Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
CADERNO DE QUESTÕES
FISIOTERAPIA

Data: 30/08/2015 - Horário: 08h00 as 11h00 - Duração: 03 (três) horas
Número de questões: 20 (vinte)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES

1.

Verifique se o caderno de questões corresponde com o curso que você está
matriculado, caso não seja, solicite a substituição para o fiscal da sala.

2.

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 8 (oito) pontos
correspondendo cada questão da provas de Conhecimento Específico e 2
(dois) pontos correspondente a Redação,

3.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões
não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda
ou rasura, ainda que legível.

4.

Cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão resposta para
transcrever as respostas da prova. Identifique-se imediatamente, escrevendo
seu nome e número de documento de identidade e CPF.

5.

O cartão de resposta referido no item anterior não será substituído em
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu
manuseio e preenchimento, sendo de sua exclusiva responsabilidade qualquer
prejuízo que lhe possa advir de problemas decorrentes da indevida realização
dessas duas atividades.

6.

Não será permitido ao candidato levar a Folha de Resposta nem o caderno de
questões.

7.

O tempo previsto para aplicação das provas será de 03 (três) horas, não
havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de afastamento de
candidato da sala.

8.

Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos
ou quaisquer anotações.

9.

13. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem aproveitamento
mínimo de 50% nas provas de Conhecimento Específico e Redação.
14. Em caso de empate, adotar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
a)
b)
c)

O candidato que obtiver maior pontuação na prova de Conhecimento
Específico;
O candidato que obtiver maior pontuação na prova de redação
O candidato que tiver maior idade

16.

O gabarito provisório das provas será divulgado no dia 31 de Agosto de
2015 no sítio do CIEE www.ciee.org.br.

17.

Os recursos das provas objetivas deverão ser interpostos nos dias 01 de
Setembro de 2015 das 08h00 às 17h00, através de do e-mail
recurso.tj.pb@ciee.org.br conforme modelo que consta no anexo II do
Edital do certame.

18.

Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. Os pedidos de recursos serão
analisados e decididos pelo CIEE até o dia.

19.

O gabarito e o resultado oficial do processo seletivo serão divulgados no
sitio do CIEE www.ciee.org.br, dia 09 de Maio de 2014.

20.

Não será permitida a utilização, no local de provas, aparelhos eletrônicos
(máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, bip, telefone
celular, walkman, receptor, gravador, etc.).

O resultado servirá para preenchimento das vagas existentes atualmente no
Tribunal de Justiça da Paraíba bem como para formação de cadastro
reserva, a ser utilizado pelo órgão segundo sua necessidade e conveniência,
para preencher as vagas de estágio durante o período de validade do
processo;

21.

10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo o
candidato que, durante a realização da prova:

A aprovação no processo seletivo gera para o candidato apenas expectativa
de ser convocado para preencher a vaga de estágio;

22.

O Tribunal de Justiça da Paraíba reserva-se do direito de convocar
candidatos em número que atenda as necessidades e de acordo com a
disponibilidade orçamentária e a existência de vaga de estágio;

23.

A convocação para o estágio será realizada pelo CIEE.

24.

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de
todos os atos, Editais e comunicados referentes a este processo seletivo, os
quais serão afixados no site do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
www.ciee.org.br, devendo manter atualizados seus dados cadastrais junto a
esta instituição.

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de
quaisquer das provas;
c)

Utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular ou
equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem
expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou pagers,
ou que se comunicar com outro candidato;

d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos examinadores,
seus auxiliares, autoridades presentes ou candidatos;
e) Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo de
provas;
f)

Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.
11. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das
normas para a realização das provas, definidas neste Regulamento ou em
outros relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas instruções ao
candidato ou naquelas constantes em cada prova.
12. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente dos pontos obtidos
na prova provas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos.

Boa Sorte!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Já na minha infância era um objeto de ares antiquados,
que parecia vindo de épocas remotas, e uma de suas

Leia o texto abaixo de Rubem Braga para responder às
questões 1 e 2.

Coisas antigas
Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei
me cansando de tê-los e perdê-los; há anos vivo sem nenhum
desses abrigos, e também, como toda gente, sem chapéu.
Tenho apanhado muita chuva, dado muita corrida, me plantado
debaixo de muita marquise, mas resistido. Como geralmente
chove à tarde, mais de uma vez me coloquei sob a proteção
espiritual dos irmãos Marinho, e fiz de O Globo meu paraguas
de emergência.
Ontem, porém, choveu demais, e eu precisava ir a três
pontos diferentes de meu bairro. Quando o moço de recados
veio apanhar a crônica para o jornal, pedi-lhe que me
comprasse um chapéu de chuva que não fosse vagabundo
demais, mas também não muito caro. Ele me comprou um de
pouco mais de trezentos cruzeiros, objeto que me parece bem
digno da pequena classe média, a que pertenço. (Uma vez tive
um delírio de grandeza em Roma e adquiri a mais fina e
soberba umbrella da Via Condotti; abandonou-me no primeiro
bar em que entramos; não era coisa para mim.)
Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa,
pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus a contemplá-lo.
Senti então uma certa simpatia por ele; meu velho rancor contra
os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho, e eu
mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse carinho.
Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que já
notado por outras pessoas, de ser o guarda-chuva o objeto do
mundo moderno mais infenso a mudanças. Sou apenas um
quarentão, e praticamente nenhum objeto de minha infância
existe mais em sua forma primitiva. De máquinas como
telefone, automóvel etc., nem é bom falar. Mil pequenos objetos
de uso mudaram de forma, de cor, de material; em alguns
casos, é verdade, para melhor; mas mudaram.
O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas,
já se entregaram aos piores desregramentos futuristas e tanto

características era ser muito usado em enterros. Por outro lado,
esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar
de seu feitio grave, o costume leviano de se perder, de sumir,
de mudar de dono. Ele na verdade só é fiel a seus amigos cem
por cento, que com ele saem todo dia, faça chuva ou faça sol,
apesar dos motejos alheios; a estes, respeita. O freguês vulgar
e ocasional, este o irrita, e ele se aproveita da primeira distração
para sumir.
Nada disso, entretanto, lhe tira o ar honrado. Ali está ele,
meio aberto, ainda molhado, choroso; descansa com uma
espécie de humildade ou paciência humana; se tivesse
liberdade de movimentos não duvido que iria para cima do
telhado quentar sol, como fazem os urubus.
Entrou calmamente pela era atômica, e olha com ironia a
arquitetura e os móveis chamados funcionais: ele já era
funcional muito antes de se usar esse adjetivo; e tanto que a
fantasia, a inquietação e a ânsia de variedade do homem não
conseguiram modificá-lo em coisa alguma.
Não sei há quantos anos existe a Casa Loubet, na Rua 7
de Setembro. Também não sei se seus guarda-chuvas são
melhores ou piores que os outros; são bons; meu pai os
comprava lá, sempre que vinha ao Rio, e herdei esse hábito.
Há um certo conforto íntimo em seguir um hábito paterno;
uma certa segurança e uma certa doçura. Estou pensando
agora se quando ficar um pouco mais velho não comprarei uma
cadeira de balanço austríaca. É outra coisa antiga que tem
resistido, embora muito discretamente. Os mobiliadores e
decoradores modernos a ignoram; já se inventaram dela mil
versões modificadas, mas ela ainda existe na sua graça e
leveza original. É respeitável como um guarda-chuva, e
intensamente familiar. A gente nova a despreza, como ao
guarda-chuva. Paciência. Não sou mais gente nova; um guardachuva me convém para resguardo da cabeça encanecida, e
talvez o embalo de uma cadeira de balanço dê uma cadência
mais sossegada aos meus pensamentos, e uma velha doçura
familiar aos meus sonhos de senhor só.

abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austero,
negro, com seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino
ou pinho vulgar, de algodão ou de seda animal, pobre ou rico,
ele se tem mantido digno.
Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o
homem já inventou; tem ao mesmo tempo algo de ridículo e
algo de fúnebre, essa pequena barraca ambulante.
3
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1.

De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
5.
I.

II.

III.

O narrador não gostava de guarda-chuvas porque os
esquecia em qualquer lugar e porque não mudava
com o tempo, assim como máquinas e pequenos
objetos, mas ostentava sua forma há anos.

(A)

Não conseguiremos realizar a tarefa à tempo.

O narrador é avesso a guarda-chuvas porque, na
infância dele, o objeto era muito utilizado em
enterros, transmitindo a ele a ideia de tristeza e
saudade.

(B)

Diga à ela o que é preciso ser feito com o aluno
indisciplinado.

(C)

Cheguei à ferver o leite, mas percebi que estava
estragado.

Para o narrador, seguir um hábito paterno trazia
certo conforto íntimo, certa segurança e doçura.
Desta forma, ele pontua que herdou o hábito de
comprar guarda-chuvas em determinada loja por
causa de seu pai.

(D)

Meu pai foi socorrido às pressas, mas não resistiu
aos ferimentos.

6.

É correto o que se afirma em

2.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa
correta.

(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I, II e III.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à pontuação, assinale a alternativa correta.
(A)

Na Universidade de Tel Aviv, em Israel,
pesquisadores descobriram que não realizar a
primeira refeição do dia culmina em picos de açúcar
no sangue. No estudo, 22 diabéticos do tipo 2 com
cerca de 56 anos fizeram um almoço e um jantar
equilibrados por dois dias.

(B)

Na Universidade de Tel Aviv, em Israel,
pesquisadores, descobriram que não realizar a
primeira refeição do dia culmina, em picos de açúcar
no sangue. No estudo 22 diabéticos, do tipo 2, com
cerca de 56 anos fizeram um almoço, e um jantar
equilibrados por dois dias.

(C)

Na Universidade de Tel Aviv em Israel,
pesquisadores descobriram que não realizar a
primeira refeição do dia, culmina em picos de açúcar
no sangue. No estudo 22 diabéticos do tipo 2 com
cerca de 56 anos, fizeram um almoço e um jantar,
equilibrados por dois dias.

(D)

Na Universidade de Tel Aviv, em Israel
pesquisadores descobriram, que não realizar a
primeira refeição, do dia, culmina em picos de
açúcar, no sangue. No estudo, 22 diabéticos do tipo:
2, com cerca de 56 anos fizeram, um almoço e um
jantar equilibrados por dois dias.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
analise, abaixo, a frase transcrita do texto e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da
palavra destacada.
“Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que já

notado por outras pessoas, de ser o guarda-chuva o objeto do
mundo moderno mais infenso a mudanças.”

3.

4.

4

(A)

Adepto.

(B)

Propenso.

(C)

Contrário.

(D)

Tendente.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)

Precisamos de conseção para importar bebidas
estrangeiras.

(B)

Eu gosto da sua espontaniedade.

(C)

Não consigo adivinhar seus pensamentos.

(D)

Os candidatos deverão ter abilidade com este tipo
de material.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à acentuação, assinale a alternativa correta.
(A)

Quando fui à feira, achei que o caquí estava muito
caro.

(B)

Minha mãe sofre por causa da hérnia.

(C)

Ele falou sobre sua separação públicamente.

(D)

Um meteóro caiu na região rural da cidade mineira.

7.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa
correta.
(A)

Quando faltar 5 minutos, a professora dará um aviso
para a classe.

(B)

Aluga-se andares comerciais neste prédio.

(C)

Haviam muitos problemas para serem resolvidos.

(D)

Precisa-se de cozinheiros com experiência em
confeitaria e panificação.
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8.

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República e quanto ao memorando, analise as assertivas
abaixo.
I.

O memorando é a modalidade de comunicação
entre unidades administrativas de um mesmo órgão,
que podem estar hierarquicamente em mesmo nível
ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma
forma de comunicação eminentemente interna.

II.

Pode ter caráter meramente administrativo ou ser
empregado para a exposição de projetos, ideias,
diretrizes etc. a serem adotados por determinado
setor do serviço público.

III.

Sua característica principal é a agilidade.

É correto o que se afirma em

9.

10.

(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I, II e III.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à regência verbal, assinale a alternativa incorreta.
(A)

Ele aspira ao cargo de coordenador da área.

(B)

Eles não obedecem os mais velhos.

(C)

Eu assisto aos filmes somente nos cinemas.

(D)

Eu prefiro arroz a macarrão.

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, os documentos do Padrão Ofício devem
obedecer à seguinte forma de apresentação:
I.

deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman
de corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações e 10
nas notas de rodapé.

II.

para símbolos não existentes na fonte Times New
Roman, poder-se-á utilizar as fontes Symbol e
Wingdings.

III.

é obrigatório constar, a partir da segunda página, o
número da página.

É correto o que está contido em

5

(A)

I, II e III.

(B)

I, apenas.

(C)

II, apenas.

(D)

III, apenas.
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mal e ao maior benefício às pessoas. Esse princípio
está intimamente relacionado com os riscos da
pesquisa, os danos e o princípio da justiça.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11.

De acordo com a fisiologia das fibras musculares
esqueléticas, assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas abaixo.
As fibras musculares esqueléticas só contraem sob

comando ____________. São inervadas por ____________,
cujos

corpos

celulares

estão

localizados

dentro

(A)

V/ V/ V/ F/ F

(B)

V/ F/ F/ V/ V

(C)

F/ F/ F/ V/ V

(D)

F/ V/ V/ F/ F

do

____________ em núcleos motores da medula e do tronco
encefálico. Por meio dos nervos cranianos e dos nervos
espinhais o sistema nervoso central

13.

controla a motricidade

somática.

12.

(A)

simpático/ nociceptores/ SNP

(B)

nervoso/ motoneurônios/ SNC

(C)

simpático/ motoneurônios/ SNP

(D)

nervoso/ nociceptores/ SNC

Com relação aos princípios da bioética, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

( )

6

O Princípio da Autonomia requer, do profissional,
respeito à vontade, à crença, aos valores morais do
sujeito (ou paciente), reconhecendo o domínio deste
sobre sua própria vida e o respeito à sua intimidade.
Esse princípio gera diversas discussões sobre os
limites morais da eutanásia, suicídio assistido,
aborto etc. Exige, também, definições com respeito à
autonomia, quando a capacidade decisional do
sujeito (ou paciente) está comprometida. São as
pessoas ou grupos considerados vulneráveis. Isso
ocorre em populações e comunidades especiais,
como menores de idade, indígenas, pessoas com
déficits mentais, pacientes com dor, militares etc.
Com relação à ética em pesquisa, gera o princípio
do “termo de consentimento livre e esclarecido” a ser
feito pelo pesquisador e preenchido pelos sujeitos da
pesquisa ou seus representantes legais, quando os
sujeitos estiverem com sua capacidade decisional
comprometida.
O Princípio da Beneficência assegura que sejam
minorados ou evitados danos físicos aos sujeitos da
pesquisa ou pacientes. Riscos da pesquisa são as
possibilidades de danos de dimensão física,
psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou
espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma
pesquisa e dela decorrente. Dano associado ou
decorrente da pesquisa é o agravo imediato ou
tardio, ao indivíduo ou à coletividade, com nexo
causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do
estudo científico.

( )

O Princípio da Não Maleficência assegura o bemestar das pessoas, evitando danos e garante que
sejam atendidos seus interesses. Trata-se de
princípio indissociável ao da autonomia.

( )

O Princípio da Justiça exige equidade na distribuição
de bens e benefícios em qualquer setor da ciência,
como, por exemplo, medicina, ciências da saúde,
ciências da vida, do meio ambiente etc.

( )

O Princípio da Proporcionalidade procura o equilíbrio
entre os riscos e os benefícios, visando ao menor

14.

A relação fisioterapeuta-paciente denota a existência de
perspectivas diferentes e irredutíveis com respeito à
relação eu-mundo da fisioterapia: uma vivida pelo paciente
– que envolve expectativas e medos baseados em
aspectos sociais, culturais e emocionais de seu momento
de vida – e outra pelo profissional da saúde – que tem
suas preocupações voltadas para o caso clínico –, o que
gera tensão, característica das relações interpessoais
baseadas no diálogo. Vale lembrar que a escolha do
profissional e a permanência com este passam pelo
sucesso ou insucesso da resolução desses conflitos, o
que inclui empatia e confiança. Sobre esse assunto, é
correto afirmar que a empatia
(A)

não se torna uma necessidade, pois o fisioterapeuta
e o paciente precisam ser capazes somente de ler
as intenções do tratamento.

(B)

torna-se uma necessidade para entender
sentimentos apenas da lesão aguda cliente.

(C)

não se torna uma necessidade para o fisioterapeuta,
pois o diagnóstico médico já está em evidência, o
que se faz necessário o sucesso do seu tratamento.

(D)

torna-se uma necessidade entre fisioterapeuta e
paciente, pois ambos precisam ser capazes de ler as
intenções, discernir sentimentos, compreender
gestos e captar os significados manifestos e latentes
da linguagem, a fim de avaliar sua importância para
os próprios objetivos, antecipando ações e reações,
e de inferir sua avaliação sobre o outro.

os

O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia trata dos
deveres do fisioterapeuta, no que tange ao controle ético
do exercício de sua profissão, sem prejuízo de todos os
direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento
jurídico. Portanto, em relação aos honorários, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários,
deve considerar como parâmetro básico o
Referencial
Nacional
de
Procedimentos
Fisioterapêuticos.

(B)

O fisioterapeuta não deve deixar de cobrar
honorários por assistência prestada a ascendente,
descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob
sua dependência econômica, pois se trata de uma
profissão regulamentada e deve respeitar os tributos
especificados.

(C)

É proibido ao fisioterapeuta prestar assistência
profissional gratuita ou a preço ínfimo, ressalvado o
disposto no artigo 38, entendendo-se por preço
ínfimo valor inferior ao Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos
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(D)

15.

Os sistemas energéticos são classificados de acordo com
a participação do oxigênio e com o produto final nas
reações químicas em aeróbio e anaeróbio. Assinale a
alternativa que não apresenta uma característica do
metabolismo aeróbio.
(A)

16.

O fisioterapeuta pode deixar de cobrar honorários
por
assistência
prestada
à
pessoa
reconhecidamente hipossuficiente de recursos
econômicos.

É responsável pelo fornecimento de energia no
repouso e em exercícios de baixa à média
intensidade e longa duração.

(B)

Utiliza como substrato energético a glicose, os
ácidos graxos e os aminoácidos (quando a glicose
estiver diminuída).

(C)

É responsável pelo fornecimento de energia em
exercícios de alta intensidade e moderada duração.

(D)

As reações ocorrem no citoplasma (glicólise) +
mitocôndria (Ciclo de Krebs).

Com relação à ação dos músculos e suas classificações,
correlacione as colunas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
Tipo de músculo
(quanto à sua ação)
1. Músculo agonista.

2.

17.
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Músculo
antagonista.

Classificação do músculo
( )

( )

3.

Músculo
sinergista.

( )

4.

Músculo fixador.

( )

(A)

2/ 1/ 3/ 4

(B)

1/ 3/ 4/ 2

(C)

4/ 3/ 2/ 1

(D)

3/ 1/ 2/ 4

É aquele que se opõe ao
trabalho de determinado
músculo.
É o agente principal na
execução
de
um
movimento. São divididos
em motores primários e
secundários.
É aquele que atua no
sentido de eliminar algum
movimento
indesejado
que
poderia
ser
produzido pelo agonista.
É aquele que fixa um
segmento do corpo para
permitir um apoio básico
nos
movimentos
executados por outros
músculos.

É correto afirmar que, na visão geral dos componentes da
CIF, o contexto de saúde é definido como
(A)

deficiências, que são dificuldades que um indivíduo
pode ter na execução de atividades.

(B)

restrições na participação, que são problemas nas
funções ou nas estruturas do corpo, tais como um
desvio importante ou uma perda.

19.

(C)

estruturas do corpo, que são as funções fisiológicas
dos sistemas orgânicos (incluindo as funções
psicológicas).

(D)

participação, que é o envolvimento de um indivíduo
em uma situação da vida real.

A CIF é uma classificação com múltiplas finalidades
elaborada para servir a várias disciplinas e setores
diferentes. Com relação aos objetivos específicos da CIF,
assinale V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

Proporcionar uma base científica para a
compreensão e o estudo dos determinantes da
doença, dos resultados e das condições
relacionadas com a doença.

( )

Estabelecer uma linguagem diferenciada e técnica
para a descrição da saúde e dos estados
relacionados com a saúde, para dificultar a
comunicação entre diferentes utilizadores, tais como,
profissionais de saúde, público e incluindo pessoas
com incapacidades.

( )

Permitir a comparação de dados entre países, entre
disciplinas relacionadas com os cuidados de saúde,
entre serviços, e em diferentes momentos ao longo
do tempo.

( )

Proporcionar um esquema de codificação para
sistemas de informação de saúde.

(A)

V/ F/ V/ F

(B)

F/ V/ F/ V

(C)

V/ V/ F/ F

(D)

F/ F/ V/ V

A fisiologia da contração muscular ocorre por várias
etapas. Assinale a alternativa que não apresenta um
estímulo que diz repeito desde a contração muscular até a
sua execução.
(A)

O potencial de ação despolariza a membrana da
fibra muscular e também passa para profundidade
da fibra muscular, em que faz com que o retículo
sarcoplasmático libere para as miofibrilas grande
quantidade de íons cálcio, que estavam
armazenados no interior do retículo sarcoplasmático.

(B)

Os íons cálcio provocam grande força atrativa entre
os filamentos de actina e miosina, fazendo com que
eles deslizem entre si, constituindo, assim, o
processo contrátil.

(C)

Um potencial de ação trafega ao longo de um nervo
motor até suas terminações nas fibras musculares.

(D)

Liberação de noradrenalina que atua sobre uma
área localizada na membrana da fibra muscular,
abrindo numerosos canais de guanina dentro de
moléculas proteicas na membrana celular.

Fisioterapia
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Sabendo que a Resolução COFFITO nº 80 define as
competências e as atribuições do Fisioterapeuta – “Artigo
1º: É competência do fisioterapeuta elaborar o diagnóstico
fisioterapêutico compreendido como avaliação físicofuncional” –, assinale a alternativa incorreta.
(A)

É um processo pelo qual, por meio de metodologias
e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e
estudados
os
desvios
físico-funcionais
intercorrentes, na sua estrutura e no seu
funcionamento, com a finalidade de detectar e
parametrar
as
alterações
apresentadas,
considerados os desvios dos graus de normalidade
para os de anormalidade.

(B)

É o método de investigação em nutrição baseado na
medição das variações físicas e na composição
corporal global. É aplicável em todas as fases do
ciclo de vida e permite a classificação de indivíduos
e grupos segundo o seu estado. Os parâmetros mais
utilizados para a avaliação antropométrica são as
medidas primárias (utilizadas isoladamente), como
peso, estatura, dobras cutâneas e circunferências e
as medidas secundárias (combinadas), como Índice
de Massa Corporal (IMC), peso ideal, somatória de
dobras cutâneas, entre outros.

(C)

Prescrever, baseado no constatado na avaliação
físico-funcional, as técnicas próprias da Fisioterapia,
qualificando-as e quantificando-as; dar ordenação ao
processo terapêutico baseando-se nas técnicas
fisioterapêuticas indicadas.

(D)

Induzir o processo terapêutico no paciente; dar altas
nos serviços de fisioterapia, utilizando o critério de
reavaliações sucessivas que demonstrem não haver
alterações
que
indiquem
necessidade
de
continuidade destas práticas terapêuticas.

Fisioterapia

