
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

FISIOTERAPEUTA 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Questão 01) Assinale a alternativa 

que preencha, pela ordem, 

corretamente as lacunas. 

I. No embarque, será _________ 

apresentação de um documento 

oficial. 

II. Aquele clube possui _____ sócios. 

III. Argumentavam e discutiam ____ 

durante a reunião. 

IV. O primeiro e segundo ___ desta 

fileira ___ a prova oral a seguir. 

V. A primeira e a segunda ______ 

sairão mais cedo por bom 

comportamento! 

A) necessário – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileira 

B) necessária – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

C) necessária – bastantes – bastantes– 

estudante – fará – fileiras 

D) necessário – bastante – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

E) necessária – bastantes – bastante – 

estudante – fará – fileira 

Questão 02) Analise a relação 

estabelecida entre os verbos e os 

termos que os completam. 

I. Em “Aquele prefeito enganou à 

população.”, há um verbo transitivo 

direto cujo complemento verbal é um 

objeto direto preposicionado, uma 

vez que se deseja evitar a 

ambiguidade na frase. 

II. Em “Não favoreça a José em 

detrimento de Wilson.”, há um verbo 

transitivo indireto cujo complemento 

verbal é um objeto indireto, uma vez 

que este é formado de nome 

referente a pessoas e o verbo exige 

preposição. 

III. Em “O jurado não soube a quem 

premiar primeiro.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado do pronome “quem”. 

IV. Em “Não ouvi a ti durante o discurso 

daquele político.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado por pronome oblíquo tônico. 

V. Em “O comunicado afligiu a todos.”, 

há um verbo transitivo indireto cujo 

complemento verbal é um objeto 

direto preposicionado, uma vez que 

este é formado por pronome 

indefinido e o verbo exige 

preposição. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente II e V estão corretas. 

D) Somente I, III e IV estão corretas. 

E) Somente II, III e V estão corretas. 

Questão 03) Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto à regência 

verbal. 

A) Todo o povo brasileiro simpatizou 

com a ideia de plebiscito. 

B) Preferiu a dura realidade do que a 

ilusão de uma vida feliz. 

C) Há empresas que pagam comissões 

injustas aos funcionários. 

D) Três homens presidiram ao júri. 

E) Lembramos o endereço da agência 

de viagens. 
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MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um salão comercial  

retangular de comprimento 30m e 

largura de 25m deverá ser repartido 

em pequenas salas a serem alugadas. 

Qual o valor da área, em m2, de cada 

sala, sabendo que todas as salas 

devem ser iguais e ter a maior área 

possível? 

A) 25m2 

B) 20m2 

C) 15m2 

D) 10m2 

E) 5m2 

Questão 05) Uma pessoa de 1,70m, 

que está a 100m do prédio, enxerga-o 

segundo um ângulo de 60ᵒ com a 

horizontal. Considerando que,  

3 1,73 , a altura do prédio, em 

metros, é: 

A) 17,3 

B) 173 

C) 174,5 

D) 17,45 

E) 180 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) Em 2014, o Brasil 

sediará um dos maiores e mais 

importantes eventos esportivos do 

planeta, a Copa do Mundo de Futebol. 

Para garantir a realização do evento, 

governos e iniciativa privada estão 

investindo recursos financeiros para 

reformar, remodelar e ampliar 

estádios, ruas, avenidas, estradas, 

aeroportos, entre outros bens públicos  

 

nas cidades que irão receber os jogos. 

Para tanto, todos os agentes envolvidos 

partilham e se comprometem através 

de um termo específico a apresentar os 

valores investidos para a realização do 

evento, os quais também definem qual 

o papel dos governos federal, estaduais 

e municipais, bem como dos agentes 

privados, a liberação e utilização de 

recursos e a execução de ações. 

Assinale entre as alternativas abaixo 

aquela que apresenta a denominação 

correta do termo de prerrogativas, 

estratégias e ações em questão. 

A) Termo de Transparência. 

B) Termo de Compromissos. 

C) Termo de Isonomia. 

D) Matriz da Transparência. 

E) Matriz de Responsabilidades. 

Questão 07) Segundo o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2012 houve um ganho 

de 5,8% no rendimento médio mensal 

real de todos os trabalhos das pessoas 

de 15 anos ou mais de idade ocupadas 

e com rendimento. A média salarial 

mensal que em 2011 era de R$ 

1.425,00, em 2012 alcançou R$ 

1.507,00. Esses dados foram apurados 

a partir da PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios. Sobre a 

PNAD é INCORRETO afirmar que 

A) trata-se de um levantamento 

estatístico que integra o Programa 

Nacional de Pesquisas Contínuas por 

Amostra de Domicílios do IBGE. 

B) um dos fatores pesquisados é o 

rendimento mensal normalmente 

recebido do trabalho principal e dos 

outros trabalhos, tais como 

aposentadoria, pensão, abono de 

permanência, aluguel e outros 

rendimentos.  
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C) dados sobre a alfabetização, 

escolaridade (série e grau 

frequentados) e nível de instrução 

das pessoas que não são estudantes 

(última série concluída e grau 

correspondente) também compõem 

suas bases de investigação. 

D) informações sobre sexo, cor, 

condição na unidade domiciliar, 

posição na família e no domicílio, 

número na família e data de 

nascimento dos moradores são 

dados de grande relevância da 

pesquisa. 

E) efetua a produção contínua e 

sistemática de índices de preços ao 

consumidor, tendo como unidade de 

coleta estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços, 

concessionárias de serviços públicos 

e domicílios (para levantamento de 

aluguel e condomínio). 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Considere o fragmento 

(abaixo) de uma planilha do Microsoft 

Excel 2007. 

 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado da fórmula 

abaixo: 

=(SOMA(A1;B2;A3)+SOMA(B1:B3))/B1 

A) 10  

B) 6  

C) 18  

D) 16 

E) 12 

 

Questão 09) O Microsoft Word 2007 

possui um botão que permite copiar os 

formatos de textos existentes, para 

outro texto, sem copiar o texto. Tal 

botão é denominado: 

A) Sombreamento 

B) Recortar 

C) Colar Especial 

D) Formatar Pincel 

E) Selecionar Formatação 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

Questão 10) O desenho abaixo 

composto da cintura escapular mostra 

cinco articulações. A alternativa que 

corresponde corretamente à 

nomenclatura dos números escritos nas 

articulações na imagem é: 

 

A) 1. Supraumeral; 2. Costovertebral; 3. 

Glenoumeral; 4. Acromioclavicular; 5. 

Escapulocostal. 

B) 1. Supraumeral; 2. Esternoclavicular; 

3. Glenoumeral; 4. Costoesternal; 5. 

Escapulocostal. 

C) 1. Glenoumeral; 2. Escapulocostal; 3. 

Costovertebral; 4. Esternoclavicular; 

5. Costoesternal. 

D) 1. Supraumeral; 2. Acromioclavicular; 

3. Costoesternal; 4. Esternoclavicular; 

5. Costovertebral.  

E) 1. Glenoumeral; 2. Supraumeral; 3. 

Acromioclavicular; 4. Escapulocostal; 

5. Esternoclavicular.  
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Questão 11) São partes formadoras 

do nervo facial: 

I. a porção maior, que possui função 

motora e inerva os músculos da 

expressão facial, constituindo o 

nervo facial propriamente dito; 

II. a porção menor, o nervo 

intermédio, que possui fibras 

sensitivas gerais e especiais e 

fibras parassimpáticas; 

III. a porção mediana, que contém 

fibras aferentes, relacionadas com 

três terços anteriores da língua. 

Marque a alternativa correta. 

A) I e III estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) I e II estão corretas. 

E) I e III estão incorretas. 

Questão 12) Em fisioterapia são 

utilizados basicamente dois tipos de 

laser. O laser de Hélio-Neônio (He-

Ne) e o Laser de Arsenieto de Gálio 

(As-Ga). Sobre esses dois tipos de 

laser NÃO é correto afirmar: 

A) O laser de He-Ne é obtido a partir 

da estimulação de uma mescla de 

gases (hélio e neônio na proporção 

de 9:1). 

B) A emissão do laser He-Ne se dá de 

maneira contínua e a do laser As-

Ga ocorre em regime pulsado. 

C) O laser As-Ga é uma radiação 

obtida a partir da estimulação de 

um diodo semicondutor, formado 

por cristais de arsenieto de gálio. 

D) O laser de Hélio-Neônio apresenta 

cor vermelha visível e o laser 

Arsenieto de Gálio apresenta a cor 

infravermelha invisível. 

 

E) A emissão do laser He-Ne se dá de 

maneira pulsada e a do laser As-

Ga ocorre em regime contínuo. 

Questão 13) Assinale a alternativa 

correta. 

A) A epicondilite lateral ou a medial 

são constrições dolorosas da 

bainha comum dos tendões do 

abdutor longo e extensor curto do 

polegar, também chamado de 

primeiro compartimento dorsal. 

B) A epicondilite lateral ou a medial é 

uma constrição da bainha 

tendinosa (polia) associada ao 

deslizamento normal do tendão em 

sua bainha. 

C) A epicondilite lateral ou a medial 

são síndromes dolorosas do 

cotovelo com irradiação do 

sintoma para o antebraço. É um 

diagnóstico comum nos 

ambulatórios de saúde do 

trabalhador e atinge indivíduos 

que realizam trabalho manual 

intenso ou repetitivo. 

D) A epicondilite lateral ou a medial 

são síndromes dolorosas do 

tornozelo com irradiação do 

sintoma para o calcâneo. É um 

diagnóstico comum nos 

ambulatórios de saúde do 

trabalhador e atinge indivíduos 

que realizam trabalhos repetitivos. 

E) A epicondilite lateral ou a medial 

são constrições dolorosas da 

bainha comum dos tendões dos 

extensores longos e flexores curtos 

do polegar, também chamado de 

primeiro compartimento dorsal. 
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Questão 14) No tratamento da 

paralisia facial periférica, os recursos 

indicados podem ser: 

A) termoterapia – massoterapia - 

eletroterapia – cinesioterapia – 

crioterapia – órtese. 

B) ondas curtas – turbilhão – 

massoterapia – termoterapia – 

órtese.  

C) gladiador – citius – gelo – corrente 

galvânica – estepe. 

D) eletroterapia – ultrasson – 

infravermelho – cinesioterapia – 

tração cervical.  

E) turbilhão – espaldar – crioterapia – 

parafina – massoterapia. 

Questão 15) Normalmente, os 

testes realizados para diagnosticar a 

síndrome do túnel do carpo são: 

A) teste de extensão forçada contra 

resistência – testes dinâmicos de 

Cozen – teste de Filkenstein. 

B) teste de Phalen – teste de Phalen 

invertido – teste de digito-

percussão. 

C) teste de Roos – teste de Adson-

Wright – teste de compressão. 

D) teste de Roos – testes dinâmicos 

de Cozen – teste de Phalen 

E) teste de Phalen invertido – teste 

de extensão forçada contra 

resistência – teste de Filkenstein. 

Questão 16) As modalidades de 

tratamento não-operatório da doença 

articular degenerativa do joelho são: 

I. períodos limitados de repouso – 

órteses, como suportes elásticos; 

II. agentes anti-inflamatórios não-

esteroides;  
 

 

III. auxiliares de deambulação, como 

bengala, muletas e andador; 

IV. subidas e descidas de escadas – 

exercícios com peso – bicicleta 

com peso. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a IV está correta. 

B) II, III e IV estão corretas. 

C) Somente a I está correta. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) II e IV estão corretas. 

Questão 17) Entre as alternativas 

abaixo, assinale a que demonstra 

algumas das competências do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

A) Desvincular-se de formulações e de 

implementações das políticas de 

saneamento básico, bem como 

daquelas relativas às condições e 

aos ambientes de trabalho. 

B) Formular, avaliar e apoiar políticas 

de alimentação e nutrição; 

coordenar e participar na execução 

das ações de vigilância 

epidemiológica; normatizar e 

coordenar nacionalmente o sistema 

nacional de sangue, componentes e 

derivados. 

C) Não definir nem coordenar os 

sistemas de redes integradas de 

assistência de alta complexidade, de 

rede de laboratórios de saúde 

pública federal, estadual e 

municipal. 

D) Normatizar, porém não coordenar 

nacionalmente o sistema nacional 

de sangue, componentes e 

derivados. 

E) Elaborar o planejamento estratégico 

nacional no âmbito do SUS, em 

cooperação técnica somente com os 

Municípios e não com os Estados. 
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Questão 18) Entre as deformidades 

dos pés está a do pé equinovarus (pé 

equinovaro congênito). É correto 

afirmar que o pé equinovarus 

A) é um quadro comum em recém-

nascidos. Este quadro é também 

chamado de metatarsos adductus 

e alguns diferenciariam estes dois 

termos, mas são suficientemente 

similares para se usar qualquer 

uma das duas denominações. Não 

é uma deformação grave, mas 

muitas vezes a criança pode andar 

de maneira desajeitada, seus 

artelhos estão para dentro e 

frequentemente “tropeça” sobre os 

seus próprios pés. 

B) comumente chamado de ‘pé torto’, 

é considerado a deformação 

congênita fixa mais comum do pé. 

É encontrado mais frequentemente 

entre meninos do que em 

meninas. É considerado um defeito 

do desenvolvimento do pré-natal e 

pode se dar em um ou nos dois 

pés. 

C) é e parece ser plano. Não há arco 

longitudinal visível e o arco 

existente está mascarado por um 

coxim de gordura na planta do pé. 

D) é relativamente raro, mas é mais 

grave que o pé plano congênito. 

Nele a posição é de calcâneo valgo 

com o pé dobrado lateralmente 

sobre si mesmo.  

E) adquirido é em geral flexível e 

pode parecer bem formado quando 

não sustenta peso ou quando nas 

pontas dos artelhos. O pé, ao 

sustentar o peso, adquire um 

aspecto achatado. 

 

Questão 19) A _______ é um tubo 

musculofibroso mediano, incompleto 

anteriormente, situado adiante das 

vértebras cervicais e suspensa pela 

base do crânio.  A _________ evita a 

entrada de sólidos e líquidos para as 

vias aéreas inferiores.  A __________ 

produz vibrações na coluna aérea que, 

modificadas pela língua, palato, 

cavidade bucal e dentes, fossas nasais 

e seios paranasais, se tornam os sons 

da fala, canto, choro, riso e outros. A 

parte alta da ____________ é 

posterior às fossas nasais e é só 

respiratória. 

A alternativa que completa 

corretamente as lacunas acima é: 

A) faringe – faringe – laringe – laringe.  

B) faringe – faringe – faringe – laringe.  

C) laringe – laringe – laringe – laringe. 

D) laringe – laringe – faringe – faringe. 

E) faringe – laringe – laringe – faringe. 

Questão 20) Assinale a alternativa 

correta no que se refere à estrutura 

do coração. 

A) O epicárdio é a espessa túnica 

média muscular. O endocárdio é 

externo, fibro-seroso, delgado; 

limita internamente a cavidade 

pericárdica. O miocárdio forra o 

interior das câmaras, em contato 

com o sangue que as percorre. 

B) O endocárdio é a espessa túnica 

média muscular. O miocárdio é 

externo, fibro-seroso, delgado; 

limita internamente a cavidade 

pericárdica. O epicárdio forra o 

interior das câmaras, em contato 

com o sangue que as percorre. 

C) O miocárdio é a espessa túnica 

média muscular. O endocárdio é 

externo, fibro-seroso, delgado;  
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limita internamente a cavidade 

pericárdica. O epicárdio forra o 

interior das câmaras, em contato 

com o sangue que as percorre. 

D) O miocárdio é a espessa túnica 

média muscular. O epicárdio é 

externo, fibro-seroso, delgado; 

limita internamente a cavidade 

pericárdica. O endocárdio forra o 

interior das câmaras, em contato 

com o sangue que as percorre. 

E) O epicárdio é a espessa túnica 

média muscular. O miocárdio é 

externo, fibro-seroso, delgado; 

limita internamente a cavidade 

pericárdica. O endocárdio forra o 

interior das câmaras, em contato 

com o sangue que as percorre. 

Questão 21) Observe a figura 

abaixo.  

 

Os principais tipos de rupturas 

meniscais são, respectivamente: 

A) transversa – retalho – alça de 

balde – longitudinal - horizontal 

B) alça de balde – longitudinal – 

retalho – transversa - horizontal 

C) longitudinal – retalho – transversa 

– horizontal – alça de balde 

D) horizontal – retalho – alça de 

balde – longitudinal - transversa  

E) alça de balde – horizontal – retalho 

– transversa - longitudinal 

Questão 22) De acordo com a lei 

8.142/90, no art. 2º, os recursos do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

alocados como: 

 

I. receitas de custeio e de capital do 

Ministério da Administração e 

Recursos, seus órgãos e 

entidades, da administração direta 

e indireta; 

II. investimentos previstos em lei 

orçamentária, de iniciativa do 

Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional; 

III. investimentos previstos no Plano 

Quinquenal do Ministério da 

Saúde; 

IV. cobertura das ações e serviços de 

saúde a serem implementados 

pelos Municípios, Estados e 

Distrito Federal. 

Estão corretas as proposições 

indicadas na alternativa: 

A) I, II e III 

B) II, III e IV  

C) I, III e IV 

D) I, II e IV 

E) I e II. 

Questão 23) Quais são os sintomas 

mais comuns de um menisco 

rompido? 

A) Dor – falseio – trancamento – 

edema – dificuldade nos 

movimentos – estalos. 

B) Elasticidade – contratura – 

estiramento – frouxidão 

ligamentar. 

C) Dor – elasticidade – trancamento – 

estiramento – supinação. 

D) Dificuldade nos movimentos – 

edema – supinação – frouxidão 

ligamentar. 

E) Supinação – estiramento – falseio 

– trancamento – dor.  
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Questão 24) Assinale a alternativa 

que demonstra os tipos de 

estimulação TENS. 

A) Iontoforese – largura de pulso – 

calor profundo – fonoforese.  

B) Frequência – largura de pulso – 

intensidade de descarga – forma 

de onda – eletrodos. 

C) Largura de pulso – fonoforese – 

intensidade de descarga – 

iontoforese. 

D) Forma de onda – eletrodos – calor 

profundo – crioterapia. 

E) Crioterapia – frequência – forma 

de onda – calor profundo. 

Questão 25) Quais são as funções 

das órteses para coluna? 

A) Imobilização – suporte – repouso – 

proteção – correção – razões 

psicológicas. 

B) Fixação esquelética – suporte – 

distração – estética - ligações 

viscoelásticas – correção. 

C) Imobilização – fixação esquelética 

– distração – proteção – estética – 

postura ortostática. 

D) Suporte – ligações viscoelásticas – 

razões psicológicas – distração – 

postura ortostática. 

E) Repouso – fixação esquelética – 

estética – movimentação – 

suporte. 

Questão 26) As lesões osteopáticas 

mais frequentes do atlas e do axis 

são: 

A) cervicalgia aguda – dorsalgia 

aguda – nevralgia intercostal – 

nevralgias crânio-faciais. 

 
 

 

B) cervicalgia crônica – dorsalgia aguda 

– nevralgia obturadora – nevralgia 

de Arnold. 

C) cervicalgia aguda – cervicalgia 

crônica – nevralgia de Arnold – 

nevralgias crânio-faciais. 

D) nevralgia obturadora – nevralgia 

intercostal – cervicalgia aguda – 

nevralgias crânio-faciais. 

E) dorsalgia aguda – nevralgia de 

Arnold – nevralgia obturadora – 

nevralgia intercostal. 

Questão 27) Qual a classificação das 

fraturas dos ossos do antebraço? 

A) Fratura isolada da diáfise tibial – 

fratura isolada do perônio – do terço 

superior do cúbito com luxação de 

cabeça de rádio – das diáfises de 

ambos os ossos e da extremidade 

inferior do rádio. 

B) Fratura isolada da diáfise tibial – da 

cabeça do rádio – fratura isolada do 

perônio – das diáfises de ambos os 

ossos – da extremidade inferior do 

rádio – fratura linear do maléolo 

externo. 

C) Fratura do processo coronoide – da 

cabeça do rádio – fratura isolada do 

perônio – das diáfises de ambos os 

ossos e da extremidade inferior do 

úmero – fratura linear do maléolo 

externo. 

D) Fratura do olécrano – do processo 

coronoide – da cabeça do rádio – do 

terço superior do cúbito com 

luxação de cabeça do rádio – das 

diáfises de ambos os ossos e da 

extremidade inferior do rádio. 

E) Fratura isolada da diáfise tibial – 

fratura isolada do perônio – fratura 

da base do metacarpiano – da 

extremidade inferior do rádio – 

fratura linear do maléolo externo. 
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Questão 28) Quais são os sintomas de 

trombose venosa profunda? 

A) Alterações mentais – edema – 

dispneia – dor pleurítica.  

B) Febre alta – linfedema – dispneia – 

dor pleurítica. 

C) Dor média à severa na panturrilha – 

edema – dificuldade de caminhar ou 

ficar em pé – câimbras na 

panturrilha ou pé. 

D) Dificuldade de caminhar ou ficar em 

pé – alterações mentais – linfedema 

– dispneia. 

E) Dor média à severa na panturrilha – 

edema – febre alta – dor pleurítica. 

Questão 29) Qual a finalidade da 

Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Saúde? 

A) Dar assistência, nas atividades 

dirigidas às pessoas, individual ou 

coletivamente, e que é prestada no 

âmbito ambulatorial e hospitalar, 

bem como em outros espaços, 

especialmente no domiciliar. 

B) Promover e consolidar o pleno 

exercício, por parte do poder público 

municipal e do Distrito Federal, da 

função de gestor da atenção à 

saúde dos seus munícipes com a 

consequente redefinição das 

responsabilidades dos Estados, do 

Distrito Federal e da União, 

avançando na consolidação dos 

princípios do SUS. 

C) Ressaltar que as ações de política 

setorial em saúde, bem como as 

administrativas - planejamento, 

comando e controle - são inerentes 

e integrantes do contexto daquelas 

envolvidas na assistência e nas 

intervenções ambientais. Ações de 

comunicação e de educação também  

compõem, obrigatória e 

permanentemente, a atenção à 

saúde. 

D) Intervir em questões ambientais, no 

seu sentido mais amplo, incluindo as 

relações e as condições sanitárias 

nos ambientes de vida e de 

trabalho, o controle de vetores e 

hospedeiros e a operação de 

sistemas de saneamento ambiental. 

E) Intervir nas políticas externas ao 

setor saúde, que interferem nos 

determinantes sociais do processo 

saúde – doença das coletividades, 

de que são partes importantes as 

questões relativas à educação. 

Questão 30) Coloque verdadeiro ou 

falso para as alternativas abaixo. Os 

benefícios do alongamento são: 

(  ) ajuda a equilibrar o comprimento 

dos músculos, o que alinha o corpo 

e melhora a postura. 

(  ) aumenta a flexibilidade e a 

mobilidade, tornando mais fáceis as 

atividades como sentar, andar e 

ficar de pé. 

(  ) enrijece os tendões do jarrete o 

que contribui enormemente para 

melhorar as dores na lombar. 

(  ) promove o relaxamento e reduz o 

estresse. 

(  ) aumenta o risco de lesões, piora a 

flexibilidade e o desequilíbrio. 

Assinale a alternativa que corresponde 

exatamente às respostas acima. 

A) V- V – F – V – F  

B) V – F – F – F - V 

C) V – V – V – F -V 

D) F – F – V – V - F 

E) F – V – F – V - F 

 




