FISCAL FISIOTERAPEUTA - Manhã

PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de 1 a 8.
Sabe aquele seu amigo "vergonha alheia" que tenta, de todos os jeitos, contar
uma piada hilária e parece não se ligar de que os outros não estão achando
graça? Imagine se ele estivesse fadado a fazer isso o tempo todo, sem
interrupções. É por essa situação que passam pessoas que sofrem com
Witzelsucht, um distúrbio que faz com que o paciente não pare de fazer
comentários achando que são engraçados.
Essa doença, normalmente, não aparece do nada. Ela pode ser resultante de um
derrame ou de alguma lesão na região frontal do lado direito do cérebro, a área
responsável por sua personalidade. Qualquer mudança sofrida por lá pode alterar
seu gosto e o seu humor, normalmente o deixando mais eufórico (a título de
curiosidade, alterações no lado esquerdo deixam a pessoa irritada e depressiva).
Mas antes que você pense que fazer umas piadas a mais e ser sorridente o
tempo todo não é ruim, é bom conhecer casos de pessoas que sofrem com
Witzelsucht. Um homem de 56 anos, por exemplo, sofreu um derrame e, além de
desenvolver o distúrbio, passou a ser viciado em sexo. Ele fazia piadas de cunho
sexual o tempo todo, afastando qualquer mulher ao seu redor – e ele era casado.
E o pior: ele não conseguia parar, mesmo quando médicos estavam conduzindo
exames nele.
Já uma mulher que teve um pequeno derrame aos 57 anos de idade e ao ter
Witzelsuch parou de cuidar da higiene, só se interessava por suas próprias
piadas. Afinal, vale lembrar também que pessoas com o distúrbio podem adorar
suas próprias anedotas, mas são insensíveis às dos outros. Ou seja: não adianta
tentar fazê-los rir, eles só entendem o próprio humor.
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Não existem muitas formas de tratar a doença. Os médicos apelam para
incansáveis sessões de terapia, nas quais devem explicar o tempo todo para os
pacientes que suas piadas não são engraçadas. Outro método é a administração
de remédios para estabilizar a condição emocional.
(Fonte:

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2017/05/conheca-doenca-que-faz-

com-que-pacientes-nao-parem-de-contar-piadas.html. Adaptado)

1) Sobre o texto SÓ NÃO se pode considerar que
a) se trata de um texto informal, já que o autor cria uma interlocução com o
leitor por meio do pronome de tratamento “você”.
b) depois de “Ou seja”, no 4º parágrafo, a troca dos “dois-pontos” pela
“vírgula” não preservaria a correção gramatical.
c) o texto informa sobre uma doença que não aparece do nada.
d) o pronome da frase “fazê-los rir” (4º parágrafo) refere-se a “pessoas com o
distúrbio”, mesmo sem haver concordância de gênero entre esses
elementos.
e) não há bastantes modos de cuidar da doença.

2) Considerando a relação de sentido estabelecida entre o 3º e o 2º parágrafo
do texto, é correto afirmar que houve entre eles uma relação de
a) conclusão.
b) explicação.
c) oposição.
d) concessão.
e) adição.
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3) As

palavras

área,

distúrbio,

método

e

próprias

são

acentuadas,

respectivamente, pelas regras de
a) proparoxítona, proparoxítona, proparoxítona e paroxítona.
b) proparoxítona, paroxítona, proparoxítona e proparoxítona.
c) oxítona, proparoxítona, paroxítona e proparoxítona.
d) paroxítona, paroxítona, proparoxítona e paroxítona.
e) oxítona, paroxítona, proparoxítona e proparoxítona.

4) No trecho: “...devem explicar o tempo todo para os pacientes que suas
piadas não são engraçadas...”, a palavra em negrito, de acordo com a norma
culta, é classificada como:
a) pronome relativo.
b) conjunção integrante.
c) conjunção consecutiva.
d) conjunção explicativa.
e) partícula expletiva / de realce.

5) Em “Qualquer mudança sofrida por lá...”, o elemento anafórico, em negrito,
refere- ao termo:
a) de um derrame.
b) de alguma lesão.
c) na região frontal do lado direito do cérebro.
d) a área responsável por sua personalidade.
e) qualquer mudança sofrida.
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6) Da leitura do texto SÓ NÃO se pode depreender que
a) Witzelsucht é um distúrbio que deixa o paciente sem parar de fazer
comentários por achá-los engraçados.
b) a doença origina-se de derrame ou de lesão na região frontal do lado
direito do cérebro, área responsável pela personalidade.
c) as piadas feitas pelos doentes são de cunho sexual, afastando qualquer
pessoa que esteja ao redor.
d) em constantes sessões de terapia, os médicos esclarecem que as piadas
feitas pelos pacientes não são engraçadas .
e) homens e mulheres com essa doença fazem piadas o tempo todo.

7) Transpondo para a voz passiva analítica a frase “Ele fazia piadas de cunho
sexual o tempo todo”, a alternativa correta é:
a) piadas de cunho sexual eram feitas por ele.
b) piadas de cunho sexual foram feitas por ele.
c) fizeram-se piadas de cunho sexual.
d) fez-se piadas de cunho sexual.
e) piadas de cunho sexual por ele seriam feitas.

8) Em “Essa doença, normalmente, não aparece do nada.”, o verbo destacado
exerce a função sintática de:
a) verbo intransitivo.
b) verbo transitivo indireto.
c) verbo transitivo direto.
d) verbo transitivo direto e indireto.
e) verbo de ligação.
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Leia a tira para responder às questões 9 e 10.

(Fonte :http://tiras-do-calvin.tumblr.com/image/26367957388. Visitado em: 15/05/2017)

9) O gênero textual tirinha SÓ NÃO se caracteriza da seguinte maneira:
a) relato condensado, frases curtas.
b) os balões englobam o discurso direto das personagens.
c) trama narrativa com base icônica.
d) a localização dos balões indica a ordem da palavra.
e) textos apelativos: procuram mudar o comportamento do leitor.

10) No segundo quadrinho da tirinha, a forma verbal amaria expressa sentido de
a) certeza.
b) ação concluída.
c) dúvida.
d) improbabilidade.
e) Impossibilidade.
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MATEMÁTICA

11) O servidor Paulo é responsável pela revisão dos relatórios elaborados por
toda a equipe do seu setor. Se Paulo revisa 8 relatórios em uma semana, ele
dedica um total de 12 horas de trabalho para completar tal atividade.
Em uma semana atípica, o setor de Paulo precisou elaborar 13 relatórios.
Levando-se em conta a sua média de trabalho, quanto tempo a mais Paulo
deve dedicar para conseguir revisar os 13 relatórios?
a) 7 horas e 30 minutos.
b) 7 horas e 50 minutos.
c) 13 horas e 50 minutos.
d) 19 horas e 30 minutos.
e) 19 horas e 50 minutos.
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12) Ao avaliar as despesas mensais do setor de transporte na instituição onde
trabalha, João percebeu um padrão nos gastos e conseguiu desenvolver uma
equação que poderia ser utilizada para facilitar o cálculo das despesas nos
futuros meses. A equação desenvolvida por João está apresentada abaixo:
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑠 = 200 ∙ 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝐶 / 40 − 20
Onde:
𝐴 = número de veículos diferentes utilizados durante o mês.
𝐵 = preço médio da gasolina no mês.
𝐶 = deslocamento total (em km) dos veículos utilizados durante o mês.

Se em um mês específico o setor de João precisou utilizar 4 carros
diferentes, para percorrer um total de 100 km, e com a gasolina custando R$
4,00 em média, qual será a despesa mensal do setor, tendo como base de
cálculo a equação elaborada por João?
a) R$ 790,00.
b) R$ 820,00.
c) R$ 1240,00.
d) R$ 2060,00.
e) R$ 4160,00.
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13) Certo dia, Antônio estava efetuando alguns cálculos para contabilizar a média
de projetos executados semanalmente por cada servidor de sua repartição,
utilizando para a tarefa uma calculadora comum.
Em determinado momento, ao realizar divisões entre certos números, Antônio
se deparou com duas dízimas periódicas em seus cálculos. Nomeou a
primeira como “𝐴” e a segunda como “𝐵”, onde:

𝐴 = 0,4444 …
𝐵 = 0,8888 …

Necessitando realizar a soma das dízimas A e B para prosseguir em seus
cálculos, Antônio decidiu transformá-las em frações, pois assim poderia
efetuar a soma com mais facilidade e também obter um resultado mais exato
para seus cálculos.
Qual das frações abaixo representa o resultado correto para a soma entre 𝐴 e
𝐵?

a)

b)

c)

d)

e)

8
9
9
:
9
;
:
9
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14) No setor onde trabalha, Fábio percebeu que a maior despesa dos processos
de impressão estava relacionada ao preço da tinta utilizada.
Pesquisando preços de compra com fornecedores conhecidos, ele encontrou
três opções de comercialização da mesma tinta: em latas de 500g, vendidas
por R$ 67,50; em bisnagas de 125g, vendidas por R$ 17,50; e em cartuchos
de 20g, vendidos por R$ 3,50.
Em relação ao preço por quilo (R$/kg) da tinta, considere os itens a seguir.

I.

A tinta em lata possui o menor preço por quilo dentre as três opções.

II. A tinta em cartucho e a tinta em bisnaga não representam o menor
preço por quilo dentre as três opções.
III. A tinta em bisnaga possui o maior preço por quilo dentre as três
opções.
Estão incorretas as seguintes afirmações:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, apenas.
e) III, apenas.
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15) O setor ao qual Mateus pertence terá suas equipes de trabalho reformuladas
a pedido do seu supervisor, visando dividir os servidores igualitariamente
para melhorar a eficiência dos serviços prestados.
O supervisor do setor delegou a Mateus a tarefa de dividir as equipes, que
devem ser compostas exclusivamente de pessoas do mesmo sexo e devem
ter o mesmo número de servidores.
Se no setor de Mateus trabalham 32 homens e 24 mulheres, qual o número
de grupos que devem ser criados de forma que cada um contenha a máxima
quantidade de servidores?
a) 3 grupos de servidores do sexo masculino e 3 grupos de servidores do
sexo feminino.
b) 3 grupos de servidores do sexo masculino e 4 grupos de servidores do
sexo feminino.
c) 4 grupos de servidores do sexo masculino e 3 grupos de servidores do
sexo feminino.
d) 4 grupos de servidores do sexo masculino e 4 grupos de servidores do
sexo feminino.
e) 5 grupos de servidores do sexo masculino e 5 grupos de servidores do
sexo feminino.
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INFORMÁTICA

16) Nos últimos meses, o número de atendimentos realizados no setor onde Vitor
trabalha aumentou bastante.
Na mesma proporção aumentou a quantidade de problemas gerados pelo
sistema de senhas distribuídas em rolos de papel, com cores diferentes para
cada tipo de atendimento solicitado.
Vitor, buscando tornar os atendimentos mais eficientes, resolveu modernizar
o sistema de senhas, substituindo os rolos de papel, por um sistema da
informação instalado em um computador.
Para compor sua solução, Vitor optou por um dispositivo de entrada e saída
instalado neste computador.
Qual das opções abaixo é o dispositivo de entrada e saída, utilizado na
solução do Vitor?
a) Microfone.
b) Scanner
c) Leitor biométrico.
d) Tela sensível ao toque (touchscreen).
e) Webcam.
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17) Sempre que utilizava um determinado computador de sua repartição, João se
deparava com problemas recorrentes de software, os quais acabavam por
diminuir a eficiência do seu trabalho. João solicitou então à divisão de T.I. da
repartição que formatasse o computador e instalasse nele uma cópia limpa do
sistema operacional Windows 10.
Com a formatação, os problemas de software anteriores foram solucionados,
porém João se deparou com um novo problema: o programa de gestão de
recursos com o qual trabalhava anteriormente agora era tratado como malintencionado pelo antivírus Windows Defender.
Sabendo que o programa é confiável, quais devem ser as ações de João para
que o Windows Defender não detecte o programa como ameaça ao sistema
operacional?
a) João deve acessar a Central de Segurança do Windows Defender e
adicionar o programa à lista de exclusões.
b) João deve acessar o Painel de Controle e instalar novamente o programa
por meio do ícone Adicionar Recursos ao Windows 10.
c) João deve acessar a Central de Segurança do Windows Defender e
habilitar as notificações de detecção de software mal-intencionado.
d) João deve clicar com o botão direito no arquivo executável do programa e
em seguida clicar na opção Executar como Administrador.
e) João deve acessar o Painel de Controle e dar permissão especial para o
programa por meio da janela Ferramentas Administrativas após sua
instalação.
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18) Na figura a seguir temos uma planilha criada no editor de planilhas
eletrônicas MS Office 2010. Nela foi utilizada a função condicional SE, para
preencher de forma automatizada a coluna Resultado.

Sabendo que os alunos com média igual ou superior a 7,0 estão aprovados e
os alunos com média abaixo de 7,0 estão reprovados, analise a figura e
assinale a alternativa em que se encontra a função com sintaxe adequada
para o preenchimento da coluna intitulada resultados do aluno 12342.
a) =se(D1>=7,0;”Aprovado”;”Reprovado”).
b) =se(D2>=7,0;”Aprovado”;”Reprovado”).
c) =se(D2>=7,0;”Reprovado”;”Aprovado”).
d) =se(D2<=7,0;”Aprovado”;”Reprovado”).
e) =se(D1>=7,0;”Reprovado”;“Aprovado”).
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19) Em um treinamento do qual Artur participou ao ingressar na carreira pública,
a Segurança da Informação foi um assunto muito abordado, principalmente
no que se refere à segurança das senhas utilizadas pelos servidores para
acessar a rede da instituição na qual trabalham.
Pensando em tornar sua senha a mais segura possível, Artur listou três
opções:
I. Utilizar uma palavra completa do dicionário como senha.
II. Utilizar uma combinação de letras e números aleatórios.
III. Utilizar uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas.
Dentre as opções listadas, quais são aquelas que Artur poderá adotar para
que sua senha seja efetivamente segura?
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II, apenas.
e) I, II e III.
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20) Ao elaborar um relatório técnico com o Microsoft Word 2010, o servidor Alex
verificou que seria necessário incluir algumas equações matemáticas em um
determinado capítulo de seu texto, pois estas iriam conferir embasamento
para as conclusões citadas no capítulo final do relatório.
Para essa tarefa Alex utilizou o editor de equações incluso no Microsoft Word
2010, que permite ao usuário escrever expressões matemáticas com
formatação especial, sem prejuízo da organização do texto.
Com relação ao editor de equações incluso no Microsoft Word 2010, marque
a alternativa incorreta:
a) Alex pode editar uma equação inserida e adicionar operadores
matemáticos e símbolos especiais por meio do menu Ferramentas de
Equação, que se abre após a equação ser criada.
b) Alex pode salvar uma equação utilizada com frequência para uma lista
(Galeria de Equações), para que possa ser incluída novamente no texto
com rapidez se necessário.
c) Uma equação que contenha frações apresenta duas opções de exibição,
que podem ser acessadas por meio de um clique com o botão direito do
mouse: Linear, que ajusta a equação de modo a ser exibida em uma
linha apenas, e Profissional, que exibe a equação como um valor
bidimensional.
d) Não é possível inserir uma equação em uma linha que já contenha texto.
Ao invés disso, a equação deve ser inserida em uma linha exclusiva para
tal fim.
e) O editor de equações permite a Alex inserir as letras do alfabeto grego
em suas expressões matemáticas.
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NOÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA,
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

21) Joãozinho é formado em direito, conhece das leis, mas não respeita a
proibição de uso de telefone celular quando na direção de veículos. Num
mesmo mês Joãozinho chegou a ser multado 4 vezes em razão do uso
indevido do aparelho celular. Em iminente risco de ter sua CNH suspensa,
Joãozinho, que também é servidor público efetivo e um rapaz bem
relacionado, usou destas condições para ter algumas de suas multas
canceladas evitando assim a suspenção da sua CNH.
Com base no Decreto Lei 1.171/94, Seção III, a atitude de Joãozinho é
reprovável, pois é vedado ao Servidor Público:

a) Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou
infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão.
b) O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e
influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
c) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para
providências.
d) Desviar servidor público para atendimento a interesse particular.
e) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
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22) Paulinho, desde que entrou em exercício, há três anos, é responsável pela
logística das correspondências. Todos os dias, assim que chega à repartição,
passa em todos os departamentos, percorrendo os cinco andares do edifício,
para recolher e entregar as correspondências.
Nos finais de semana, ele aproveita para pedalar com os amigos e, com eles,
chega a percorrer 50km.
Certo dia foi atropelado por um motorista alcoolizado e por causa desse
grave acidente, perdeu os movimentos parciais da perna direita. O acidente
motivou a readaptação do servidor.
Quanto à readaptação do servidor, é correto afirmar que:

a) readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido apenas
em sua capacidade física, dispensada inspeção médica.
b)

a readaptação será efetivada em qualquer cargo disponível, respeitada
apenas a equivalência de vencimentos.

c) a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a
habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos,
e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor será aposentado.
d) readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
e) a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitados a
habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de
vencimentos, e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor
ficará afastado até a ocorrência de vaga.
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23) Sandrinha é servidora pública e na repartição em que trabalha é responsável
por atender ao público e dar-lhe ciência das decisões tomadas por seus
superiores.
Sandrinha é uma pessoa sensível e muitas vezes, para evitar o sofrimento de
quem teve seu pedido negado, omite a verdade dizendo que a decisão não
foi proferida.
De acordo com o Decreto Federal nº 1.171/94, a atitude de Sandrinha é:

a) correta. Segundo o Decreto Federal nº 1.171/94, a verdade só não poderá
ser omitida ou falseada se acarretar custo ou danos para a Administração
Pública.
b) errada. Segundo o Decreto Federal nº 1.171/94, o servidor não pode omitir
ou falsear a verdade, salvo se esta for contrária aos interesses da própria
pessoa interessada.
c) errada. Segundo o Decreto Federal nº 1.171/94, a omissão da verdade
poderá atrasar o trâmite do processo e gerar mais custos para a
Administração.
d) errada. Segundo o Decreto Federal nº 1.171/94, toda pessoa tem direito à
verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
e) correta. Segundo o Decreto Federal nº 1.171/94, a atitude de Sandrinha
não é caracterizada como omissão da verdade, pois a parte interessada
obrigatoriamente tomará ciência da decisão proferida de forma oficial.
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24) Em relação à liderança, Chiavenato defende que as teorias de traços de
personalidade apresentam aspectos falhos.
Aponte a alternativa abaixo que corresponde a um dos aspectos falhos, típico
das teorias de traços de personalidade.

a) Não ponderam a importância relativa de cada uma das várias
características e traços de personalidade que realçam os aspectos de
liderança
b) Não ignoram a influência e reação dos subordinados nos resultados da
liderança.
c) Fazem distinção entre traços quanto ao alcance de diferentes tipos de
objetivos a serem alcançados.
d) Não ignoram a situação em que a liderança se efetiva.
e) Ponderam a importância relativa de cada uma das várias características e
traços de personalidade que realçam os aspectos de liderança

25) A mais conhecida teoria da motivação prega as necessidades humanas que
estão dispostas em níveis em uma pirâmide, que se chama pirâmide de
Maslow. Segundo a pirâmide de Maslow:

a) necessidade fisiológica está na base da pirâmide e necessidade de
realização pessoal está no topo da pirâmide.
b) dinheiro, educação e autorrealização são a base da pirâmide.
c) educação, felicidade e autorrealização estão no topo da pirâmide.
d) segurança, educação e autorrealização são a base da pirâmide.
e) empregabilidade, saúde, educação e transporte são os principais
elementos da pirâmide.
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26) A percepção depende tanto dos estímulos físicos quanto da relação desses
estímulos com o ambiente e das condições internas individuais. Uma pessoa
pode perceber um vendedor que fale depressa demais como agressivo e
falso; outra pessoa pode vê-lo como inteligente e prestativo. Cada uma
reagirá de forma diferente a esse mesmo vendedor. É correto afirmar que a
tendência que temos de transformar a informação em significados pessoais e
interpretá-la de modo que ela se adapte a nossos prejulgamentos é definida
como:
a) Atenção Seletiva.
b) Distorção Seletiva.
c) Retenção Seletiva.
d) Percepção Subliminar.
e) Atenção Subliminar.

27) Durante um treinamento direcionado para o tema Motivação, o instrutor
explicou sobre as características básicas que servem para a definição da
motivação. Pode-se afirmar que a característica básica onde os fatores de
maior importância são: o que mantém as pessoas ativas (estímulo) e a força
de

um

indivíduo

para

adotar

comportamental) é definida como:

a) intencional.
b) individual.
c) multifacetada.
d) controlada.
e) objetiva.

o

comportamento

desejado

(escolha

FISCAL FISIOTERAPEUTA - Manhã

28) Um gestor planeja, organiza, conduz e controla os recursos para alcançar os
objetivos coorporativos por intermédio de terceiros. Pode-se afirmar que o
processo de delegação e coordenação de tarefas e alocação de recursos
para alcançar os objetivos traçados é definido como:

a) Planejamento.
b) Organização.
c) Liderança.
d) Controle.
e) Feedback.

29) Considerando-se as diferenças existentes entre os líderes e gerentes, é
correto afirmar que:

a) os Gerentes tomam uma atitude impessoal e passiva em relação aos
objetivos, já os Líderes tomam uma atitude ativa e pessoal em relação
aos objetivos.
b) os

Gerentes

procuram

o

risco

quando

as

oportunidades

são

interessantes, já os Líderes evitam o risco.
c) os Gerentes se relacionam com as pessoas de modo direto e com
empatia, já os Líderes preferem trabalhar com pessoas, mas com pouco
envolvimento emocional.
d) os Líderes focam no processo, no “como” as decisões são tomadas, em
vez de quais decisões devem ser tomadas, já os Gerentes focam nos
pontos importantes dos eventos e decisões.
e) os Líderes tomam uma atitude impessoal e passiva em relação aos
objetivos, já os Gerentes tomam uma atitude ativa e pessoal em relação
aos objetivos.
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30) A comunicação é absolutamente fundamental para um bom administrador.
Todos os papéis e funções da administração envolvem comunicação, que
também é importante para compartilhar a estratégia, os objetivos e a cultura
da empresa. Dentre as assertivas abaixo, seguindo o conceito de
comunicação organizacional, é correto afirmar:
I.

Comunicação Vertical é o fluxo de informações que ocorre na
cadeia de comando organizacional. É uma comunicação formal.

II.

Comunicação Horizontal é o fluxo de informações entre colegas e
pessoas que ocupam cargos do mesmo nível. É uma comunicação
formal, mas não segue a cadeia de comando.

III.

A conversa entre os funcionários é informal e flui em todas as
direções.

Os

funcionários

reclamam,

compartilham

ideias,

conversam sobre questões profissionais, pessoais e banalidades.

a) As Alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas a alternativa I está correta.
c) Apenas a alternativa II está correta.
d) Apenas a alternativa III está correta.
e) As Alternativas I, II e III estão corretas.
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31) O COFFITO considera que o exercício profissional somente é permitido ao
portador de carteira profissional, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº
6.316, de 17 de dezembro de 1975, e que há a necessidade de fiscalizar o
exercício profissional em sua integralidade em todas as áreas onde o
profissional exerça a sua atividade. Sobre o registro secundário no âmbito do
Sistema COFFITO/CREFITOS criado através da Resolução n° 433 de 27 de
setembro de 2013, assinale a alternativa incorreta:

a) Poderão ser requeridos tantos registros secundários, quantos forem às
necessidades do profissional.
b) O registro secundário será concedido somente aos profissionais com até
18 meses de formados e obedecerá aos requisitos do registro originário.
c) A anuidade referente ao registro secundário corresponde a 25% (vinte
cinco por cento) do valor da anuidade estabelecida para o Sistema
COFFITO/CREFITOS.
d) A cobrança da anuidade do registro secundário será realizada pelo
CREFITO secundário.
e) Após deferido o processo de registro secundário, será expedida cédula de
identidade profissional e o direito do profissional de votar e ser votado
ficam adstrito ao seu CREFITO de origem.
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32) Resolução nº 8 do COFFITO, de 20 de fevereiro de 1978 aprova as normas
para habilitação ao exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional. A inscrição e a franquia profissional constituem os vínculos de
habilitação junto ao Conselho Regional para o exercício das profissões de
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Assinale a alternativa correta quanto
ao direito à inscrição e à franquia profissional:

a) A inscrição e a franquia profissional constituem os vínculos de habilitação
junto ao COFFITO para o exercício das profissões de fisioterapeuta e
terapeuta ocupacional.
b) Tem direito à inscrição o titular de diploma de fisioterapeuta ou do
terapeuta ocupacional obtido em curso de graduação de instituições de
ensino públicas ou particulares.
c) Tem direito à inscrição o titular de diploma conferido por escola, curso ou
outro órgão estrangeiro, segundo as leis do país de origem, tendo validade
plena no Brasil como de nível superior de fisioterapia e/ou de terapia
ocupacional.
d) A revalidação do diploma, deste artigo é dispensada quando se trata de
cursos de graduação acima de 5000 horas.
e) É permitido ao Presidente do CREFITO autorizar ao inscrito em outro
CREFITO, desde que em pleno gozo de seus direitos profissionais, o
exercício profissional temporário, isento de inscrição, por prazo não
excedente de 90 (noventa) dias, na área de jurisdição do Regional sob sua
direção.
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33) A resolução 469 do COFFITO dispõe sobre o registro profissional em
fisioterapia ou em terapia ocupacional. Analise as afirmações:

I.

O registro profissional se dá ao portador de diploma de graduação,
bacharelado, em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, em cursos de
instituições públicas e privadas, sendo que é indispensável para a
concessão do registro a submissão à colação de grau.

II.

O registro profissional se dá ao portador de certidão de conclusão de
graduação em Fisioterapia ou em Terapia Ocupacional, desde que dela
conste

o

ato

regulatório

de

reconhecimento

ou

renovação

de

reconhecimento pelo Ministério da Educação, sendo, conforme a
legislação em vigor, de responsabilidade das instituições de ensino
superior a veracidade das informações contidas na referida certidão, bem
como no histórico acadêmico que deverá acompanhá-la.

III.

O registro sem apresentação imediata do diploma isenta o profissional do
pagamento da anuidade referente ao exercício financeiro, que será
cobrada a partir da entrega do diploma.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) Apenas a II está correta.
e) Apenas a III está correta.
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34) Um fisioterapeuta, durante o curso de pós-graduação stricto senso em uma
universidade federal, recebe o convite para continuar seus estudos no
Canadá e aceita a proposta. Solicita ao CREFITO que seja feita a baixa na
sua inscrição profissional, consistindo a baixa no cancelamento do vínculo
representado pela inscrição ou pela franquia profissional. Analise as
afirmações abaixo:

I.

A baixa da habilitação decorre de transferência para outro CREFITO,
ou encerramento, voluntário ou compulsório, da atividade profissional;
ou por falecimento ou incapacidade definitiva para o exercício
profissional.

II.

No encerramento voluntário da atividade profissional, temporário ou
definitivo, a inatividade deverá ser declarada pelo próprio profissional
em documento que contenha, dentre outras informações, a data do
início da inatividade, seus motivos e a expressa ciência de que a
declaração falsa poderá ensejar instauração de processo criminal e de
processo ético-disciplinar.

III.

O cancelamento do vínculo de habilitação é anotado no diploma ou na
certidão do mesmo, quando for o caso, e na página do livro onde foi
registrada a inscrição do profissional ou a franquia concedida, para que
possa ser atribuído esse número de inscrição à outro profissional.

Assinale a alternativa correta:
a)

I e II estão corretas.

b)

II e III estão corretas.

c)

I, II e III estão corretas.

d)

Apenas a II está correta.

e)

Apenas a III está correta.
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35) A Resolução n° 433, de 27 de setembro de 2013, dispõe sobre o registro
profissional secundário no âmbito do sistema COFFITO/CREFITOS. É correto
afirmar que:

a) O registro secundário é aquele que é facultado ao profissional para
exercer a profissão, provisoriamente na abrangência do CREFITO;
b) O registro secundário é aquele a que está obrigado o profissional para
exercer a profissão, temporariamente, na área de abrangência de outro
CREFITO, por período máximo de 30 dias;
c) O registro secundário é aquele a que está obrigado o profissional para
exercer a profissão, permanente e cumulativamente, na área de
abrangência de outro CREFITO, além daquele em que se acha registrado
e domiciliado;
d) O registro secundário deverá ser requerido em cada CREFITO de origem,
considera-se atividade profissional permanente aquela exercida por prazo
superior a 60 (sessenta) dias, devidamente comprovada e previamente
comunicada ao CREFITO;
e) O registro secundário é aquele a que substitui o registro provisório e
deverá ser requerido em cada CREFITO cuja área de abrangência se
pretende atuar;

FISCAL FISIOTERAPEUTA - Manhã

36) O DEFIS é o Departamento de Fiscalização que faz parte da estrutura dos
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITOS)
desde a aprovação da Resolução nº. 194 do COFFITO, de 9 de dezembro de
1998. É atribuição do Departamento de Fiscalização (DEFIS):

a) sistematizar a programação e custeio da fiscalização, o roteiro a ser
cumprido pelos Agentes Fiscais da Instituição, supervisioná-los em sua
atuação, avaliar, analisar e dar parecer no processo administrativofiscalizador.
b) sistematizar regras, programações e custeios da fiscalização, o roteiro a
ser cumprido pelos Agentes Fiscais da Instituição, supervisioná-los em
sua atuação, e ainda dar apoio ao presidente do CREFITO para analise e
formulação pareceres no processo administrativo-fiscalizador.
c) sistematizar regras e o custeio da fiscalização, o roteiro a ser cumprido
pelo CREFITO e supervisionar sua atuação. Avaliar, analisar e dar
parecer no processo administrativo-fiscalizador.
d) sistematizar a programação e o custeio da fiscalização, o roteiro a ser
cumprido pelo CREFITO, supervisioná-los em sua atuação, criar
regulamentações, avaliar, analisar e dar parecer nos processos
administrativo-fiscalizadores sobre o CREFITO ao COFFITO.
e) sistematizar regras, programações e custeios da fiscalização, o roteiro a
ser cumprido pelos CREFITOS, supervisioná-los em sua atuação, avaliar,
analisar e dar parecer nos processos financeiros-administrativos sobre o
CREFITO ao COFFITO.
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37) Analise as afirmações abaixo.
I. O Conselho Regional, possuindo veículo próprio, somente poderá usá-lo em
razão do ato fiscalizador ou em assunto cujo entendimento do presidente do
CREFITO seja de real interesse da instituição, e sua locomoção fora do
perímetro urbano e em Municípios que não o do Estado-Sede ou outro(s)
Estado(s) integrante(s) da jurisdição terá que ser devidamente autorizado
pelo presidente do CREFITO e, ao final da jornada, retornando a garagem
do Conselho Regional ou, quando não existente, a estacionamento alugado;
II. É obrigatório, em veículo próprio do CREFITO, a identificação do Conselho
Regional e respectiva sigla, mediante pintura apropriada e em cor preta ou
uso de adesivo plástico, em tamanho compatível e de fácil visibilidade,
fixando, neste ato, o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para que o
CREFITO cumpra esta determinação, o que será observado nos processos
de auditoria.

III. Laudos Técnicos e/ou Pareceres Especializados em atos de fiscalização ou
no processo administrativo-fiscalizador e/ou interseção ética, quando não for
de autoria de profissional da atividade envolvida, é nulo de pleno direito.

Assinale a alternativa correta segundo a Resolução nº. 194, de 9 de
dezembro de 1998:
a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) Apenas a II está correta.
e) Apenas a III está correta.
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38) A Resolução nº 424 do COFFITO estabelece o Código de Ética e Deontologia
da Fisioterapia, e para o exercício profissional da Fisioterapia é obrigatória a
inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da
legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais
atualizados

junto

ao

sistema

COFFITO/CREFITOS.

Sobre

as

responsabilidades fundamentais, analise as afirmações abaixo:

I.

O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita
atribuição ou assume encargo quando capaz de desempenho seguro
para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos.

II.

O fisioterapeuta mantém 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.

III.

O fisioterapeuta autoriza a utilização ou não a coibi, mesmo a título
gratuito, de seu nome ou de sociedade que seja sócio, para atos que
impliquem a mercantilização da saúde e da Fisioterapia em detrimento da
responsabilidade social e socioambiental.

Assinale a alternativa correta:
a)

I e II estão corretas.

b)

II e III estão corretas.

c)

I, II e III estão corretas.

d)

Apenas a II está correta.

e)

Apenas a III está correta;
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39) O fisioterapeuta proprietário de uma empresa que comercializa equipamentos
fisioterapêuticos sob forma de locação procura o CREFITO para questionar a
necessidade de realizar o registro no Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional na região do respectivo funcionamento, pois, sendo o
responsável técnico, alega não praticar atendimentos, mas apenas avaliações
e orientações fisioterapêuticas de como os aparelhos devem ser utilizados
tanto na loja como em domicílio dos pacientes. Sobre o questionamento do
proprietário, assinale a alternativa correta:

a) Essa empresa não está obrigada ao registro no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), pois apenas aluga
equipamentos fisioterapêuticos; não realiza atendimentos.
b) Essa empresa está obrigada ao registro no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), pois comercializa
equipamentos de uso em fisioterapia.
c) Essa empresa só estaria isenta do registro no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) se tivesse finalidade não
lucrativa.
d) Essa empresa só estaria isenta do registro no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) se tivesse finalidade não
lucrativa e/ou fosse pública.
e) Essa empresa deverá mandar um ofício ao registro no Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) explicando que apenas
comercializa equipamentos de uso em fisioterapia.
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40) A Resolução n.º 153 do COFFITO, de 30 de novembro de 1993, fixa a
relação máxima de preceptor/acadêmico, quando o estágio curricular for
promovido diretamente por instituição de ensino superior. De acordo com
essa resolução, a relação preceptor/acadêmico é de:

a) 1 (um) preceptor para 3 (três) acadêmicos.
b) 1 (um) preceptor para no máximo 6 (seis) acadêmicos.
c) 1 (um) preceptor para 4 (quatro) acadêmicos.
d) 1 (um) preceptor para no máximo 5 (cinco) acadêmicos.
e) 1 (um) preceptor para no máximo 7 (sete) acadêmicos.

