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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
Língua Portuguesa: 05 Matemática: 05 Conhecimentos Gerais: 05 Conhecimentos Específicos: 05 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente 

do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e apenas 

uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas 

decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 3h (três horas). 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 01h (uma hora) do início da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os fiscais para o 

lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo 

permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Boa prova! 

Destaque aqui 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Marque aqui as suas respostas:  
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 01 a 05.

A         Águia

A         águia         é         a         ave         que         possui         a         maior         longevidade         da
espécie.         Chega         a         viver,         cerca         de         70         anos.         Porém,
para         chegar         a         essa         idade,         aos         40         anos,         ela         precisa
tomar         uma         séria         e         difícil         decisão.         Aos         40         anos,         suas
unhas         estão         compridas         e         flexíveis         e         já         não
conseguem         mais         agarrar         as         presas,         das         quais         se
alimenta.
O         bico,         alongado         e         pontiagudo,         se         curva.         Apontando
contra         o         peito,         estão         as         asas,         envelhecidas         e
pesadas,         em         função         da         grossura         das         penas,         e,         voar,
aos         40         anos,         já         é         bem         difícil!         Nessa         situação         a         águia
só         tem         duas         alternativas:         deixar-se         morrer...         ou
enfrentar         um         dolorido         processo         de         renovação         que         irá
durar         150         dias.
Esse         processo         consiste         em         voar         para         o         alto         de         uma
montanha         e         lá         recolher-se,         em         um         ninho         que         esteja
próximo         a         um         paredão.         Um         lugar         de         onde,         para
retornar,         ela         necessite         dar         um         voo         firme         e         pleno.         Ao
encontrar         esse         lugar,         a         águia         começa         a         bater         o         bico
contra         a         parede         até         conseguir         arrancá-lo,
enfrentando,         corajosamente,         a         dor         que         essa         atitude
acarreta.         Espera         nascer         um         novo         bico,         com         o         qual         irá
arrancar         as         suas         velhas         unhas.
Com         as         novas         unhas         ela         passa         a         arrancar         as         velhas
penas.         E         só         após         cinco         meses,         "renascida",         sai         para
o         famoso         voo         de         renovação,         para         viver,         então,         por
mais         30         anos.

http://www.marco.eng.br/reflexoes/conteudo/1-Aguia

Questão 01

Qual         o         processo         de         formação         da         palavra         em
destaque         no         trecho         "O         bico,         alongado         e
PONTIAGUDO,         se         curva."?

a) Composição         por         Justaposição.
b) Derivação         Sufixal.
c) Derivação         Prefixal.
d) Composição         por         Aglutinação.

Questão 02

No         verso         "...         deixar-se         morrer...         ou         enfrentar         um
dolorido         processo         de         renovação         que         IRÁ         durar         150

dias."         se         a         forma         verbal         "irá"         fosse         conjugada         na
terceira         pessoa         do         plural,         no         tempo         presente,         no
modo         subjuntivo,         a         alternativa         CORRETA         seria:

a) Vá.
b) For.
c) Iria.
d) Vai.

Questão 03

No         trecho         "Ao         encontrar         esse         lugar,         a         águia         começa
a         bater         o         bico         contra         a         parede         até         conseguir
arrancá-lo...",         a         vírgula         destacada         foi         empregada
para:

a) Isolar         o         aposto.
b) Separar         orações         coordenadas.
c) Isolar         o         vocativo.
d) Intercalar         adjunto         adverbial         deslocado.

Questão 04

Esse         processo         consiste         em         voar         para         o         alto         de         uma
montanha         e         lá         recolher-se,         em         um         ninho         QUE
ESTEJA         PRÓXIMO         A         UM         PAREDÃO.",         a         oração
destacada         é         classificada         sintaticamente         como:

a) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.
b) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.
c) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.
d) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Questão 05

A         forma         verbal         grifada         em         "Espera         nascer         um         novo
bico,         com         o         qual         irá         ARRANCAR         as         suas         velhas
unhas."         pode         ser         classificada,         no         contexto         em         que
está         inserida,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

a) Intransitiva.
b) Transitiva         indireta.
c) Transitiva         direta         e         indireta.
d) Transitiva         direta.

Matemática

Questão 06

A         tabela         abaixo         informa         a         pontuação         que         as         três
equipes         que         participaram         de         uma         gincana         obtiveram
em         cada         tarefa.
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Calcule         a         média         de         cada         equipe         e         indique         a
alternativa         que         traz         a         informação         CORRETA.

a) A         equipe         vermelha         e         a         equipe         verde         empataram.
b) A         equipe         azul         e         a         equipe         verde         empataram.
c) A         equipe         azul         foi         campeã.
d) A         equipe         azul         e         a         equipe         vermelha         empataram.

Questão 07

Na         loja         de         seu         Joaquim         uma         geladeira         de         mostruário
com         40%         de         desconto         está         sendo         vendida         por         R$
1.920,00.         Qual         é         o         preço         da         geladeira         sem         o
desconto?

a) O         preço         é         R$         1.800,00.
b) O         preço         é         R$         2.000,00.
c) O         preço         é         R$         3.200,00.
d) O         preço         é         R$         1.152,00.

Questão 08

A         imagem         abaixo         representa         um         terreno         que         tem
área         A         =         345m².

De         acordo         com         as         informações         dadas,         escolha         a
alternativa         que         indica         o         comprimento         (C)         e         a         largura
(L)         do         terreno.

a) C         =         23         m         e         L         =         15         m
b) C         =         17         m         e         L         =         25         m
c) C         =         20         m         e         L         =         25         m
d) C         =         20         m         e         L         =         18         m

Questão 09

Se         a         figura         abaixo         representa         um         triângulo         isósceles,
qual         é         a         medida         (X)         dos         ângulos         da         base?

a) X         =         55°
b) X         =         60°
c) X         =         70°
d) X         =         45°

Questão 10

Todos         os         dias         Nádia         começa         a         trabalhar         às         8h.         De         8h
às         12h         ela         faz         uma         parada         de         descanso         de         15min,
sai         para         almoçar         às         12h         e         volta         às         14h.         De         14h         às
18h         ela         também         faz         uma         parada         de         15min.         Quanto
tempo         do         seu         dia         Nádia         passa         trabalhando?

a) Nádia         passa         7h30min         trabalhando.
b) Nádia         passa         9h30min         trabalhando.
c) Nádia         passa         6h         trabalhando.
d) Nádia         passa         5h30min         trabalhando.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

A         Agência         Nacional         de         Vigilância         Sanitária         (Anvisa)
emitiu         um         alerta         sobre         casos         raros         de         uma         síndrome
de         após         a         vacinação         contra         covid-19.         Segundo
comunicado         divulgado         no         dia         28/07,         foram         34
notificações         de         casos         suspeitos:         27         com         a         vacina         da
AstraZeneca,         quatro         com         a         CoronaVac         e         três         com         a
da         Janssen.         O         aviso         pode         ter         deixado         muitos
brasileiros         preocupados,         mas         a         agência         reforçou         que
isso         não         deve         ser         considerado         motivo         para         as
pessoas         não         se         vacinarem.
Esta         síndrome         é         um         distúrbio         neurológico         autoimune
raro         (com         um         a         dois         casos         por         100         mil         pessoas         por
ano),         no         qual         o         sistema         imunológico         danifica         as
células         nervosas.         Sua         causa         é         desconhecida.
A         síndrome         é         assim         denominada         em         homenagem
aos         primeiros         neurologistas         a         descrever         a         doença         em
conjunto         com         André         Strohl         em         1916.
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58025705

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         conste         o         nome
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da         síndrome         descrita         no         enunciado.

a) Síndrome         de         Kleinfelter
b) Síndrome         de         Turner
c) Síndrome         de         Edwards
d) Síndrome         de         Guillain-Barré

Questão 12

Olimpíada         de         Tóquio         2021:         o         brasileiro         que         treinou
em         terreno         baldio,         superou         covid         e         ficou         em         4º         no
arremesso         de         peso.
Na         madrugada         de         quinta-feira         (05/08),         o         catarinense
de         30         anos,         que         é         o         principal         nome         deste         esporte         no
Brasil,         ficou         em         quarto         lugar         na         final,         com         a         marca         de
21,88m,         apenas         59cm         atrás         do         alcançado         pelo
medalhista         de         bronze.         A         prova         ainda         viu         um         novo
recorde         olímpico,         do         americano         Ryan         Crouser,         que
arremessou         o         peso         a         23,30m         de         distância         e         levou         o
ouro.
Para         chegar         até         a         decisão         olímpica         ele         precisou
improvisar         treinos         em         um         terreno         baldio,         teve         uma
lesão         provocada         pelas         condições         ruins,         passou         por
uma         cirurgia         e         lutou         contra         a         covid-19.
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58094068

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         conste         o         nome
do         atleta         descrito         no         enunciado.

a) Tom         Walsh
b) Darlan         Romani
c) Joe         Kovacs
d) Geisa         Arcanjo

Questão 13

A         proposta         de         _____________________,         em
discussão         na         Câmara         dos         Deputados,         pode         aumentar
a         concentração         de         renda         no         país         e         não         apresenta
nenhuma         melhoria         para         a         população         mais         pobre,         cuja
vulnerabilidade         se         tornou         ainda         mais         evidente         na
pandemia.         Essa         é         a         avaliação         de         especialistas         em
tributação         e         desigualdade         que         têm         acompanhado         de
perto         o         vai         e         vem         das         propostas         de         reforma         tributária
na         gestão         do         atual         presidente         do         Brasil.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58092214

Assinale         a         alternativa         que         preenche         a         lacuna
CORRETAMENTE.

a) reforma         da         previdência

b) reforma         do         Imposto         de         Renda
c) privatização         dos         correios
d) aumento         do         auxílio         emergencial

Questão 14

A         biomédica         brasileira         ______________         foi         uma         das
cientistas         escolhidas         pela         fabricantes         de         brinquedos
Mattel         para         ser         homenageada         com         a         boneca         Barbie,
por         seu         trabalho         na         pesquisa         sobre         o         novo
coronavírus.
______________                  fez         parte         da         equipe         responsável
pelo         sequenciamento         genético         do         novo         coronavírus
dos         primeiros         casos         de         covid-19         na         América         Latina.
Além         dela,         outras         cinco         cientistas         também         foram
homenageadas         com         a         boneca,         entre         elas         a         britânica
Sarah         Gilbert,         que         liderou         a         criação         a         vacina         de
Oxford-AstraZeneca.
Apesar         de         jovem,         ela         só         tem         31         anos,
_______________         vem         trilhando         uma         trajetória         de
sucesso         no         campo         da         biomedicina.
Antes         de         se         debruçar         sobre         a         pesquisa         do         novo
coronavírus,         ela         participou         da         equipe         que         sequenciou
o         genoma         do         vírus         da         zika.
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58077745

Assinale         a         alternativa         que         preenche         as         lacunas
CORRETAMENTE.

a) Jaqueline         Góes         de         Jesus
b) Angelita         Habr-Gama
c) Adriana         de         Oliveira         Melo
d) Rita         Lobato         Velho         Lopes

Questão 15

A         proliferação         de         casos         da         variante         _________
(C.37)         pela         América         do         Sul         atraiu         atenção         da         OMS
(Organização         Mundial         da         Saúde).         Ainda         não         há
estudos         que         comprovem         a         maior         transmissibilidade
dessa         cepa         do         novo         coronavírus,         mas         o         aumento         de
casos         e         a         baixa         taxa         de         vacinação         em         áreas         do
continente         onde         essa         mutação         foi         identificada
preocupam         autoridades         de         saúde.
No         Brasil,         por         enquanto,         três         casos         e         uma         morte         já
estão         relacionados         à         cepa.         No         Peru,         onde         foi
detectada         pela         primeira         vez         em         dezembro,         a         variante
já         representa         81%         dos         casos.         Argentina         e         Chile
também         veem         alta         de         contaminações.         Classificada
em         junho         como         variante         de         interesse         pela         OMS,         a
_________         já         foi         rastreada         em         29         países.         Entre         as         20
nações         latino-americanas,         sete         registraram         a         cepa.
https://bityli.com/7FVmB
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Assinale         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         as         lacunas.

a) Delta
b) Lambda
c) Gama
d) Alfa

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Julgue         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)A         interdisciplinaridade         é         de         extrema         importância
tanto         para         a         gerontologia         e         a         geriatria         quanto         para         os
demais         clientes         que         necessitem         de         atendimento         na
saúde,         porque         esta         interdisciplinaridade         profissional
tem         objetivos         de         estabelecer         vínculos         entre         as
ciências         e         a         melhor         qualidade         de         vida         aos         clientes,
neste         caso         a         terceira         idade,         colocando         como         busca
do         equilíbrio         entre         os         profissionais         e         clientes,         entre         os
estudos         e         pesquisas         científicas         no         saber
especializado         e         a         reflexão,         sendo,         portanto,         a
interdisciplinaridade         é         fundamental         na         prática         do         e
para         com         o         idoso.
(__)A         atividade         interdisciplinar         não         pode         e         não         deve
ser         vista         como         solução         em         passe         de         mágica         para
todos         os         problemas         que         serão         enfrentados         pelos
profissionais         que         fazem         parte         da         equipe
multidisciplinar,         como         também         na         gerontologia         e
geriatria,         mas         deve         ser         vista         como         mais         uma
oportunidade         e         fonte         que         estarão         sendo         fornecidas
na         construção         e         desenvolvimento         para
esclarecimentos         dos         possíveis         problemas,
principalmente         na         possibilidade         de         melhores         soluções
de         um         ou         vários         problemas         que         afetam         os         indivíduos
e         profissionais         em         suas         respectivas         ações,         sendo
eles:         Enfermeiros,         Fisioterapeutas,         Médicos,         Serviços
Sociais,         Terapeutas         Ocupacionais,         Psicólogos         e         ou
qualquer         outra         profissão,         com         suas         características
políticas,         sociais         e         científicas.
(__)Deve-se         ressaltar         a         importância         da
interdisciplinaridade         não         apenas         em         geriatria         e
gerontologia,         mas         também         em         outras         especialidades
terapêuticos         de         saúde,         pois         sua         importância         não         se
volta         unicamente         para         um         trabalho         de         parceria         ou         de
equipe         ou         mesmo         entendida         de         forma         harmoniosa,
uma         vez         que         o         indivíduo         precisa         ser         visto         como         um
todo,         como         um         ser         humano         que         ele         é,         logo         é
primordial         que         se         busque         cooperação         entre         as
informações,         os         conhecimentos         e         os         conteúdos,         para
que         se         consiga         precisar         respostas         e         chegar         a         um

consenso,         configurando         um         caminho         claro         e         preciso
com         objetivos         específicos         em         busca         de         benefícios
para         promover         maior         qualidade         de         vida         aos
indivíduos         idosos         e         a         todos         que         precisam         de
assistência         interdisciplinar         de         profissionais
especializados,         pois         a         saúde         se         torna         prescindível
nas         diversas         especialidades         terapêuticas.
(__)A         Terapia         Ocupacional         é         uma         ciência         aplicada
que         tem         como         objetivo         de         estudos         a         cinética         do
homem         e         sua         relação         com         atividades         ocupacionais,
em         todas         as         suas         formas         de         expressão,         quer         nos
seus         desvios         patológicos,         quer         nas         suas
repercussões         psíquicas         e         orgânicas,         tendo         como
meta         restaurar         a         capacidade         físico-mental         do
indivíduo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

a) V,         V,         V,         V.
b) V,         V,         V,         F.
c) F,         V,         V,         V.
d) V,         V,         F,         F.

Questão 17

Julgue         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)A         Lei         nº         8.080,         de         19         de         setembro         de         1990,         -
Dispõe         sobre         as         condições         para         a         promoção,
proteção         e         recuperação         da         saúde,         a         organização         e         o
funcionamento         dos         serviços         correspondentes         e         dá
outras         providências,         e         institui         no         Inciso         I         do:         Art.         6º.
Estão         incluídas         ainda         no         campo         de         atuação         do
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS):         Vigilância         sanitária,
Vigilância         epidemiológica,         Saúde         do         trabalhador         e
Assistência         terapêutica         integral,         inclusive
farmacêutica.
(__)A         Lei         nº         8.142,         de         28         de         dezembro         de         1990,
dispõe         sobre         a         participação         da         comunidade         na
gestão         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         e         sobre         as
transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras
providências.         Instituindo:         Art.         1°         O         Sistema         Único         de
Saúde         (SUS),         de         que         trata         a         Lei         nº         8.080/90,         contará,
em         cada         esfera         de         governo,         sem         prejuízo         das
funções         do         Poder         Legislativo,         com         as         seguintes
instâncias         colegiadas:         I         -         a         Conferência         de         Saúde,         e         II
-         o         Conselho         de         Saúde.
(__)O         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         é         um         dos
maiores         sistemas         públicos         de         saúde         do         mundo.         Ele
abrange         desde         o         simples         atendimento         ambulatorial
até         o         transplante         de         órgãos,         garantindo         acesso
integral,         universal         e         gratuito         para         toda         a         população         do

TERAPEUTA OCUPACIONAL- HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA-SP (1) 5



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO 
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 04/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

país.         Amparado         por         um         conceito         ampliado         de         saúde,
o         SUS         foi         criado,         em         1988         pela         Constituição         Federal
Brasileira,         para         ser         o         sistema         de         saúde         dos         mais         de
180         milhões         de         brasileiros.
(__)Decreto         nº         7.508,         de         28/6/2011:         Regulamenta         a
Lei         no         8.080,         de         19         de         setembro         de         1990,         para         dispor
sobre         a         organização         do         Sistema         Único         de         Saúde         -
SUS,         o         planejamento         da         saúde,         a         assistência         à
saúde         e         a         articulação         interfederativa,         e         dá         outras
providências.
(__)Em         conformidade         com         o         Art.         3º         do         Projeto         de         lei
n.º         3.364,         de         2019,         o         objeto         de         atuação         do         Terapeuta
Ocupacional         é         o         desempenho         da         atividade         humana,
no         que         tange         à         sua         prevenção,         manutenção         e
recuperação,         a         assistência         social,         a         educação         e
cultura,         tendo         como         diretrizes         a         dignidade         humana         e
o         bem-estar         de         todos.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

a) V,         V,         V,         V,         V.
b) V,         V,         F,         F,         V.
c) F,         F,         V,         F,         V.
d) V,         F,         V,         F,         V.

Questão 18

Julgue         as         assertivas         com         (V)         Verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)A         orientação         técnica         para         "Testagem         Muscular
Isométrica         Resistiva         Cervical"         -         é         a         seguinte:         "Com         o
paciente         sentado         e         na         posição         neutra,         o         terapeuta
deve         instruí-lo         para         flexionar         a         cabeça         para         frente
contra         a         resistência         do         examinador,         assegurando-se
de         que         não         haja         nenhum         movimento         do         paciente         e
somente         contração         muscular".
(__)As         escolioses         resultantes         de         uma         hemivértebra
são         de         origem         congênita.
(__)Posicionamento         involuntário         anormal         do         corpo,
sustentado         e         mantido         por         poderosas         contrações         dos
músculos         corresponde         a         "Posicionamento         distônico".
(__)Como         uma         parte         da         cinesiologia,         o         entendimento
da         biomecânica         instrumentaliza         o         terapeuta
ocupacional         para         resolver         problemas         e         oferecer
sugestões         para         aprimorar         funções         em         contextos
relevantes,         porque         a         biomecânica         fornece         a         chave
para         compreender         níveis         de         independência,         esforço,
eficiência         e         segurança.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para

baixo:

a) V,         V,         V,         V.
b) V,         F,         V,         V.
c) V,         V,         F,         F.
d) F,         V,         V,         F.

Questão 19

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.
(https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=2346)

Sobre         as         "Disposições         Preliminares         do         Código         de
Ética"         enunciado,         marque         a         alternativa         INCORRETA.

a) §2º:         Compete         aos         Conselhos         Regionais         de
Fisioterapia         e         de         Terapia         Ocupacional,         em         suas
respectivas         circunscrições,         zelar         pela         observância
dos         princípios         e         diretrizes         deste         código         e         funcionar
como         órgão         julgador         em         primeira         instância.

b) §3º:         A         fim         de         garantir         a         execução         deste         Código         de
Ética         e         Deontologia         da         Fisioterapia,         cabe         aos
inscritos         e         aos         interessados         comunicar         e         observar
as         normas         relativas         ao         Código         de         Processo         Ético,
para         que         os         Conselhos         Regionais         e         Federal         de
Fisioterapia         e         de         Terapia         Ocupacional         possam
atuar         com         clareza         e         embasamento,         fatos         que
caracterizem         a         não         observância         deste         Código         de
Ética.

c) §4º:         O         fisioterapeuta,         no         exercício         da
Responsabilidade         Técnica,         deve         cumprir         a
resolução         específica,         a         fim         de         garantir         os         aspectos
técnicos,         éticos         e         bioéticos,         reconhecidos         e
normatizados         pelo         Conselho         Federal         de
Fisioterapia         e         de         Terapia         Ocupacional.

d) §1º:         Compete         ao         Conselho         Federal         de         Fisioterapia
e         de         Terapia         Ocupacional         zelar         pela         observância
dos         princípios         deste         código,         funcionar         como
Conselho         Superior         de         Ética         e         Deontologia
Profissional,         além         de         firmar         jurisprudência         e         atuar
nos         casos         omissos.

Questão 20

Sobre:         "Sinais         Elétricos         no         Sistema         Nervoso"         -
analise         a         informação         científica         seguinte:
"Este         circuito         é         composto         por         uma         resistência
elétrica,         representando         o         conjunto         de         vias         de
passagem         de         corrente         (por         exemplo,         os         canis
iônicos),         em         paralelo         com         uma         capacitância,         que
deriva         do         armazenamento         de         carga         elétrica         pela
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membrana.         Este         tipo         de         circuito         é         conhecido         como
circuito         RC".
(AIRES,         Margarida         de         Mello.         Fisiologia.         Editora
Guanabara         Koogan.         Rio         de         Janeiro.Cap.19.         p.190.)

O         texto         contém         elementos         que         caracterizam:

a) Mielina         e         condução         saltatória.
b) Doenças         desmielinzantes.
c) Sinais         locais         e         sinais         propagados.
d) Propriedades         elétricas         passivas         da         membrana

neuronal.
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