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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Texto 1                                       

     A Terapia Ocupacional (TO) é uma profissão da área da saúde, mas com inserção nas áreas da 
educação e social, cujo foco principal é a atividade humana. Busca a promoção do desenvolvimento, o 
tratamento e a reabilitação de pessoas de qualquer idade que tenham o seu desempenho e/ou convivência 
afetados por problemas motores, cognitivos, emocionais e de inserção social.  

    Um dos pilares da profissão é a utilização das diferentes propriedades presentes nas atividades 
humanas como recurso terapêutico para desenvolver, restaurar ou ampliar as capacidades funcionais das 
pessoas. O objetivo de sua ação é encontrar meios para que as pessoas alcancem sua autonomia, 
independência e utilizem ao máximo suas potencialidades.  

    Para alcançar esses objetivos, muitas vezes o terapeuta ocupacional promove a adaptação de utensílios 
e de mobiliário, mudanças no ambiente doméstico e/ou de trabalho, treinamento funcional, treinamento das 
atividades da vida diária, orientação a cuidadores familiares e a prescrição e confecção de órteses. 
  

   No conjunto de ações da Terapia Ocupacional, estão ações de prevenção, promoção e reabilitação, com 
enfoque biopsicossocial. O mercado de trabalho dos terapeutas ocupacionais é variado e com crescimento 
da oferta de emprego nas diferentes áreas de atuação.  

    Entre as possibilidades de atuação da Terapia Ocupacional, podem-se destacar hospitais, clínicas, 
centros de reabilitação, ambulatórios, hospitais psiquiátricos, hospitais-dia, centros de atenção 
psicossocial, unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, escolas, creches, asilos, 
empresas, oficinas terapêuticas e profissionalizantes, UTIs e enfermarias, entre outras. 

                                         (www.vunesp.com.br) 

1) Entre os trechos abaixo apresentados, aquele em que o verbo poderia ser empregado no singular é:  
 
a) “... podem-se destacar hospitais, clínicas, centros de reabilitação, ambulatórios, hospitais 
psiquiátricos...” 
b) “ ... que tenham o seu desempenho e/ou convivência afetados por problemas motores, 
cognitivos...” 
c)  “... estão ações de prevenção, promoção e reabilitação, com enfoque biopsicossocial...” 
d)  “...  utilizem ao máximo suas potencialidades...”  

 
 
 
2) No desenvolvimento das ideias do texto 1, o terceiro parágrafo estabelece, em relação ao segundo, valor 
semântico de: 

 
a) condição  
b) finalidade  
c) proporção    

      d) consequência 
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3) Dos verbos apresentados abaixo, aquele que forma substantivo utilizando sufixo diferente dos demais é: 
 
a) desenvolver 
b) restaurar  
c) ampliar  
d) liberar 

 
 
4) Das palavras abaixo, aquela cujo sufixo apresenta valor semântico de “agente” é: 

 
a) “doméstico” 
b) “cuidadores” 
c) “ocupacional”  
d) “ambulatórios” 

 
 
5) Considere o seguinte trecho: 
               “...mudanças no ambiente doméstico e/ou de trabalho...”  
 
O uso da construção “e/ou” impede que o leitor construa a seguinte ideia em relação aos elementos 
sublinhados: 

 
a) inclusão de ambos  
b) exclusão de ambos 
c) inclusão do primeiro e exclusão do segundo 
d) exclusão do segundo e inclusão do primeiro 

 

Texto 2 

Fisioterapia 

    É o conjunto de técnicas usadas no tratamento e na prevenção de doenças e lesões. O fisioterapeuta 
previne, diagnostica e trata disfunções do organismo humano causadas por acidentes, má-formação 
genética ou vício de postura. Para isso, usa métodos como massagem e ginástica, com a finalidade de 
restaurar e desenvolver a capacidade física e funcional do paciente. Também faz tratamentos à base de 
água, calor, frio e aparelhos especiais. Além de ajudar na recuperação de pacientes acidentados e 
portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos ou respiratórios, trabalha com idosos, gestantes, crianças e 
portadores de deficiência física ou mental. Pode atuar em clubes esportivos, hospitais, centros de 
reabilitação e em clínicas de fisioterapia e ortopedia. Em empresas, trabalha com a prevenção de acidentes 
de trabalho e com a correção postural dos funcionários. Em escolas, corrige e orienta a postura de crianças, 
jovens e adultos. 

 
    A preocupação com a saúde e o bem-estar mantém aquecido o mercado para o fisioterapeuta. Atividades 
como pilates, a área estética, com tratamentos corporais, e fisioterapia esportiva abrem ainda mais chances 
de trabalho. Mas o setor que mais demanda profissionais é o hospitalar. Nele, o profissional faz atendimento 
intensivo a pacientes. Para isso, precisa dominar conhecimentos e técnicas nas áreas respiratória, 
neurológica e musculoesquelética. Embora não exista obrigatoriedade, o Programa Saúde da Família, em 
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muitos estados brasileiros, já tem um fisioterapeuta em suas equipes de atendimento, o que aumenta o 
número de vagas. Outros nichos, como a geriatria e saúde do trabalho, também oferecem boas 
oportunidades. A Região Sudeste concentra o maior número de vagas e os melhores salários, mas a 
concorrência é grande. Mais fácil é conseguir trabalho no Norte e Nordeste, regiões carentes de 
profissionais. 

                                                (www.guiadoestudante.abril.com.br) 

 
 

6) No texto 2, a ligação existente entre os parágrafos que o constituem e o título se dá por meio de um 
mecanismo textual denominado relação: 

 
a) catafórica 
b) exofórica 
c) anafórica 
d) endofórica    

 
 
 

7) Levando em conta o processo de formação, a palavra “musculoesquelética” constitui exemplo de: 
 
a) derivação prefixal  
b) derivação regressiva  

      c) composição por justaposição  
d) composição por aglutinação 

 
 
 
8) No trecho “... A preocupação com a saúde e o bem-estar mantém aquecido o mercado para o 
fisioterapeuta...”, o emprego da forma verbal no singular se justifica pela concordância com o núcleo: 

 
a)  “saúde”    
b)  “bem-estar” 
c)  “preocupação” 
d)  “fisioterapeuta” 

 
 
 
9) Na passagem “... A Região Sudeste concentra o maior número de vagas e os melhores salários...”, os 
adjetivos “maior” e “melhores” estão empregados no grau: 

 
a) normal 
b) superlativo 
c) aumentativo 
d) comparativo 
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10) Com relação à passagem “...mas a concorrência é grande...”, a reescritura que altera o sentido original 
é: 

 
a)  ... pois a concorrência é grande... 
b)  ... a concorrência é grande, porém... 
c)  ... entretanto a concorrência é grande... 
d)  ... a concorrência é, no entanto, grande   
 

 
INFORMÁTICA 

 
11) O Brasil é o quinto país com o maior número de conexões à Internet, totalizando 94,2 milhões de 
internautas brasileiros, segundo o Ibope Media. Simultaneamente ao desenvolvimento e à popularização 
da Internet, ocorreu o crescimento de um fenômeno que se tornou um dos principais problemas da 
comunicação eletrônica em geral: o envio em massa de mensagens indesejáveis e ofertas de cunho 
duvidoso, conhecido como lixo eletrônico. Para filtrar este tipo de mensagem, removendo-as 
automaticamente da caixa entrada, podemos utilizar ferramenta denominada:  
 

a) anti-spam 
b) mail tools 
c) anti-vírus  
d) mail filter 

 
 
12) As instituições bancárias brasileiras disponibilizam ferramentas de home banking aos seus clientes, 
permitindo a eles realizar transações bancárias pela internet por meio de um computador, smartphone ou 
tablet. Para assegurar a confidencialidade e a autenticidade das informações do cliente, a ferramenta de 
home banking deve utilizar: 
 

a) log de transações 
b) certificação digital  
c) autenticação online 
d) senha criptografada 

 
 
13) Um paciente insatisfeito com a alta da mensalidade de seu plano de saúde decide averiguar a 
legalidade deste aumento, buscando informações sobre o assunto no site da ANS - Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (http://www.ans.gov.br/). Utilizando a ferramenta de pesquisa Google 
(http://www.google.com. br/), o comando de busca mais adequado para se obter tal informação será: 
 

a) reajuste de preços de planos de saúde site:www.ans.gov.br 
b) reajuste de preços de planos de saúde info:www.abusar.org.br 
c) reajuste de preços de planos de saúde related:www.ans.gov.br 
d) reajuste de preços de planos de saúde page:www.abusar.org.br 
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 14) Dentre os componentes de hardware e software que constituem as redes de computadores, os 
utilizados para distribuir conexões e resolver nomes são, respectivamente: 
 

a) TCP e IP 
b) CPU e DHCP 
c) switch e TCP 
d) roteador e DNS 

 
 
 
15) O disco Blu-ray é um formato de disco ótico capaz de armazenar uma quantidade de dados muito 
maior do que a do DVD. A capacidade de armazenamento de um BD (Blu-ray Disc) é de 25 GB em cada 
camada e, atualmente, um disco pode conter até quatro camadas, chegando à capacidade total de 
aproximadamente 100GB. A correta especificação de um BD de 50 GB contendo duas camadas graváveis 
é:  
 

a) BD-R 
b) BD-RE 
c) BD-R XL 
d) BD-R DL 

 
 
 
16) As Opções de Recuperação do Sistema do Windows 7 configuração padrão e idioma Português do 
Brasil contêm ferramentas que podem ajudar a recuperar o sistema operacional de um problema grave. A 
ferramenta mais indicada para recuperar os arquivos do sistema do computador para um ponto anterior no 
tempo, sem afetar os arquivos pessoais, é: 
 

a) reparo de inicialização 
b) restauração do sistema 
c) recuperação da imagem do sistema 
d) ferramenta de diagnóstico de memória 

 
 
 
17) A Central de Facilidade de Acesso, localizada no painel de controle do Windows 7 em Português do 
Brasil, é um local centralizado para configurações e programas de acessibilidade. O atalho de teclado para 
abri-la é: 
 

a) Windows    + A 

b) Windows    + C 

c) Windows    + U 

d) Windows    + F 
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18) O Comitê Gestor da Internet determinou que, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, as operadoras 
Brasileiras de internet deveriam bloquear a porta 25 das conexões domésticas. A medida tinha como 
objetivo diminuir a quantidade de spam enviada por computadores brasileiros e parece estar dando muito 
certo. O Brasil saiu da 6ª para a 12ª posição na lista dos países que mais enviam spam. Esta medida 
impacta diretamente o protocolo: 
 

a) SNMP 
b) SMTP 
c) SSH 
d) FTP 

 
 
19) Um tipo de golpe comum na internet consiste em envolver a pessoa em alguma situação ou história 
mirabolante que justifique a necessidade de enviar informações pessoais ou realizar algum tipo de 
pagamento adiantado, para obter um benefício futuro. Após fornecer os recursos solicitados, a pessoa 
percebe que o tal benefício prometido não existe e, então, constata que foi vítima de um golpe e que seus 
dados/dinheiro estão em posse de golpistas. Neste caso, a vítima sofreu um golpe conhecido como: 
 

a) pharming 
b) furto de identidade 
c) golpes de comércio eletrônico 
d) fraude de antecipação de recursos 

 
 
20) Para a criação de sumários de forma automática em um documento utilizando o Microsoft Office Word 
2010 (configuração padrão) idioma Português do Brasil, deve-se formatar os títulos dos capítulos e 
subcapítulos (entradas do sumário) utilizando: 
 

a) estilos de títulos e subtítulos 
b) fontes de títulos e subtítulos 
c) estilos de referências 
d) fontes de referências 

 
 
21) O gerente de uma empresa delegou a cinco de seus funcionários a tarefa de redigir um novo estatuto 
para a empresa. Imediatamente, os funcionários criaram um documento no Microsoft Office Word 2010 
(configuração padrão) idioma Português do Brasil e iniciaram a redação do estatuto. Um possível recurso 
do aplicativo para o gerente identificar as mudanças ocorridas no documento e o autor de cada 
modificação é: 
 

a) exibição de rascunhos 
b) controlar alterações 
c) notas de rodapé 
d) inserir citação 
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22) Uma empresa possui um relatório de vendas elaborado no Microsoft Office Excel 2010 (configuração 
padrão) idioma Português do Brasil. Este relatório precisa ser impresso frequentemente e, por este motivo, 
foi definido que o documento deveria conter a “data e a hora” da impressão. Para atender esta definição, 
deve-se utilizar a função: 
 

a) =DATA( ) 
b) =AGORA( ) 
c) =DATAHORA( ) 
d) =DIAMESANO( ) 

 
 
Para responder às questões de números 23 a 25, considere a planilha abaixo, elaborada no Microsoft 
Office Excel 2010 configuração padrão e idioma Português do Brasil. 
 

 
 
23) A média do aluno é calculada pela soma de 30% dos trabalhos com 70% da prova. Para exibir o 
resultado do intervalo D2 a D8, a fórmula que deve ser digitada na célula D2, para que, depois, possa ser 
copiada para as células D3 até D8, com o recurso de Copiar e Colar, é: 
 

a) =MÉDIA(B2:C2) 
b) =70%B2+30%C2 
c) =(0,3*B2)+(0,7*C2) 
d) =MÉDIAPONDERADA(B2:C2;30;70) 
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24) A situação do aluno é obtida por meio de sua média. Se a média for inferior a 40, o aluno estará 
reprovado. Se a média for maior ou igual a 40 e inferior a 60, o aluno deverá fazer prova final. E, caso o 
aluno possua média maior ou igual a 60, estará aprovado. A fórmula que deve ser digitada na célula E2, 
para que, depois, possa ser copiada para as células E3 até E8, com o recurso de copiar e colar (resultando 
o que mostra o intervalo E2 a E8), é: 
 

a) =SE(E(D2>=40;D2<60);"Prova Final";SE(D2>60;"Reprovado";"Aprovado")) 
b) =SE(E(D2>=40);"Prova Final";SE(D2>=60;"Aprovado";"Reprovado")) 
c) =SE(D2>=60;"Aprovado";SE(D2>=40;"Prova Final";"Reprovado")) 
d) =SE(D2>=60;"Aprovado";SE(D2>=40;"Reprovado";"Prova Final")) 

 
 

25) Com o objetivo de obter dados sobre o aluno Pedro, será digitada a função 
=PROCV("Pedro";A2:E8;5;FALSO) na célula A10. O resultado obtido será: 
 

a) prova final 
b) 60 
c) 50 
d) 53 

 
 

LEGISLAÇÃO  
 

26) Para o exercício do mandato como membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, são exigidos requisitos e condições básicas estabelecidas na Lei n. 
6.316 de 17 de novembro de 1975. O requisito do inciso IV, parágrafo 1 do Art. 30 refere-se à: 

  
a) inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional 
b) conduta compatível com a dignidade do cargo 
c) habilidade para o exercício da profissão    
d) comprovação da cidadania brasileira 

 
Com relação à Resolução COFFITO nº 08 de 20/02/78, responda às questões de números 27 e 28. 
 
27) Ao profissional inscrito em outro CREFITO, a permissão para o exercício profissional temporário, isento 
de inscrição, por prazo máximo de 90 dias, é dada pelo Presidente do CREFITO, na área de jurisdição sob 
sua direção. Esta garantia está expressa no artigo: 

 
a) 30 
b) 100 
c) 120 
d) 170  
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28) A permissão para a concomitância de inscrições se deve ao exercício profissional em jurisdição com 
mais de um CREFITO, descrita no artigo: 

  
a) 120 inciso I    
b) 130 inciso II 
c) 170 Parágrafo 1 
d) 90 Parágrafo Único 

 
 
29) O CREFITO de determinada região administrativa recebeu denúncia sobre um anúncio do tipo panfleto, 
que era assinado por um fisioterapeuta com número de seu Conselho Regional, e que utilizava titulação 
outra, que não o de fisioterapeuta. Ao ser verificada a denúncia, o referido fisioterapeuta foi enquadrado em 
procedimento ético-disciplinar disposto no Art. 1º da Resolução no:  

  
a) 153/1993 
b) 158/1994 
c) 159/1994    
d) 190/1998 

 
 
30) Segundo a Lei no.6.316  de 17 de Dezembro de 1975, Art 5º, inciso XII, é competência do COFFITO: 

 
a) supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos 
b) exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional de nível superior ou médio 
c) estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a 

exercem 
d) dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares, ou assessorá-los 

técnicamente 
 
 
31) Na Constituição da República Federativa do Brasil, em relação aos Direitos e Garantias Fundamentais, o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter público, é assegurado e concedido por: 

 
a) habeas data 
b) habeas corpus    
c) mandato de segurança 
d) antecedentes criminais  
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32) Os critérios e a atenção que devem ser observados pelas empresas de Saúde ou análogas, ao oferecer 
as práticas terapêuticas dos campos da Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, estão fixados na Resolução 
COFFITO n0. :  
 

a) 122/1991 
b) 123/1991 
c) 139/1992 
d) 158/1994 

 
 
33) O procedimento fiscalizador nos campos da Fisioterapia e Terapia Ocupacional abrange os órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais,  considerando o dever moral e social imputado a estes órgãos ao 
oferecer estas práticas terapêuticas. Este ato fiscalizador está garantido na Resolução n0.:     

 
a) 122/1991 
b) 139/1992 
c) 153/1994 
d) 158/1994 

 
 
 
34) Em relação aos Direitos e Garantias Fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil 
dispõe dos  direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social. O Art. 7º dos dispostos em  Direitos e Garantias Fundamentais se refere:  

 
 

a) ao alistamento eleitoral 
b) à educação institucional 
c) aos documentos públicos 
d) à irredutibilidade do salário 
 
 

35) As empresas não registradas no CREFITO da jurisdição correspondente e que utilizam a expressão 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, caracterizando prestação de serviço nestes campos, ferem o artigo: 

  
a) 20 da Resolução n. 80 e 20 da Resolução n0. 81  
b) 50 da Resolução n0. 80 e 50 da Resolução n0. 81 
c) 40 da Resolução n. 122 e 40 da Resolução n0. 123 
d) 50 da Resolução n. 122 e 50 da Resolução n0. 123 

 
 
 
36) Um profissional de Fisioterapia/Terapia Ocupacional abriu um consultório especializado e, ao legalizar a 
documentação, julgou que não fosse necessário registrá-lo no CREFITO da jurisdição da atuação. Neste 
caso, este profissional infringiu o artigo: 

  
a) Art. 1010 da Resolução no 08/1978 
b) Art. 1010 da Resolução no 10/1978 
c) Art. 1050 da Resolução no 08/1978 
d) Art. 1050 da Resolução no 10/1978 
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37) A Resolução que revoga a Resolução COFFITO n0. 09  de 17 de julho de 1978 é a de n0: 
 

a) 29/1982 
b) 37/1984 
c) 80/1987 
d) 122/1991 

 
 
 
38) Um determinado CREFITO recebeu uma denúncia de que, em sua jurisdição, havia uma empresa que 
oferecia práticas profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, porém não havia registro desta 
empresa no devido CREFITO, o que necessitaria de investigação. Caso a empresa citada não fosse 
registrada efetivamente, os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estariam implicados por 
infração disciplinar na Resolução COFFITO 10 no seguinte artigo: 

 
a) Art. 10  
b) Art. 11º 
c) Art; 7º inciso IX 
d) Art. 80 inciso XII 
 

 
 

Baseado no preconizado na Resolução nº 139/1992, responda às questões de números 39 a 40. 
 
 
39) A responsabilidade técnica do exercício profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional permitida, 
referente ao número de  locais de serviço, é, no máximo, de:  

  
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5    

 
 
 
40) A Resolução supracitada dispõe sobre as atribuições do Exercício de Responsabilidade Técnica nos 
campos assistenciais da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. De acordo com os considerados nesta 
Resolução, o Art. 70 inclui os estágios curriculares na esfera da responsabilidade técnica. Neste caso, o 
inciso III se refere:  

  
a) à relação de um  preceptor para três acadêmicos  
b) ao início do estágio curricular, a partir do 70 período  
c) à preceptoria exclusiva para o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional 
d) à relação obrigatória entre estágio curricular e a Instituição de Ensino Superior    
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41) Em uma clínica de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a equipe profissional conta com apenas um 
coordenador responsável, que se preocupa apenas com a matriz de horário e os documentos de RH. No 
caso de um dos profissionais desta equipe cometer uma infração, este coordenador será responsabilizado. 
Esta responsabilização está garantida na Resolução COFFITO no 10/1978, Art.: 

 
a) 11º 
b) 10º 
c) 7º 
d) 60  

 
 
42) A um fisioterapeuta/terapeuta ocupacional foi solicitado que prescrevesse tratamento cinesioterapêutico 
associado a analgésico, para melhorar um sintoma álgico. O profissional concordou com a prescrição 
cinesioterapêutica, mas recusou a prescrição medicamentosa, para não incorrer em infração pelo:   

 
a) Art. 20  inciso V do Capítulo II da Resolução COFFITO no 10/1984 
b) Art. 20  inciso V do Capítulo I da Resolução COFFITO no 08/1984 
c) Art. 80  inciso IV do Capítulo II da Resolução COFFITO no 10/1978 
d) Art. 80  inciso VI do Capítulo III da Resolução COFFITO no  08/1978 

 
 
43) O reconhecimento das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional como nível superior foi 
conferido pelos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar e assegurado: 

 
a) pela Lei nº 9.098 de 19 de setembro de 1995 
b) pela Lei nº. 6.316 de 17 de dezembro de 1975 
c) pelo Decreto Lei nº. 938 de 13 de outubro de 1969 
d) pelo Decreto nº 90.640 de 10 de dezembro de 1984    

 
 
44) A atuação dos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é caracterizada por atribuições e 
responsabilidades específicas. Em relação às metodologias, a técnica de cinesioterapia é exclusiva do 
fisioterapeuta. Esta exclusividade está garantida na Resolução no : 

 
a) 122 de 19 de março de 1990 
b) 123 de 19 de março de 1991    
c) 139 de 28 de novembro de 1992 
d) 158 de 29 de novembro de 1994 
 
 

45) Um fisioterapeuta europeu veio morar no Brasil e procurou o CREFITO da jurisdição em que iria morar, 
para validar o seu diploma. No referido CREFITO, foi informado que poderia fazê-lo, caso a escola de 
formação fosse reconhecida em seu país, através da legislação referente ao: 

 
a) Art. 10 da Lei Nº 9.098/1995 
b) Art. 20  da Lei Nº 9.098/1995 
c) Art. 10 do Decreto Lei N. 938/1969 
d) Art. 60 do Decreto Lei N. 938/1969 
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46) Em casos de infração à legislação COFFITO, o profissional  fisioterapeuta/terapeuta ocupacional sofrerá 
as penas disciplinares estabelecidas no Art.170 da Lei 6.316, segundo os incisos I,II,III,IV,V. As penalidades 
de repreensão, multa equivalente até 10 vezes o valor da anuidade e a suspensão do exercício profissional 
até três anos estão relatadas nos seguintes incisos:  

 
a) I, IV, V 
b) I, III, IV 
c) II, III, V 
d) II, III, IV 

 
 
47) As contribuições sociais do empregador, trabalhador, concursos de propósitos e importador de bens e 
serviços do exterior também financiam a seguridade social. De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, o artigo que estabelece esta disposição é: 

  
a) 193 
b) 194 
c) 195 
d) 196 
 

 
 
48) A extinção ou perda do mandato de membro do Conselho Federal ou um dos Conselhos Regionais 
ocorre de acordo com o Art. 40 da Lei no  6316/1975. Quando um dos membros apresenta conduta indigna à 
sua posição no órgão a que pertence, está ferindo o inciso:  

  
a) I 
b) III 
c) IV 
d) V 
 

 
49) As Normas Reguladoras Complementares de fiscalização do exercício profissional foram garantidas na 
Resolução no : 

  
a) 29/1982 
b) 27/1984 
c) 20/1985 
d) 10/1987 
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50) Na Resolução COFFITO Nº 123/1991, Art. 3º,as empresas de Saúde de Grupo ou análogas que 
prestam serviços e/ou atendimentos fisioterapêuticos e/ou pelos terapeutas ocupacionais são obrigadas a: 

 
a) registrar - se no CREFITO da sua jurisdição 
b) exigir a comprovação prévia dos registros dos seus contratados 
c) delegar ao fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional a escolha da conduta terapêutica  
d) prover previamente, de forma ilimitada, o direito do associado ao acesso pleno ao tratamento 

profissional   
 
 
 
 

 
 

 


