B) Verificar ortografia, inserir comentários, proteger planilha 

com senhas etc... 

C) Alterar os modo de exibição, alterar o zoom, congelas 

células, gravar macros etc.. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

ÁREA LIVRE 
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Cargo: Fisioterapeuta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 

 
 

 
 

São características das ondas: 
 

I. Equilíbrio das cargas. 
II. Formas de onda. 
III. Número de fases. 
IV. Simetria. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 
 
A) I, III e IV 
B) II e III 
C) I, II, III e IV 
D) I, II e IV 
 
 
 
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos eletrodos. 

 

A) Os eletrodos transmitem a corrente do equipamento para o 
paciente. 

B) O Alumínio não é considerado um tipo de eletrodo. 
C) Deve ser usado gel para eletrodos flexíveis. 
D) Devem ter maior flexibilidade, fácil aplicação e remoção  

sem causar irritação na pele eritema. 
 
 
 
Em relação aos princípios elétricos básicos, assinale a opção 
FALSA. 
 
A) O período (P) é o intervalo de tempo entre o tempo de 

duração do pulso mais a duração do intervalo entre os 
pulsos. 

B) O princípio da Resistência é a propriedade do material em 
promover oposição de fluxo. 

C) Os Isolantes não permitem fácil movimentação de cargas 
elétricas. 

D) Os condutores são compostos que possuem muitos 
elétrons na última camada da eletrosfera e fracas forças os 
prendendo, o que necessita de muita energia para liberá-
los. 

 
 
 
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do alongamento 
muscular. 
 

A) É o termo geral usado para descrever qualquer manobra 
fisioterapêutica elaborada para aumentar a mobilidade dos 
tecidos moles e conseqüentemente melhorar a ADM 
(Amplitude de movimento) por meio do alongamento 
(aumento do comprimento) de estruturas que sofreram 
encurtamento adaptativo e tornaram-se imóveis com o 
tempo (hipomóveis). 

B) O Tempo mínimo de um alongamento deve ser 30 
segundos. 

C) A Flexibilidade é a habilidade de mover uma articulação 
através de ADM livre de dor e sem restrições, capacidade 
do músculo relaxar e ceder a uma força de alongamento. 

D) O alongamento não produz uma estimulação nervosa que 
antes estavam inativas. 

 
 
 
 

 
 

São fatores que levam ao encurtamento de tecidos moles, 

dentre outros existentes: 

 

I. Imobilização prolongada (gesso). 

II. Alterações dos tecidos conectivos (Poliomiosite, 

Dermatomiosites e dores articulares) ou neuromusculares 

(Paralisias, espasticidade, desequilíbrio muscular). 

III. Processos patológicos devido ao trauma provocam: 

inflamação e hemorragias. 

IV. Mobilidade restrita (leito, cadeirantes). 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) II, III e IV 

B) I e III 

C) I, II, III e IV 

D) II e IV 

 

 
 

No Alongamento passivo: 

 

A) O paciente não realiza o esforço, o fisioterapeuta realiza 

o movimento até o máximo da ADM. 

B) O paciente participa do alongamento, relaxando 

reflexamente o músculo a ser alongado antes da 

manobra de alongamento. 

C) Ocorre a seleção de regiões musculares que necessitam 

ser alongadas ou manter o alongamento. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

 
 

Os fisioterapeutas podem no seu campo de atividades 

específica: 

 

I. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos 

técnicos e práticos. 

II. Exercer o magistério nas disciplinas de formação básica 

ou profissional, de nível superior ou médio. 

III. Dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos 

ou particulares, ou assessorá-los tècnicamente. 
 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) I e II 

C) III 

D) I e III 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                               QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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Cargo: Fisioterapeuta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 
 

A contratura é a diminuição do comprimento do músculo sem 

que ele volte ao normal. Acerca dos tipos de contratura, assinale 

a alternativa FALSA. 

 

A) Nas contraturas irreversíveis não é possível voltar ao 

comprimento normal do músculo, a não ser 

cirurgicamente, pois ocorre substituição por tecido 

extensível 

B) A  contratura Fibrótica é difícil ser reduzida. 

C) Nas contraturas miostáticas transitórias, não há patologia 

específica no tecido, voltando ao normal após programa de 

alongamento. Ex: retração, adesões (tecidos cicatriciais 

restringem a mobilidade) 

D) As alternativas “B” e “C” estão corretas. 

 

 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um objetivo do 

alongamento. 

 

A) Prevenir contraturas irreversíveis. 

B) Evitar ou diminuir o risco de lesões musculotendíneas 

relacionadas a esportes físicos e esportes específicos. 

C) Recuperar ou restabelecer a ADM normal das articulações 

e a mobilidade dos tecidos moles que a cercam. 

D) Diminuir a flexibilidade geral de uma parte do corpo antes 

de exercícios rigorosos de fortalecimento. 

 

 
 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Código de Ética  e 

Deontologia da Fisioterapia. 

 

A) Compete ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional zelar pela observância dos princípios deste 

código, funcionar como Conselho Superior de Ética e 

Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e 

atuar nos casos omissos. 

B) Compete aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de 

Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, 

zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste 

código e funcionar como órgão julgador em segunda 

instância. 

C) O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, trata dos 

deveres do fisioterapeuta, no que tange ao controle ético 

do exercício de sua profissão, sem prejuízo de todos os 

direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento 

jurídico. 

D) A fim de garantir a execução deste Código de Ética e 

Deontologia da Fisioterapia, cabe aos inscritos e aos 

interessados comunicar e observar as normas relativas ao 

Código de Processo Ético, para que os Conselhos Regionais 

e Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional possam 

atuar com clareza e embasamento, fatos que caracterizem a 

não observância deste Código de Ética. 

 
 

Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, 
segundo sua área e atribuição específica, EXCETO: 
 

A) 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. 

B) Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e 
obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, 
do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o 
prestígio e as tradições de sua profissão. 

C) Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste 
Código, dependendo da função ou cargo que ocupa, e 
levar ao conhecimento do Conselho Regional de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato atentatório 
a qualquer de seus dispositivos, salvo as situações 
previstas em legislação específica. 

D) Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de 
forma compatível com a dignidade da profissão e a leal 
concorrência. 

 
 

 

O fisioterapeuta NÃO pode: 
 

A) 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. 

B) Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado 
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional. 

C) Autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título 
gratuito, de seu nome ou de sociedade que seja sócio, 
para atos que impliquem na mercantilização da saúde e 
da Fisioterapia em detrimento da responsabilidade 
social e sócio-ambiental. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

 
 

São efeitos locais da aplicação do calor terapêutico ao 
corpo: 
 

I. Aumento da liberação de leucócitos. 
II. Diminuição da taxa de metabolismo celular. 
III. Remoção dos resíduos metabólicos. 
IV. Diminuição da drenagem venosa e linfática. 
A quantidade de itens INCORRETOS é: 
 

A) 0                    B)    2                C)    3                D)   4 
 

 
 

São objetivos do Estiramento Repetido no inicio da 
Amplitude: 
 

I. Facilitar a iniciativa motora. 
II. Prevenir ou reduzir a fadiga. 
III. Diminuir a amplitude de movimento. 
IV. Aumentar a força muscular. 
É correto o que se afirma em: 
 

A) I, II, III e IV 
B) I, II e IV 
C) I e IV 
D) II e III 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Cargo: Fisioterapeuta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  

 
 
A respeito da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva - PNF 
(KABAT), assinale a opção ERRADA. 
 

A) O PNF é uma abordagem global: cada tratamento é 

direcionado para o ser humano como um todo e não para 

um problema especifico ou um segmento corporal. 

B) A Resistência auxilia a contração muscular e o controle 

motor e aumenta a força. 

C) O objetivo primário de todo tratamento é facilitar o 

paciente a alcançar seu mais alto nível funcional. 

D) O enfoque terapêutico é sempre positivo, reforçando e 

utilizando o que o paciente pode fazer, em nível físico 

estritamente. 

 
 
 
Os procedimentos básicos da facilitação fornecem ao terapeuta 
as ferramentas necessárias para ajudar seus pacientes a atingir 
uma função motora eficiente. Os procedimentos são usados 
para: 
 
I. Diminuir a histamina do paciente e evitar a fadiga. 

II. Guiar o movimento com a utilização de contatos manuais 

adequados e de resistência apropriada. 

III. Ajudar o paciente a obter coordenação motora e sincronismo. 

IV. Diminuir a habilidade do paciente em mover-se e 

permanecer estável. 
 

É correto o que se afirma em: 
 

A) I, II, III e IV 

B) II e III 

C) I, II e IV 

D) I, III e IV 

 
 
 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dever fundamental 
dos fisioterapeutas relacionados à assistência ao 
cliente/paciente/usuário: 
 

A) Prestar assistência ao ser humano, respeitados a sua 

dignidade e os direitos humanos de modo a que a 

prioridade no atendimento obedeça a razões de urgência, 

independente de qualquer consideração relativa à raça, 

etnia, nacionalidade, credo sócio-político, gênero, religião, 

cultura, condições sócio-econômicas, orientação sexual e 

qualquer outra forma de preconceito, sempre em defesa da 

vida. 

B) Respeitar o princípio bioético de autonomia, beneficência 

maleficência do cliente/paciente/usuário de decidir sobre 

a sua pessoa e seu bem estar. 

C) Prestar assistência fisioterapêutica respeitando os 

princípios da bioética. 

D) Informar ao cliente/paciente/usuário quanto à consulta 

fisioterapêutica, diagnóstico e prognóstico 

fisioterapêuticos, objetivos do tratamento, condutas e 

procedimentos a serem adotados, esclarecendo-o ou o seu 

responsável legal. 

 
 

É proibido ao fisioterapeuta, SALVO: 
 

A) Prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização 
de consulta, inclusive em caso de indubitável urgência. 

B) Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou 
descoberta cuja eficácia não seja comprovada. 

C) Abandonar o cliente/paciente/usuário em meio a 
tratamento, sem a garantia de continuidade de 
assistência, salvo por motivo relevante. 

D) Dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico 
de forma não presencial, salvo em casos 
regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia 
e de Terapia Ocupacional. 
 

 

 
 
A respeito do conceito de Ergonomia e suas implicações 
gerais, assinale a opção ERRADA. 
 
A) A Ergonomia não é considerada uma ciência 

interdisciplinar.  
B) A Ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos 

relativos ao homem e necessários a concepção de 
instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser 
utilizados com o máximo de conforto e eficácia. 

C) O procedimento ergonômico é orientado pela 
perspectiva de transformação da realidade, cujos 
resultados obtidos irão depender em grande parte da 
necessidade da mudança. Mesmo que o objetivo possa 
ser diferente de acordo com a especialização de cada 
pesquisador, o objeto do estudo não pode ser definido a 
priori, pois sua construção depende do objetivo da 
transformação. 

D) A ergonomia tem como objetivo produzir 
conhecimentos específicos sobre a atividade do 
trabalho humano. 

 

 
 
Sobre a Lesão por Esforço Repetitivo (LER), marque a opção 
FALSA. 
 
A) A LER, instala-se lentamente no organismo humano e, 

muitas vezes, passa despercebida ao longo de toda 
uma vida de trabalho e quando é percebida já existe 
um severo comprometimento da área afetada. 

B) Denomina-se Lesão do Esforço Repetitivo ou 
simplesmente LER, a lesão causada pelo desempenho 
de atividade repetitiva e descontínua, como tocar 
piano, dirigir caminhões, fazer crochê, digitação etc. 

C) A LER é uma lesão relacionada com a atividade da 
pessoa e, em alguns casos, pode ser entendida como 
uma doença ocupacional, ocorrendo sempre que 
houver incompatibilidade entre os requisitos físicos 
da atividade ou tarefa e a capacidade física do corpo 
humano. 

D) Alguns fatores de risco contribuem para a instalação 
desta lesão, dentre eles: movimentos repetitivos, 

tracionamentos, postura incorreta, etc. 
 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




