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CONHECIMENTOS BÁSICOS
 

Texto para as questões de 1 a 10. 
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Os portugueses trouxeram para o Brasil pelo
menos 100 mil palavras. Tenho pena de que tenham
esquecido em casa algumas das minhas preferidas. Talvez
não tenha sido esquecimento, mas ciúmes: gostavam tanto
delas que não queriam vê-las em nossas bocas. Há todo um
rol de palavras que nunca atravessaram o Atlântico. 

Gosto em especial da palavra ronha — e de
praticá-la. A palavra parece outra coisa, e de fato já foi: uma
espécie de sarna, e uma doença de plantas também.
Ninguém mais usa nesse sentido. A expressão “ficar na
ronha” se refere à prática de abrir os olhos, mas
permanecer na cama. Não imaginam minha excitação ao
descobrir que existe uma palavra para o meu esporte
preferido. 

A arte da ronha consiste em acordar sem, no
entanto, se levantar. É o primeiro trambique do dia: a
procrastinada inaugural de todas as manhãs. “Dormi
pouco”, dizem, “mas fiquei duas horas na ronha” — e pode
parecer que ronha equivalha à função soneca. Não. Durante
a soneca, voltamos a dormir. Na ronha, permanecemos
naquele meio-termo. 

Tenho muita pena de não usarmos a palavra
javardo. É um sinônimo para javali, mas que nunca será
usado para designar o animal propriamente dito. Chamam
de javardo alguém que se comporta como um javali,
ou melhor, que se comporta como imaginamos que um
javali se comportaria: de forma grosseira, estúpida, abjeta.
Gosto porque a palavra soa precisamente o que ela significa.

Da mesma forma, não temos um xingamento bom
como aldrabão, termo que designa com especial precisão
um farsante muito específico, algo entre o trapaceiro e o
impostor, que comete aldrabices, pequenas fraudes — não
confundir com batotas, outra palavra que não viajou, que se
refere às trapaças quando cometidas dentro de um jogo
sem grande importância. 

De todas as palavras esquecidas, tenho uma
predileta, aquela que designa a solução que resolve um
problema de maneira temporária, mas não em definitivo:
desenrascanço. Refere-se a uma gambiarra, mas não
necessariamente mecânica — pode ser qualquer coisa que
nos safe, como um papelão que faz as vezes de
guarda-chuva. 

Nunca ouvi essa palavra em nossas bandas e, ao
mesmo tempo, nunca uma palavra definiu tão bem a
atividade diária do brasileiro, esse desenrascado. Queria
essa palavra em nossa bandeira: ordem, progresso e
desenrascanço. 

Gregório Duvivier. Ficaste na ronha, javardo: chega de aldrabice que isto
é batota e desenrascanço. In: Folha de S. Paulo,

30/11/2021 (com adaptações).

QUESTÃO 1

O tema central do texto é 

(A) as palavras mais estranhas da língua portuguesa.
(B) algumas das 100 mil palavras trazidas pelos

portugueses ao Brasil. 
(C) a criatividade dos portugueses para inventar palavras.
(D) palavras de que os portugueses se esqueceram depois

que chegaram ao Brasil.
(E) palavras que não entraram no vocabulário do

português falado no Brasil.

QUESTÃO 2

De acordo com os sentidos do texto, ao afirmar que “Na 
ronha, permanecemos naquele meio-termo” (linhas 20 e 21), 
o que o autor quer dizer com “meio-termo” é

(A) manter-se nem acordado, nem dormindo.
(B) dormir o máximo de tempo possível.
(C) ficar em permanente estado de sono.
(D) tirar uma soneca.
(E) sonhar enquanto se dorme.

QUESTÃO 3

Embora o texto seja essencialmente argumentativo, em 
certos trechos, o autor restringe-se a prestar informações, de 
forma impessoal. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta um trecho do texto em que isso acontece. 

(A) “Talvez não tenha sido esquecimento, mas
ciúmes” (linhas 3 e 4)

(B) “É o primeiro trambique do dia” (linha 16)
(C) “nunca uma palavra definiu tão bem a atividade diária

do brasileiro, esse desenrascado” (linhas 44 e 45)
(D) “É um sinônimo para javali, mas que nunca será usado

para designar o animal propriamente dito” (linhas 23
e 24)

(E) “não temos um xingamento bom como
aldrabão” (linhas 29 e 30)

QUESTÃO 4

Entre as palavras apresentadas no texto, aquela cuja 
pronúncia se parece com o próprio significado, segundo o 
autor do texto, é 

(A) “ronha”.
(B) “javardo”.
(C) “batota”.
(D) “javali”.
(E) “desenrascanço”.
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QUESTÃO 5

Mantendo-se os sentidos e as relações coesivas do texto, a 
expressão “ou melhor” (linha 26) poderia ser substituída pela 
palavra 

(A) sobretudo.
(B) inclusive.
(C) então.
(D) aliás.
(E) logo.

QUESTÃO 6

Ao empregar a palavra “Não” (linha 19), o autor 

(A) discorda de que exista equivalência entre a ronha e a
função soneca.

(B) desacredita que voltemos a dormir durante a soneca.
(C) duvida de que a ronha e a função soneca sejam a

mesma coisa.
(D) suspeita de que a ronha não equivalha à função soneca. 
(E) supõe que não é possível dormir durante a soneca.

QUESTÃO 7

Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, sem 
alterar os sentidos originais do texto, seria gramaticalmente 
correto deslocar o trecho 

(A) “no entanto” (linhas 15 e 16) para o início do terceiro
parágrafo.

(B) “pelo menos” (linhas 1 e 2) para o início do primeiro
parágrafo.

(C) “em especial” (linha 7) para o início do segundo
parágrafo.

(D) “precisamente” (linha 28) para logo após
“Gosto” (linha 28).

(E) “as vezes” (linha 41) para logo após “como” (linha 41).

QUESTÃO 8

O tom pessoal do texto é marcado especialmente pelo uso da 
primeira pessoa gramatical; contudo, em determinado 
trecho, apesar do emprego do verbo na primeira pessoa, o 
sujeito verbal é distinto do autor do texto. Considerando essa 
informação, assinale a alternativa que apresenta o trecho em 
que isso ocorre. 

(A) ‘Dormi pouco’ (linhas 17 e 18)
(B) “Gosto porque a palavra soa precisamente o que ela

significa” (linha 28)
(C) “tenho uma predileta” (linhas 36 e 37)
(D) “Nunca ouvi essa palavra em nossas bandas” (linha 43)
(E) “Queria essa palavra em nossa bandeira” (linhas 45 e 46) 

QUESTÃO 9

No texto apresentado, seria gramaticalmente correto 
substituir 

(A) “tenha sido” (linha 4) por tenham sido.
(B) “atravessaram” (linha 6) por atravessou.
(C) “queriam” (linha 5) por queria.
(D) “safe” (linha 41) por safem.
(E) “pode ser” (linha 40) por podem ser.

QUESTÃO 10

No texto, a expressão “essa palavra” (linha 43) refere-se a 

(A) “guarda-chuva” (linha 42).
(B) “desenrascado” (linha 45).
(C) “desenrascanço” (linha 39).
(D) “gambiarra” (linha 39).
(E) “safe” (linha 41).

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 

QUESTÃO 11

A memória em que o conjunto de endereços da memória 
principal disponíveis para um ou mais programas passa a ser 
maior que a quantidade real de endereços dessa memória 
principal e que pode ser implementada pelos mecanismos 
paginação e segmentação é a memória 

(A) virtual.
(B) cache.
(C) externa.
(D) flash.
(E) ROM.
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QUESTÃO 12

No programa de edição de texto Microsoft Word 2013, o 
recurso que tem a função de facilitar a coordenação de cores, 
fontes e efeitos de formatação gráfica nos documentos e que 
pode ser compartilhado pelos programas do Office, como, 
por exemplo, o Excel e o PowerPoint, de forma que todos os 
documentos tenham o mesmo visual recebe o nome de 

(A) pincel de formatação.
(B) temas.
(C) bordas.
(D) folha de rosto.
(E) instantâneo.

QUESTÃO 13

Uma das formas de se remover um aplicativo de um 
computador com o Windows 8.1 instalado é 

(A) digitar  +  +  , selecionar o aplicativo
correspondente e clicar em encerrar processo.

(B) remover, na área de trabalho, o atalho para o referido
aplicativo.

(C) abrir o aplicativo, clicar o botão direto do mouse na
barra de status e selecionar a opção remover do
computador.

(D) digitar  +  e selecionar a opção remover programa.
(E) clicar o botão direto do mouse no bloco do aplicativo

instalado e, em seguida, clicar a opção desinstalar,
mostrada na barra de ferramentas.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta a topologia física de rede 
de computadores em que há a utilização de um único cabo 
backbone, que é terminado em ambas as extremidades, e 
cujos hosts são conectados diretamente a esse cabo. 

(A) topologia em anel
(B) topologia em estrela
(C) topologia hierárquica
(D) topologia em malha
(E) topologia em barramento

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta o recurso do programa 
de correio eletrônico Mozilla Thunderbird que permite ao 
usuário organizar suas mensagens automaticamente, 
podendo, inclusive, movê-las para determinados arquivos, 
deletá-las etc. 

(A) receber mensagens
(B) bate-papo
(C) filtros
(D) catálogo
(E) lixeira

QUESTÃO 16

Uma das configurações que podem ser realizadas no site de 
busca Bing é a de filtrar texto, imagens e vídeos adultos dos 
resulados de pesquisa. Para isso, o usuário deverá selecionar 
a opção de Pesquisa Segura conhecida como 

(A) moderada.
(B) desativada.
(C) segura.
(D) restrita.
(E) confidencial.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta o programa do  
Windows 7 que é destinado ao gerenciamento de arquivos e 
pastas de uma forma simples e rápida. 

(A) Windows Explorer
(B) CHKDSK
(C) Paint
(D) Windows Media Player
(E) WordPad

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta o ataque cuja principal 
característica é a interrupção ou a degradação de um serviço 
de dados ou de acesso à informação. 

(A) intromissão
(B) mascaramento
(C) repúdio
(D) negação de serviço
(E) phishing
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QUESTÃO 19

A imagem acima mostra parte da tela do programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais recente. Caso um usuário 

esteja com essa página aberta em seu computador, pressione a tecla / (barra) e, em seguida, digite a palavra regularize, ocorrerá 

o seguinte resultado:

(A) será aberta uma nova aba contendo os resultados da pesquisa e a palavra regularize no site do Google.

(B) será realizada uma pesquisa rápida na página e a palavra regularize será destacada.

(C) será realizada uma pesquisa rápida na página e não será encontrada nenhuma ocorrência, pois a palavra digitada é diferente

da palavra contida na página quanto à formatação.

(D) será realizada uma pesquisa rápida na página e não será encontrada nenhuma ocorrência, pois a palavra contida na página

está inserida em um link e esse recurso não localiza palavras em links.

(E) será aberto o histórico de pesquisa no Firefox, mostrando todos os sites que foram visitados e possuem a palavra regularize

em suas páginas.

QUESTÃO 20

O aplicativo de segurança da informação que pode ser usado tanto como uma medida de proteção, para blindar os usuários de 

redes internas de atacantes mal-intencionados, quanto como um meio de restringir o acesso de usuários a determinados 

sites é o 

(A) IDS (sistema de detecção de intrusão).

(B) trojan.

(C) firewall.

(D) rootkit.

(E) sniffer.
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QUESTÃO 21

A questão ambiental entrou na agenda do mundo 

contemporâneo. Entre os graves problemas que afetam a 

vida das populações, é possível destacar, entre outros 

aspectos, 

(A) os efeitos das mudanças climáticas.

(B) a redução das emissões de carbono.

(C) o controle sobre os desmatamentos.

(D) a universalização do saneamento básico.

(E) o uso racional dos recursos naturais.

QUESTÃO 22

Nestas décadas iniciais do século XXI, os Estados Unidos da 

América, mesmo ainda mantendo a posição de maior 

potência mundial, sofrem a crescente concorrência de um 

país asiático, especialmente em termos econômicos. Esse 

país é o(a) 

(A) Japão.

(B) Coreia do Sul.

(C) China.

(D) Coreia do Norte.

(E) Irã.

QUESTÃO 23

Uma agência especializada das Nações Unidas tornou-se 

bastante conhecida, na atualidade, devido à emergência da 

pandemia do novo coronavírus. Trata-se do(da) 

(A) Fundo de Amparo à Infância (UNICEF).

(B) Fundo para a Agricultura e a Alimentação (FAO).

(C) Organização para a Educação, Cultura e

Ciência (Unesco).

(D) Organização Mundial da Saúde (OMS).

(E) Programa para o Desenvolvimento (Pnud).

QUESTÃO 24

Bastante difundida e conhecida nos dias atuais, a palavra 

globalização é normalmente utilizada para identificar o(a) 

(A) crise geral do sistema socialista.

(B) estágio atual da economia mundial.

(C) renascer do feudalismo medieval.

(D) expansão das práticas mercantilistas.

(E) declínio do sistema financeiro.

QUESTÃO 25

O conhecimento científico foi decisivo para que o Brasil se 

transformasse em um dos maiores produtores e 

exportadores de alimentos no mundo contemporâneo, 

especialmente de grãos e proteínas animais. Sendo assim, 

assinale a alternativa que apresenta a sigla da instituição que 

se notabiliza por seu trabalho de pesquisa na área da 

agropecuária. 

(A) Embraer

(B) Petrobras

(C) CNPq

(D) Capes

(E) Embrapa
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta uma das competências 
exigidas dos ocupantes dos cargos públicos. 

(A) vínculo passageiro
(B) parcialidade
(C) subjetividade
(D) dedicação
(E) individualismo

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta um assunto que deve ser 
abordado em um Código de Ética. 

(A) a finalidade e as características específicas da entidade
que regula

(B) as relações exclusivamente externas entre os
servidores da entidade que regula e outros
colaboradores

(C) somente as relações internas da entidade que regula
(D) padrões específicos de conduta
(E) as relações com o cidadão

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta a principal atribuição do 
servidor público quando do início do atendimento ao público. 

(A) controlar o tempo de atendimento
(B) discordar do cidadão atendido
(C) saber ouvir
(D) controlar a fila de espera para atendimento
(E) atentar-se ao que acontece nos arredores

QUESTÃO 29

Acerca da teoria das necessidades de Maslow, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O topo da pirâmide está direcionado para as
necessidades de alimentação, moradia e vestimenta.

(B) A segunda necessidade é a segurança.
(C) A primeira necessidade é a social, ligada ao conceito de

amor e relacionamento.
(D) A terceira necessidade direciona-se ao status e à

autoestima.
(E) Na base da pirâmide, está a autorrealização.

QUESTÃO 30

A respeito das técnicas de atendimento ao público, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O atendimento por telefone, representado pelo
telemarketing, pode ser ativo ou passivo.

(B) No atendimento presencial, nunca ocorrerá o
atendimento e o tratamento da demanda de forma
simultânea.

(C) O cliente que encaminha uma demanda por e-mail
espera que a resposta seja encaminhada por contato
telefônico.

(D) O atendimento via chat consiste em um bate-papo
informal.

(E) O retorno do contato realizado pelo fale conosco deve
ser realizado somente por e-mail.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta uma das principais 
características que compõem o perfil ideal de um profissional 
que atua no atendimento ao público. 

(A) ser brioso
(B) ser corajoso
(C) ser indiscreto
(D) ser irresponsável
(E) ser bom ouvinte

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta a característica mais 
marcante no atendimento ao público. 

(A) morosidade
(B) indisposição
(C) paciência
(D) voluntariado
(E) desatenção

QUESTÃO 33

Com relação aos tipos de perfil de clientes, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O perfil seguro espera uma explicação, pois está em
busca de detalhes lógicos para o seu problema.

(B) Com o perfil simpático, deve-se ter cuidado com a fala.
(C) O perfil de aparência impecável não negocia.
(D) O perfil de cliente furioso espera qualidade e

comprometimento e quer que aquilo que foi
prometido seja viável e capaz de se cumprir no prazo
estipulado.

(E) No perfil informatizado, a tecnologia não é um fator
primordial para a solução do problema.
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QUESTÃO 34

Quanto aos princípios que constituem a principal diferença 
entre a arquivologia e as outras ciências, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A divisibilidade é um princípio da arquivologia.
(B) O princípio da cumulatividade consiste na formação

progressiva, natural e orgânica do arquivo.
(C) Segundo o princípio da unicidade, os documentos de

arquivo não conservam seu caráter único.
(D) O princípio da proveniência não constitui um princípio

da arquivologia.
(E) O princípio da integridade não constitui um princípio da

arquivologia.

QUESTÃO 35

No que se refere às características dos documentos para a 
arquivologia, assinale a alternativa correta. 

(A) A característica suporte corresponde ao material no
qual as informações são registradas.

(B) O manuscrito torna o documento um rascunho.
(C) São exemplos de espécies de documentos: o boletim

escolar; o boletim médico; e o contrato de prestação
de serviço.

(D) Para a arquivologia, a natureza do documento é uma
característica do documento.

(E) A forma consiste no modo como foi confeccionado o
documento.

QUESTÃO 36

Acerca da administração e da organização de arquivos 
correntes, assinale a alternativa correta. 

(A) A função primordial dos arquivos é restringir o acesso
às informações contidas nos documentos.

(B) A atividade de empréstimo e consulta não consiste em
uma atividade nobre do arquivo.

(C) O protocolo consiste em receber, separar e distribuir as
correspondências.

(D) O protocolo não é o único responsável pela abertura de
processos.

(E) O protocolo é uma característica do arquivo
permanente.

QUESTÃO 37

A respeito da gestão de documentos, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A redução do custo de acordo com o número de cópias,
o aumento da produtividade e da procura, o
reencaminhamento de documentos e a redução do
espaço do arquivo são vantagens que não podem ser
obtidas com a utilização da gestão de documentos.

(B) A gestão de documentos é o ramo do arquivo
documental responsável pela administração de
documentos nas fases corrente e intermediária.

(C) A gestão de informação integrada é conseguida a partir
da dispersão dos documentos eletrônicos.

(D) A digitalização dos documentos não é uma vantagem
na gestão de documentos.

(E) O auxílio de um browser não facilita a pesquisa da
informação dos documentos.

QUESTÃO 38

Com relação à centralização do protocolo, assinale a 
alternativa correta. 

(A) A centralização do arquivo permite um treinamento
menos eficiente do pessoal que trabalha no setor.

(B) A centralização do arquivo não contribui com a
padronização de normas e procedimentos.

(C) A centralização rígida é aconselhável em todas as
organizações.

(D) Por sistema centralizado de protocolo entende-se não
apenas a reunião de documentação em um único local,
mas também todas as atividades de controle de
documentos de uso corrente em um único órgão.

(E) A centralização do arquivo causa um aumento dos
custos operacionais.

QUESTÃO 39

No que concerne ao Conselho Federal e aos Conselhos 
Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional constituem, em
conjunto, uma autarquia federal.

(B) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional constituem, em
conjunto, uma sociedade de economia mista.

(C) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional constituem, em
conjunto, uma fundação pública.

(D) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional constituem, de
forma independente, empresas públicas.

(E) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional constituem, de
forma independente, sociedades anônimas.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 6.a REGIÃO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 

CREFITO-6 RECEPCIONISTA 8

QUESTÃO 40

Quanto à composição do Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta. 

(A) Os membros do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional terão mandato de três anos, 
enquanto os respectivos suplentes terão mandato de 
um ano. 

(B) O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional será composto de 27 membros efetivos e
nove suplentes.

(C) Os membros do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional serão eleitos por um Colégio
Eleitoral composto por cinco representantes de cada
Conselho Regional.

(D) Os membros do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional e seus respectivos suplentes terão
mandato de oito anos.

(E) O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional será composto de nove membros efetivos
e suplentes, respectivamente.

QUESTÃO 41

Acerca da extinção e da perda de mandato de membro do 
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta. 

(A) A extinção ou a perda de mandato de membro do
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional não poderá ocorrer
por renúncia.

(B) A extinção ou a perda de mandato de membro do
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional ocorrerá por
ausência, sem motivo justificado, a cinco sessões
consecutivas.

(C) A extinção ou a perda de mandato de membro do
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional ocorrerá por
conduta incompatível com a dignidade do órgão.

(D) A extinção ou a perda de mandato de membro do
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional ocorrerá por
condenação à pena superior a cinco anos, em virtude
de sentença transitada em julgado.

(E) A extinção ou a perda de mandato de membro do
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional ocorrerá por
ausência, sem motivo justificado, a nove sessões
intercaladas em um ano.

QUESTÃO 42

Com relação à isenção de anuidades para inscritos nos 
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
que forem portadores de doenças graves (Resolução COFFITO 
n.o 472/2016), assinale a alternativa correta.

(A) São isentos do pagamento de anuidades os
profissionais portadores de doença grave prevista em
lei municipal que esteja em vigor para fins de Imposto
de Renda da Pessoa Física.

(B) São isentos do pagamento de anuidades os
profissionais portadores de doença grave prevista em
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil que
esteja em vigor para fins de Imposto de Renda da
Pessoa Física.

(C) A decisão sobre o requerimento de isenção será da
Diretoria do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.

(D) A isenção será válida enquanto durar a doença,
devendo a comprovação ser feita ao Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mensalmente,
pelo profissional, até a efetiva cura.

(E) São isentos do pagamento de anuidades os
profissionais portadores de doença grave prevista em
lei estadual que esteja em vigor para fins de Imposto
de Renda da Pessoa Física.

QUESTÃO 43

No que diz respeito à isenção de pagamento de anuidades 
para profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Os profissionais que completarem ou tiverem setenta
anos de idade e trinta anos de exercício profissional,
contínuos ou não, no dia 31/12/2013, terão direito à
isenção do pagamento de anuidades.

(B) Os profissionais que completarem ou tiverem 65 anos
de idade e vinte anos de exercício profissional,
contínuos ou não, no dia 31/12/2013, terão direito à
isenção do pagamento de anuidades.

(C) Os profissionais que completarem ou tiverem 65 anos
de idade e trinta anos de exercício profissional,
contínuos ou não, no dia 1.o/1/2015, terão direito à
isenção do pagamento de anuidades.

(D) Os profissionais que completarem ou tiverem 65 anos
de idade e trinta anos de exercício profissional,
contínuos ou não, no dia 31/12/2013, terão direito à
isenção do pagamento de anuidades.

(E) Os profissionais que completarem ou tiverem 55 anos
de idade e 35 anos de exercício profissional, contínuos
ou não, no dia 1.o /1/2015, terão direito à isenção do
pagamento de anuidades.
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QUESTÃO 44

Acerca do registro profissional secundário no âmbito do 
Sistema COFFITO/CREFITOs, assinale a alternativa correta. 

(A) Considera-se como atividade profissional permanente
a exercida por prazo superior a sessenta dias,
devidamente comprovada e previamente comunicada
ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional de origem.

(B) Considera-se como atividade profissional permanente
a exercida por prazo superior a noventa dias,
devidamente comprovada e previamente comunicada
ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional de origem.

(C) Considera-se como atividade profissional permanente
a exercida por prazo superior a 120 dias, devidamente
comprovada e previamente comunicada ao Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de
origem.

(D) Considera-se como atividade profissional permanente
a exercida por prazo superior a 150 dias, devidamente
comprovada e previamente comunicada ao Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de
origem.

(E) Considera-se como atividade profissional permanente
a exercida por prazo superior a 180 dias, devidamente
comprovada e previamente comunicada ao Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de
origem.

QUESTÃO 45

Quanto ao registro profissional secundário no âmbito do 
Sistema COFFITO/CREFITOs, assinale a alternativa correta. 

(A) A anuidade referente ao registro secundário
corresponde a 15% do valor da anuidade estabelecida
para o Sistema COFFITO/CREFITOs.

(B) A anuidade referente ao registro secundário
corresponde a 20% do valor da anuidade estabelecida
para o Sistema COFFITO/CREFITOs.

(C) A anuidade referente ao registro secundário
corresponde a 25% do valor da anuidade estabelecida
para o Sistema COFFITO/CREFITOs.

(D) A anuidade referente ao registro secundário
corresponde a 50% do valor da anuidade estabelecida
para o Sistema COFFITO/CREFITOs.

(E) Não haverá cobrança de anuidade referente ao registro
secundário no Sistema COFFITO/CREFITOs.

QUESTÃO 46

De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Terapia 
Ocupacional, assinale a alternativa correta. 
(A) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser

humano, exclusivamente no plano individual,
participando da promoção, da prevenção de agravos,
do tratamento, da recuperação e da reabilitação da sua
saúde e dos cuidados paliativos, bem como estabelece
a diagnose, a avaliação e o acompanhamento do
histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e
comunidades, por meio da interpretação do
desempenho ocupacional dos papéis sociais
contextualizados, sem discriminação de qualquer
forma ou sob qualquer pretexto, segundo os princípios
do sistema de saúde, de assistência social, de educação
e de cultura vigentes no Brasil.

(B) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser
humano, tanto no plano individual quanto no coletivo,
participando da promoção, da prevenção de agravos,
do tratamento, da recuperação e da reabilitação da sua
saúde e dos cuidados paliativos, não lhe cabendo
estabelecer a diagnose, a avaliação ou o
acompanhamento do histórico ocupacional de
pessoas, famílias, grupos e comunidades, sem
discriminação de qualquer forma ou sob qualquer
pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde,
de assistência social, de educação e de cultura vigentes
no Brasil.

(C) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser
humano, exclusivamente no plano coletivo,
participando da promoção, da prevenção de agravos,
do tratamento, da recuperação e da reabilitação da sua
saúde e dos cuidados paliativos, bem como estabelece
a diagnose, a avaliação e o acompanhamento do
histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e
comunidades, por meio da interpretação do
desempenho ocupacional dos papéis sociais
contextualizados, sem discriminação de qualquer
forma ou sob qualquer pretexto, segundo os princípios
do sistema de saúde, de assistência social, de educação
e de cultura vigentes no Brasil.

(D) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser
humano, tanto no plano individual quanto no plano
coletivo, participando da promoção, da prevenção de
agravos, do tratamento, da recuperação e da
reabilitação da sua saúde e dos cuidados paliativos,
bem como estabelece a diagnose, a avaliação e o
acompanhamento do histórico ocupacional de
pessoas, famílias, grupos e comunidades, por meio da
interpretação do desempenho ocupacional dos papéis
sociais contextualizados, sem discriminação de
qualquer forma ou sob qualquer pretexto, segundo os
princípios do sistema de saúde, de assistência social, de
educação e de cultura vigentes no Brasil.

(E) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser
humano, tanto no plano individual quanto no plano
coletivo, participando da promoção, da prevenção de
agravos, do tratamento, da recuperação e da
reabilitação da sua saúde e dos cuidados paliativos,
bem como estabelece a diagnose, a avaliação e o
acompanhamento do histórico ocupacional de
pessoas, famílias, grupos e comunidades, por meio dos
dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, sem discriminação de qualquer forma ou
sob qualquer pretexto, segundo os princípios do
sistema de saúde, de assistência social, de educação e
de cultura vigentes no Brasil.
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QUESTÃO 47

Acerca dos deveres fundamentais do terapeuta ocupacional, 
assinale a alternativa correta. 

(A) É facultativo ao terapeuta ocupacional manter segredo
sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em
razão de sua atividade profissional.

(B) O terapeuta ocupacional deverá, em toda e qualquer
situação, 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.

(C) É vedado ao terapeuta ocupacional oferecer seus
serviços em caso de guerra.

(D) É vedado ao terapeuta ocupacional assumir
responsabilidade técnica por serviço de terapia
ocupacional, em caráter de urgência, quando
designado ou quando for o único profissional do setor.

(E) O terapeuta ocupacional poderá oferecer ou divulgar
seus serviços profissionais de forma compatível com a
dignidade da profissão e a leal concorrência.

QUESTÃO 48

No que se refere ao relacionamento do terapeuta 
ocupacional com seus clientes, pacientes ou usuários, 
assinale a alternativa correta. 

(A) O terapeuta ocupacional deve zelar pela provisão e
pela manutenção de adequada assistência a cliente,
paciente ou usuário, amparado em métodos e técnicas
reconhecidas e(ou) regulamentadas pelo Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

(B) O terapeuta ocupacional deve se responsabilizar pela
elaboração do diagnóstico terapêutico ocupacional,
elaborar e aplicar o plano de tratamento e conceder
alta para o cliente, paciente ou usuário, sendo vedado
o encaminhamento deste para outro profissional.

(C) O terapeuta ocupacional deve zelar para que o
prontuário do cliente, paciente ou usuário permaneça
fora do alcance de estranhos à equipe da instituição ou
do programa, ainda que outra conduta seja
expressamente recomendada pela direção da
instituição ou do programa.

(D) O terapeuta ocupacional deve fazer ampla divulgação
do prontuário do cliente ou paciente, inclusive, se
necessário, disponibilizando-o à imprensa ou ao
público em geral.

(E) O terapeuta ocupacional deve se responsabilizar pela
elaboração do diagnóstico terapêutico ocupacional,
mas a aplicação do plano de tratamento deve ser feita
por assistentes sociais.

QUESTÃO 49

Com relação aos honorários profissionais do terapeuta 
ocupacional, assinale a alternativa correta. 

(A) O terapeuta ocupacional não deve ser remunerado
pelos seus serviços.

(B) O terapeuta ocupacional, na fixação de seus
honorários, deve considerar apenas a complexidade do
serviço prestado.

(C) É vedado ao terapeuta ocupacional, em qualquer
hipótese, deixar de cobrar honorários por seus
serviços.

(D) É lícito ao terapeuta ocupacional afixar o valor de seus
honorários fora do local da assistência terapêutica
ocupacional.

(E) É vedado ao terapeuta ocupacional obter vantagem
pelo encaminhamento de procedimentos ou pela
comercialização de órteses e produtos de qualquer
natureza, cuja compra decorra da influência direta em
virtude de sua atividade profissional.

QUESTÃO 50

A respeito do relacionamento do fisioterapeuta com seus 
clientes, pacientes ou usuários, assinale a alternativa correta. 

(A) É vedado ao fisioterapeuta, em qualquer situação,
abandonar o cliente, o paciente ou o usuário, em meio
ao tratamento, sem a garantia de continuidade da
assistência.

(B) É lícito ao fisioterapeuta, em qualquer cenário, dar
consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de
forma não presencial.

(C) O fisioterapeuta poderá, sempre que entender
necessário, prescrever tratamento fisioterapêutico
sem a realização de consulta.

(D) É vedado ao fisioterapeuta divulgar e prometer terapia
infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja
comprovada.

(E) O fisioterapeuta poderá inserir, em anúncio
profissional, referências que possibilitem a
identificação de clientes, pacientes ou usuários, ainda
que sem a autorização destes.
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PROVA DISCURSIVA
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica, de tinta preta ou azul, fabricada em material
transparente. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência.
Não será permitido o uso de corretivo.

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas
no campo apropriado.

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

______________________________________________________________________________________________________________

“Kombi era motel na escolinha do sexo”, estampou o extinto jornal Notícias Populares. “Perua 
escolar carregava crianças para a orgia”, dizia a manchete da também extinta Folha da Tarde. Vinte e oito 
anos atrás, os donos da Escola de Educação Infantil Base, na zona sul de São Paulo, foram chamados de 
pedófilos. Sem toga, sem corte e sem qualquer chance de defesa, a opinião pública e a maioria dos 
veículos de imprensa acusaram, julgaram e condenaram Icushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada, 
Mauricio Alvarenga e Paula Milhim Alvarenga. Chegou-se a noticiar que, antes de praticar as ações 
perversas, os quatro sócios cuidavam ainda de drogar as crianças e fotografá-las nuas. Na esfera jurídica, 
entretanto, a história tomou outros rumos. As acusações logo ruíram e todos os indícios foram apontados 
como inverídicos e infundados. Mas era tarde demais para os quatros inocentados. A escola, que já havia 
sido depredada pela população revoltada, teve que fechar as portas. 

Internet: <https://www.pragmatismopolitico.com.br> (com adaptações). 

A autônoma Sarah Monteiro, do Pará, ficou um mês sem sair de casa após uma falsa 
montagem pornográfica que circulou pelas redes. Aninha Moura, do Piauí, foi morar a 1.500 km de 
sua cidade natal, para tentar recomeçar a vida, após uma corrente que a acusava de espalhar o vírus 
HIV a homens. O comerciante Luiz Aurélio, do Rio de Janeiro, teve o seu carro incendiado após um 
boato de sequestro de crianças. A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de São Paulo, foi vítima de 
uma história semelhante e morreu espancada. 

“O boato pode vir de uma piada de um grupo de Whatsapp de amigos, com ironia, em uma 
montagem brincando com uma foto sua. Pode ser um meme que vai circular na família, sem nenhuma 
repercussão mais negativa, mas pode acontecer também algo mais trágico, como uma pessoa sendo 
espancada no meio da rua porque parecia com uma suposta sequestradora de crianças”, diz Fabio 
Goveia, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Universidade Federal 
do Espírito Santo. 

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando que os textos acima tenham caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a 
seguir. 

A importância da checagem das informações que circulam nas redes sociais 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

a) consequências, para a coletividade, da viralização de informações falsas referentes a assuntos de interesse público; e
b) formas de se verificar se uma informação veiculada pelas redes sociais é verdadeira ou falsa.


