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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
FISIOTERAPEUTA

fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
b) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
c) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos
d) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
e) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
Questão 02
A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
a)
b)
c)
d)
e)

Não há desinência nominal na palavra.
dores.
es.
serv.
ser.
Questão 03

"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a) Aposto.
b) Complemento nominal.
c) Agente da passiva.
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d) Adjunto adverbial.
e) Adjunto adnominal.
Questão 04
Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
b) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
c) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
d) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
e) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.

Questão 07
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 08
Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção concessiva.
Conjunção adversativa.
Conjunção aditiva.
Conjunção causal.
Conjunção conclusiva.
Questão 06

"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)
O sujeito da oração pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Oração sem Sujeito.
Sujeito Simples.
Sujeito Composto.
Sujeito Oculto ou Elíptico.
Sujeito Indeterminado.

FISIOTERAPEUTA

Vocês saíram antes de mim?
Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.
Aquele presente era para mim.
Vou comprar aquela blusa para mim.
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Questão 09

Questão 05
Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)

excessão - ancioso - subcídio - paralizado.
asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha
licensa - descanço - estender - chuchu
ascenção - quis - jeito - emponderamento
xingar - beje - cambito - perturbar

Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
I, II e III.
III.
II.
II e III.
Questão 10

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:
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a)
b)
c)
d)
e)

Cruéis.
Ignorantes.
Arrogantes.
Indelicados.
Dissimulados.

Conhecimentos Específicos

b) Aumento linear na tensão de oxigênio com
temperatura tecidual aumentada.
c) Relaxamento muscular através dos efeitos sobre
os fusos musculares e os órgãos tendinosos de
Golgi.
d) Metabolismo aumentado nos tecidos nos quais o
calor é absorvido.
e) Transpiração aumentada na área de absorção.
Questão 14

Questão 11
São técnicas de higiene brônquica, EXCETO:
a) Técnica de Expiração Forçada (TEF) .
b) Expiração Lenta Total com Glote Aberta em
Decúbito Infralateral (ELTGOL).
c) Percussão torácica manual.
d) Vibração.
e) Drenagem autossômica (DA).
Questão 12
Diversos testes são utilizados pelo fisioterapeuta
durante a avaliação do paciente idoso. Analise as
afirmativas abaixo sobre o Mini Exame do Estado
Mental (MEEM):
I. Utilizado para avaliar a função cognitiva do
paciente.
II. O teste trabalha linguagem e atenção através do
desenho de uma casa.
III. Pacientes que atingem 27 pontos ou mais, são
considerados dentro da normalidade para a idade.
Marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas.
As afirmativas II e III estão corretas.
Somente a alternativa I está correta.
Somente a alternativa III está correta.
As afirmativas I e III estão corretas.
Questão 13

São efeitos
EXCETO:

terapêuticos

do

calor

superficial,

a) Temperatura corporal e frequências cardíaca e de
pulso diminuída, bem como pressão sanguínea
aumentada, se aplicado por tempo suficiente ou
sistemicamente.

FISIOTERAPEUTA

A cinesioterapia é de suma importância no processo
de reabilitação por meio de exercícios ativos,
passivos ou ativos-resistidos, podendo ser
classificados de acordo com o tipo de contração.
Quando um paciente é submetido a um exercício
cuja característica se dá pela ação muscular
vencendo a resistência imposta e gerando
movimentação do segmento, classificamos como:
a)
b)
c)
d)
e)

Exercício isotônico excêntrico.
Exercício Isométrico.
Exercício adaptado.
Exercício isotônico concêntrico.
Exercício Isocinético.
Questão 15

Sobre as respostas fisiológicas ao exercício é
CORRETO afirmar:
a) A intensidade exercício vai influenciar no
percentual de contribuição das gorduras (por
glicose ou glicogênio muscular) ou dos
carboidratos (por ácidos graxos livre - AGL - e
triglicerídeos ou triacilgliceróis musculares), para
o exercício de característica aeróbia.
b) Durante a atividade ou o exercício físico, a
estimativa de gasto energético será mediante ao
valor de MET, que é o equivalente metabólico
acima do repouso. Assim, 2 MET são igual ao
consumo de O2 relativo de repouso por massa
corporal na ordem de 3,5 (mL/Kg/min), que resulta
em aproximadamente 1 kcal/min. Dessa forma, se
um indivíduo estiver em um exercício que
apresenta uma demanda de O2
de 35
(mL/Kg/min), ele terá um gasto energético de 10
METs.
c) Durante as contrações musculares no exercício
físico, os metabolismos energéticos, anaeróbio
(oxidativo) e aeróbio (alático e lático) contribuirão
para ressíntese de ATP, com diferentes níveis de
exigência e contribuição.
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d) Durante o metabolismo aeróbico lático pela via
glicolítica, a oferta de oxigênio no músculo ainda é
baixa, com maior contribuição energética durante
o exercício, iniciando a partir de 15 segundos e
alcançando o pico próximo a 60 segundos.
e) A quebra do glicogênio como substrato energético
utilizado durante o exercício físico pelo músculo
se mostra importante, tanto pelo metabolismo
anaeróbio (via glicolítica que produz ATP e
lactato), quanto aeróbio (que resulta em ATP,
CO2 e H2O).
Questão 16
Sobre a utilização do Ultra-som na fisioterapia é
CORRETO afirmar:
a) As ondas de alta frequência (1 MHz) são
absorvidas com mais facilidade,elevam as
temperaturas mais rapidamente e não penetram
tão profundamente.
b) Para tratamentos térmicos, o ultrassom de 1 MHz
aplicado a 1,5W /cm2 aquece a uma velocidade
aproximada de 0,2 °C por W/cm2.
c) Para ultrassom pulsátil,a energia ou a intensidade
média espacial é medida em watts por centímetro
quadrado da superfície do cristal ou da ERA.
d) A dosagem e? orientada em Joules.
e) O método de acoplamento mais utilizado é o
acoplamento com água.

tratamento ou a prevenção de deficiências, a
melhora, a restauração ou a potencialização da
função física, a prevenção ou a redução dos fatores
de risco ligados à saúde, a otimização do estado de
saúde geral, seu preparo físico ou sensação de
bem-estar.
Assinale
a
alternativa
que
CORRETAMENTE a lacuna do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

completa

crossfit
diagnóstico cinético-funcional
exercício terapêutico
flutter
alongamento
Questão 19

O processo de ventilação pulmonar, desde o
comando de contração e relaxamento dos músculos
respiratórios até a interferência para definição da
velocidade e amplitude de cada ciclo respiratório é
resultado da ação do sistema nervoso central, mais
especificamente dos centros respiratórios localizados
no:
a)
b)
c)
d)
e)

Tálamo.
Bulbo.
Hipotálamo.
Mesencéfalo.
Ponte.

Questão 17
As mobilizações articulares são técnicas que
envolvem movimentos passivos de baixa velocidade
dentro da amplitude articular, ou no seu limite, para
recuperar quaisquer perdas de movimentos
articulares acessórios, decorrentes de lesões nas
articulações. A técnica pode ser aplicada como um
movimento oscilatório, utilizando-se movimentos
fisiológicos ou acessórios. Quais dos movimentos
abaixo é considerado acessório?
a)
b)
c)
d)
e)

Abdução.
Deslizamento.
Rotação.
Circundução.
Flexão.
Questão 18

O ________________________________________
é um treinamento planejado e sistemático de
movimentos corporais, posturas ou atividades físicas
com o objetivo de proporcionar ao paciente o
FISIOTERAPEUTA

Questão 20
Um indivíduo, 25 anos, atleta profissional de futebol,
sofreu
uma
lesão
no
joelho
esquerdo
comprometendo o Ligamento Cruzado Anterior
(LCA). Nesse caso, qual teste evidencia a lesão:
a)
b)
c)
d)
e)

Teste de gaveta anterior.
Teste de gaveta posterior.
Teste de estresse em varo ou bocejo.
Teste de compressão de Apley.
Teste de Lachman.
Questão 21

O objetivo de métodos de treinamento da marcha é
beneficiar o indivíduo com melhora da capacidade
funcional, independência e segurança.Para que o
tratamento seja adequado o fisioterapeuta deve
conhecer o ciclo da marcha e avaliá-lo
adequadamente. Assinale a alternativa CORRETA
referente ao ciclo da marcha:
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a) Na fase oscilante ou fase de balanço, nos
primeiros 15°, o membro oscilante avança por
meio de um encurtamento máximo do membro e
as articulações estão em tripla flexão, para nos
25° finais do ciclo o joelho ser levado em flexão, o
quadril em extensão e rotação lateral e o
tornozelo em posição neutra.
b) No início da fase de apoio, de 0 a 15% do ciclo, o
calcanhar ataca o solo, momento em que a
distância quadril-solo apresenta menor valor pela
posição do quadril em ligeira extensão e rotação
lateral (absorvendo parcialmente o choque),
joelho em ligeira flexão e tornozelo perpendicular
ao segmento tibial; o tronco está ereto e roda
contralateralmente, membro superior oposto está
à frente e membro superior ipsilateral em
hiperextensão de ombro.
c) Durante a fase de apoio da marcha, a articulação
do quadril sofre uma força compressiva cuja
magnitude alcança de 5 a 7 vezes o peso
corporal, a qual aumenta conforme a velocidade
da marcha se eleva.
d) O ciclo da marcha é dividido em fase de apoio e
balanço, sendo a de balanço realizada em 60%
do ciclo.
e) O passo é a metade da passada e dois passos
(direito e esquerdo) equivalem a um ciclo da
marcha (passada), e seu comprimento dá-se pela
distância entre o toque do calcanhar de um pé no
solo até o toque do calcanhar do outro pé no solo,
cuja média varia de 5 a 8 cm.
Questão 22
A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa
do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É
causada por uma diminuição intensa da produção de
dopamina, que é um neurotransmissor (substância
química que ajuda na transmissão de mensagens
entre as células nervosas). Sobre a atuação da
fisioterapia no paciente com doença de Parkinson é
CORRETO afirmar:
a) A fisioterapia se restringe na atuação dos
distúrbios motores, realizando exercícios de
alongamento, mobilização, movimentação e
exercícios de força muscular para a manutenção
da mobilidade e diminuição da rigidez.
b) O fisioterapeuta não fará avaliação para conhecer
as demandas apresentadas pelo paciente, sua
queixa principal, suas principais dificuldades
funcionais, limitações e habilidades presentes. Ele
irá elaborar um plano de intervenção com
condutas direcionadas individualmente com base
nas características da doença.

FISIOTERAPEUTA

c) A fisioterapia atua em conjunto com a equipe nos
diferentes estágios da doença, tendo o mesmo
papel em cada um.
d) A necessidade da fisioterapia respiratória se da
pela complicação respiratória que surge em
decorrência da evolução da doença e dos
distúrbios relacionados a deglutição, tornando o
paciente mais suscetível a pneumonia, além da
diminuição da mobilidade e das alterações
posturais que acabam interferindo na capacidade
pulmonar.
e) Na
instabilidade
postural
os
pacientes
experimentam dificuldades crescentes durante
atividades dinâmicas desestabilizantes como
deitar.
Questão 23
Marque a alternativa que representa o nome dado a
doença que acomete exclusivamente o sexo
masculino, visto ser uma afecção genética ligada ao
cromossomo X. Seu quadro clínico inicia por volta
dos 5 a 6 anos de idade, com fraqueza
muscular, de forma gradual e ascendente, da cintura
pélvica e membros inferiores, progredindo para
membros superiores e cintura escapular. O paciente,
ao levantar-se do chão, realiza a ação apoiando os
braços na perna, "escalando" com os braços nos
membros inferiores, até erguer-se em pé novamente.
Além disso, apresenta pseudo-hipertrofia de
panturrilha, encurtamento muscular e deformidade
em equinovaro do pé, escolioses, flexo de joelho e
cotovelo:
a)
b)
c)
d)
e)

Distrofia muscular de Duchenne (DMD).
Amiotrofia espinhal infantil (tipo I, II e III).
Charcot-Marie-Tooth (CMT).
Mielomeningocele.
Paralisia cerebral.
Questão 24

De acordo com o Artigo 9º do Código de Ética e
Deontologia da Fisioterapia, é dever fundamental do
fisioterapeuta:
a) Colocar seus serviços profissionais à disposição
da comunidade em caso de guerra, catástrofe,
epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem
pessoal incompatível com o princípio de bioética
de justiça.
b) Ser impontual no cumprimento das obrigações
pecuniárias inerentes ao exercício da Fisioterapia.
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c) Cobrar honorários de cliente/paciente/usuário em
instituição que se destina à prestação de serviços
públicos,
ou
receber
remuneração
de
cliente/paciente/usuário como complemento de
salários ou de honorários.
d) Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos
a seu alcance e aprimorá-los semestralmente
para promover a saúde e prevenir condições que
impliquem em perda da qualidade da vida do ser
humano.
e) Justa
remuneração
por
seus
serviços
profissionais adicionais.
Questão 25
Geralmente as órteses são utilizadas como recurso
terapêutico
complementar
no
tratamento
fisioterapêutico, sendo indicadas para vários
objetivos. A órtese "Tirante Clavicular" ou também
chamada "Tirante Axilar em Oito" é indicada para
qual situação?
a) Indicada para fraturas que acometem o cotovelo.
b) Estabilizam as articulações interfalangianas e são
indicadas para luxações.
c) Indicadas para facilitar o movimento de protusão
da escápula.
d) São órteses funcionais que mantém punho, mão e
dedos em posição fisiológica.
e) Indicada para casos de fraturas de clavícula,
mantém as escápulas e os ombros em retração,
impedindo o movimento da clavícula.
Questão 26
A fisioterapia deve examinar, avaliar e testar
indivíduos que tenham algum comprometimento
mecânico, fisiológico e do movimento, apresentando
limitação da atividade e restrições na participação ou
outros distúrbios relacionados com
a saúde e o movimento. No caso de um individuo, 65
anos, motorista de ônibus há 20 anos, com queixas
de incômodo na região do ombro direito ao realizar
movimentos de abdução e rotação externa do
ombro, julgou-se necessário realizar o teste onde o
terapeuta instrui o paciente para realizar uma flexão
e abdução de 30º de membros superiores e uma
rotação interna, apontando os polegares para o chão
(lata vazia). O terapeuta impõe uma resistência com
ambas às mãos na altura do cotovelo do paciente e
pede que o mesmo realize uma flexão contra a
resistência. Marque a alternativa que representa o
nome dado a esse teste:

FISIOTERAPEUTA

a)
b)
c)
d)
e)

Teste de Gerber.
Teste do impacto de Yokum.
Teste de Jobe.
Teste de Yergason.
Teste de Apley.
Questão 27

Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica (RCPM) é
reconhecida como sendo a integração de
intervenções,
denominadas
"ações
não
farmacológicas", que visam assegurar as melhores
condições físicas, psicológicas e sociais para o
paciente com doença cardiovascular, pulmonar e
metabólica. Programas formais de RCPM melhoram
de maneira efetiva a capacidade funcional, diminuem
o estresse, melhoram a qualidade de vida, reduzem
a mortalidade de causa cardiovascular e mortalidade
geral (CARVALHO, 2006). Sobre as fases de
reabilitação
cardíaca
marque
a
alternativa
CORRETA:
a) A fase 2 consiste em programa de longo prazo,
sendo de duração indefinida, muito variável. As
atividades
não
são
necessariamente
supervisionadas, devendo ser adequadas à
disponibilidade de tempo para a manutenção do
programa de exercícios físicos e às preferências
dos pacientes em relação às atividades
desportivas recreativas.
b) A fase 2 aplica-se ao paciente internado. É o
passo inicial em direção a uma vida ativa e
produtiva. Nos primórdios da reabilitação
cardíaca, foi destinada exclusivamente à
recuperação após infarto do miocárdio ou cirurgia
de revascularização miocárdica (RM). Hoje, deve
incluir pacientes submetidos às intervenções
coronárias percutâneas (ICP) por técnica de balão
ou implante de STENT, cirurgias para valvopatia,
cirurgias para cardiopatia congênita, transplante
cardíaco, paciente com angina do peito de caráter
estável e paciente com fatores de risco para
doença coronária.
c) A fase 4 tem duração prevista de 6 a 24 meses.
Destina-se a atender, de imediato, pacientes
liberados da fase 3, mas pode ser iniciada em
qualquer etapa da evolução da doença.
d) Na fase 3 os pacientes após cada avaliação
médica, principalmente quando são submetidos a
testes ergométricos, cuja periodicidade não deve
exceder a um ano, devem ser avaliados e
orientados na prática, sempre que possível com
algumas sessões supervisionadas de exercícios.
Os objetivos principais desta fase são o aumento
e a manutenção da aptidão física.
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e) A fase 1 inicia-se após o paciente ter sido
considerado compensado clinicamente, como
decorrência da otimização do tratamento clínico
ou utilização de procedimento intervencionista.
Devem predominar a combinação de exercício
físico de baixa intensidade, técnicas para o
controle do estresse e programas de educação
em relação aos fatores de risco.
Questão 28
A hidroterapia pode ser utilizada como forma de
tratamento em diversas áreas, como nas disfunções
ortopédicas,
reumáticas,
cardiovasculares,
ginecológicas, obstetrícias e neurológicas. Para cada
situação, um objetivo diferente e técnicas
específicas. Sobre os efeitos fisiológicos do corpo
imerso na água é CORRETO afirmar:
a) Quando o paciente realiza imersão até o nível
cervical, há diminuição na produção de urina e
excreção de água.
b) Parte do fluxo sanguíneo é direcionado para a
pele e músculos, provocando a diminuição do
espasmo muscular, melhor distribuição de
oxigênio e diminuição da eliminação de
catabólitos, propiciando melhor nutrição tecidual.
c) Durante a imersão na água aquecida, há uma
vasodilatação periférica, aumentando a circulação
sanguínea, aumentando o suprimento sanguíneo
nos músculos e promovendo melhora do retorno
venoso.
d) Durante a imersão, há a alternância da liberação
de neurotransmissores e catecolaminas, que
estão ligadas à regulação da frequência cardíaca
e resistência dos vasos sanguíneos. Com isso,
haverá aumento dos níveis de epinefrina e
norepinefrina, e bloqueio das terminações
nervosas, fazendo com que o paciente sinta
menos dor durante a imersão em água aquecida
devido ao aumento do seu limiar.
e) A pressão hidrostática promove a compressão
linfática e venosa, gerando o deslocamento do
sangue venoso da região torácica para as
periferias.

a) Considera as pessoas como um todo, atendendo
a todas as suas necessidades.
b) Defende que a saúde é um direito de cidadania de
todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar
este direito, sendo que o acesso às ações e
serviços deve ser garantido a todas as pessoas,
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou
outras características sociais ou pessoais.
c) Orienta a descentralização e redistribuição de
poder e responsabilidade entre os três níveis de
governo.
d) Permite que a sociedade participe diariamente
nas decisões do sistema.
e) O objetivo desse princípio é diminuir as
desigualdades. Apesar de todas as pessoas
possuírem direito aos serviços, as pessoas não
são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.
Questão 30
A Facilitação Neuromuscular proprioceptiva (FNP) é
um conceito de tratamento baseado na filosofia de
que, todo ser humano tem um potencial existente
não explorado, pautado na tríade:
a) Método de tratamento global, foco positivo e alto
nível funcional.
b) Irradiação, foco positivo e contração isocinética.
c) Método de tratamento local, foco positivo e baixo
nível funcional.
d) Resistência, contato manual e baixo nível
funcional.
e) Visão, posição corporal e método de tratamento
local.

Questão 29
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores
e mais complexos sistemas de saúde pública do
mundo, pois abrange serviços de baixa, média e alta
complexidade, garantindo acesso integral, universal
e gratuito para toda a população do país. Marque a
alternativa correta referente ao princípio de Equidade
do SUS:

FISIOTERAPEUTA
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