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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à 

prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 à 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova!! 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Língua Portuguesa 

 

01. Complete as frases com o uso de – ao invés de e em vez de:  

Quando ela chegou, ______________  estar vestida de vermelho, usava preto.  

 ______________  dançar seguindo o compasso da música ela preferiu cantar. 

A chuva torrencial inundou a casa ____________ seguir o curso do rio.  

___________  chorar ele distribuiu sorrisos após sua derrota.  

Assinale a opção que apresenta a ordem correta das expressões:  

A) Ao invés de – ao invés de – em vez de – em vez de.  

B) Ao invés de – em vez de – ao invés de – em vez de. 

C) Ao invés de – em vez de – em vez de – ao invés de. 

D) Em vez de – em vez de – em vez de – ao invés de. 

 

02. O curto poema escrito por Paulo Leminski aborda: 

‘Esta vida é uma viagem 

pena eu estar 

só de passagem’ 

(Paulo Leminski, La vie em close. 5a ed. S. Paulo: Brasiliense, 2000, p.134) 

I. O destino das pessoas na passagem pela vida. 

II. A temática na viagem da vida. 

III. O quanto a vida é efêmera.  

IV. A vida passageira e sua insignificância. 

A) I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas a opção III está correta.  

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

03. Preencha os espaços com o uso correto das palavras onde e aonde.  

Ontem nadamos contra a correnteza. Foi _______  percebemos nossa estupidez. 

No postinho do bairro é _______ buscamos socorro quando estamos doentes. 

O momento é o de decidir sobre _______  queremos chegar. 

O prefeito discursou no palco _______ acontecem os shows. 
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A opção com a sequência correta é a: 

A) Aonde – onde – aonde – onde. 

B) Onde – aonde – onde – aonde. 

C) Aonde – onde – onde – aonde. 

D) Aonde – aonde – onde – onde. 

 

Leia atentamente o artigo e considere as questões na sequência: 

 

O fim do marketing 

A empresa vende ao consumidor — com a web não é mais assim 

Com a internet se tornando onipresente, os Quatro Ps do marketing — produto, praça, preço e 

promoção — não funcionam mais. O paradigma era simples e unidirecional: as empresas vendem 

aos consumidores. Nós criamos produtos; fixamos preços; definimos os locais onde vendê-los; e 

fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem. A internet transforma todas essas atividades. 

(...) Os produtos agora são customizados em massa, envolvem serviços e são marcados pelo 

conhecimento e os gostos dos consumidores. Por meio de comunidades online, os consumidores 

hoje participam do desenvolvimento do produto. Produtos estão se tornando experiências. Estão 

mortas as velhas concepções industriais na definição de marketing de produtos. 

(...) Graças às vendas online e à nova dinâmica do mercado, os preços fixados pelo fornecedor estão 

sendo cada vez mais desafiados. Hoje questionamos até o conceito de “preço”, à medida que os 

consumidores ganham acesso a ferramentas que lhes permitem determinar quanto querem pagar. Os 

consumidores vão oferecer vários preços por um produto, dependendo de condições específicas. 

Compradores e vendedores trocam mais informações e o preço se torna fluido. Os mercados, e não 

as empresas, decidem sobre os preços de produtos e serviços. 

(...) A empresa moderna compete em dois mundos: um físico (a praça, ou marketplace) e um mundo 

digital de informação (o espaço mercadológico, ou marketspace). As empresas não devem 

preocupar-se com a criação de um web site vistoso, mas sim de uma grande comunidade online e 

com o capital de relacionamento. Corações, e não olhos, são o que conta. Dentro de uma década, a 

maioria dos produtos será vendida no espaço mercadológico. Uma nova fronteira de comércio é a 

marketface — a interface entre o marketplace e o marketspace. 

(...) Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um-

para-muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades 

online perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso a 

informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que controlam as regras 
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do mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens 

enviadas por profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública” online. 

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom. 

(Don Tapscott. O fim do marketing. INFO, São Paulo, Editora Abril, janeiro 2011, p. 22.) 

 

04. A temática principal do artigo de Don Tapscott é: 

I. Os produtos agora são customizados em massa e por isso, tanto as lojas físicas como as online são 

favorecidas pelo uso da internet e não há concorrência.  

II. As compras e vendas via internet não se propagam como era esperado pelos internautas porque 

as comunidades online perturbam drasticamente esse modelo. 

III. O marketing tradicional se fortaleceu com a vinda da internet favorecendo as lojas físicas e os 

Quatro Ps do marketing — produto, praça, preço e promoção. 

IV. A vinda da internet derrubou as teorias tradicionais de marketing até então existentes e uma 

nova fronteira de comércio é a marketface. 

Assinale a alternativa correta quanto à interpretação do texto:  

A) As alternativas I, II e IV estão incorretas. 

B) As alternativas II e III estão coerentes com o texto. 

C) Somente a opção IV está correta. 

D) Somente a opção III está correta. 

 

05. Na frase: “Os marqueteiros estão perdendo o controle” refere-se ao fato de que:  

I. Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder passa 

para o lado deles. 

II. São eles, os empresários, que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio e 

a mensagem. 

III. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas, os consumidores 

criam a “opinião pública” online. 

IV. Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um-

para-muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. 

Assinale a alternativa correspondente:  

A) Alternativas I, II e III estão corretas. 

B) Alternativas I, III e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

D) Somente a alternativa III está incorreta. 
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Conhecimentos Gerais 

 

06. O Programa do Governo Federal Bolsa Família, foi substituído pelo programa Auxílio Brasil. O 

programa Auxílio Brasil promete ir além do Programa Bolsa Família e terá cinco novos focos. 

Analise as assertivas abaixo. 

I. Auxílio Esporte Escolar e Bolsa de Iniciação Científica Júnior. 

II. Auxílio Emergencial e Auxílio Inclusão Produtiva Rural. 

III. Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e Auxílio Inclusão Produtiva Rural. 

IV. Auxílio Criança Cidadã e Auxílio Emergencial. 

Está correto apenas o que se afirma nas assertivas: 

A) I, III e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e III. 

 

07. Após os ataques da Rússia à Ucrânia foram criados corredores humanitários. Sobre os 

corredores humanitários, é incorreto o que se afirma em: 

A) São áreas desmilitarizadas, livres de bombardeios, que permitem que civis deixem zonas de 

guerra em segurança. 

B) São áreas que permitem apenas a passagem de pessoas/civis.  

C) São formados mediante acordo entre as partes envolvidas no conflito, que definem quais áreas 

terão uma trégua e o tempo específico dela. 

D) Permitem o transporte de alimentos, água, eletricidade e medicamentos para áreas de conflito, 

além de pessoas/civis. 

 

08. Conforme informações divulgadas na mídia jornalística, em que data foi aplicada a primeira 

dose de vacina contra a Covid-19 no Brasil e qual foi o imunizante aplicado? 

A) 17 de janeiro de 2021, Coronavac (Butantan). 

B) 17 de fevereiro de 2021, Comirnaty (Pfizer, Wyeth). 

C) 18 de janeiro de 2021, Oxford/Covishield (Fiocruz/Astrazeneca). 

D) 27 de janeiro de 2021, Coronavac (Butantan). 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

09. Cada corrente elétrica utilizada nos tratamentos fisioterapêuticos possui características físicas 

que a difere das demais. Leia atentamente as assertivas abaixo, sobre este fato, assinale as 

alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) FES (Functional Electrical Stimulation): É uma corrente de baixa frequência, bifásica, simétrica 

ou assimétrica, balanceada, utilizada para protocolos de contração muscular, pois permite 

determinar o Ton e o Toff. 

(  ) Corrente Interferencial: Apresenta um fluxo constante e unidirecional da corrente elétrica 

durante o tempo de terapia. 

(   ) Corrente contínua: É uma corrente alternada de média frequência, com amplitude modulada em 

baixa frequência, com uso mais difundido para analgesia. 

(  ) TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation): É uma corrente de baixa frequência, 

alternada ou pulsada bifásica, assimétrica, balanceada. 

(   ) Corrente Russa: É uma corrente de 2.500Hz, modulada em burst de baixa frequência, alternada, 

balanceada, simétrica. Duração de burst e intervalo interburst de 10ms. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, F, V, V. 

B) F, V, V, F, F. 

C) F, V, V, V, F. 

D) V, F, F, F, V. 

 

10. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) faz valer o que traz a Constituição Federal de 

1988: “Saúde é direito de todos e dever do Estado”. Para implementar esse direito, a Lei Orgânica 

da Saúde nº 8.080/90, é incisiva nos seus princípios e diretrizes. Leia atentamente as assertivas 

referente ao Sistema Único de Saúde e a Lei nº 8.080:  

I. Integralidade é o princípio do SUS que recomenda um olhar abrangente às necessidades dos 

indivíduos em todas as suas dimensões e preconiza um conjunto articulado de ações e serviços para 

uma atenção à saúde voltada para a prevenção, a promoção e a recuperação.  

II. Hierarquização é o princípio organizativo do SUS que se refere à forma de organização do 

sistema de saúde com base territorial e populacional.  

III. Universalidade é o princípio do SUS que assegura o direito aos cidadãos brasileiros aos serviços 

e ações de saúde, independentemente de qualquer contribuição.  
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IV.  Equidade é o princípio do SUS que preconiza que a disponibilidade de serviços de saúde 

considere as diferenças entre os grupos populacionais e os indivíduos, de modo a priorizar aqueles 

que apresentam maior necessidade em função da situação de risco e das condições de vida.  

V. Regionalização é a diretriz do SUS que versa sobre a organização do sistema de saúde por níveis 

de atenção de complexidade crescente, com fluxos assistenciais entre os serviços de modo a garantir 

assistência integral e resolutiva.  

De acordo com as assertivas acima, os princípios e diretrizes da Lei nº 8.080 estão descritas 

corretamente nas assertivas:  

A) I, III e IV. 

B) I, II, IV e V. 

C) II, III e V. 

D) I e V. 

 

11. A portaria nº 2.436 de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Leia atentamente as assertivas abaixo, sobre a PNAB, assinale (V) para 

verdadeiro ou (F) para falso.  

(   ) Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são consideradas potenciais espaços de educação, 

formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para 

a Redes de Atenção à Saúde. 

(  ) Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados através das instâncias de 

participação social, desde que atendam expressamente a necessidade da população, observando, 

sempre que possível, a carga horária mínima e máxima de cada profissional. 

(   ) A equipe mínima é composta por um médico, preferencialmente da especialidade medicina de 

família e comunidade; um enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; um 

auxiliar e/ou técnico de enfermagem; e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

(   ) Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes: Participar do acolhimento dos usuários, 

realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado; Realizar 

a gestão das filas de espera, com base nos processos de regulação locais (referência e 

contrarreferência), dentre outros. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, F. 

B) V, V, F, V. 

C) V, V, V, F. 
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D) V, V, V, V. 

 

12. A marcha envolve a ação direta de grupos musculares do tornozelo, do pé, do joelho e do 

quadril. Após a lesão do neurônio motor superior, a fraqueza muscular reflete-se na dificuldade de 

gerar força e sustentá-la. Isso ocorre pela perda da ativação das unidades motoras, pelas mudanças 

na ordem de recrutamento e na frequência de disparo. Leia atentamente as assertivas e assinale 

aquela que descreve as alterações na marcha humana. 

A) Na marcha do paciente com Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre insuficiente flexão do 

quadril e do joelho, levando à clássica circundução e isso pode acontecer devido a espasticidade dos 

extensores, e como consequência o paciente perde a habilidade de ativar os extensores de quadril e 

joelho. 

B) Na marcha do tipo espástica, a dificuldade de realizar a dorsiflexão tem como causa a deficiência 

primária a fraqueza dos dorsiflexores. 

C) Os pacientes espásticos e os pacientes parkinsonianos têm maior risco de quedas durante a 

marcha, pois nas duas marchas há diminuição ou ausência do balanço dos membros superiores, 

limitando a mobilidade de tronco o que faz com que os ajustes posturais fiquem prejudicados. 

D) A marcha atáxica é caracterizada pela instabilidade postural, devido a fixação de tronco em 

decorrência do aumento do tônus. Com isso, os ajustes posturais ficam prejudicados levando ao 

aumento do risco de quedas. 

 

13. Conforme Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular (2020) a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) apresenta uma fisiopatologia complexa e multifatorial, com modificações 

estruturais e fisiológicas, em particular, nos sistemas vascular (rarefação capilar, aumento da rigidez 

arterial e da razão parede/diâmetro das arteríolas), renal (diminuição da filtração glomerular, 

aumento da renina plasmática e da reabsorção de sódio e água) e neural (aumento da atividade 

simpática e de quimiorreceptores, diminuição da atividade parassimpática e da sensibilidade 

barorreflexa).  Considerando a fisiopatologia da HAS, leia atentamente as assertivas abaixo sobre os 

efeitos terapêuticos na reestruturação fisiológica desses sistemas com a prática regular de exercícios 

físicos: 

I. Redução do estresse oxidativo e da inflamação, correção da disfunção barorreflexa, diminuição da 

atividade simpática, reversão do remodelamento hipertrófico arteriolar em tecidos exercitados e 

redução da resistência vascular periférica, com consequente diminuição da Pressão Arterial (PA) e 

controle dos níveis pressóricos. 
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II. O treinamento aeróbico promove adaptações vasculares nas artérias de condutância (com 

diminuição da rigidez arterial e melhora da função endotelial), nas arteríolas (pela diminuição da 

razão parede/luz do vaso) e nos capilares, estimulando a angiogênese. 

III. Os exercícios físicos aeróbicos são os mais bem estudados e com maiores evidências de 

benefícios na redução pressórica em hipertensos, com redução na média da pressão sistólica e da 

pressão diastólica, decorrente dos exercícios aeróbicos.  

IV. Os exercícios de resistência, que também exercem efeito anti-hipertensivo, agem na preservação 

ou no aumento de massa muscular, força e potência, fatores que diminuem a intensidade relativa 

para realização de tarefas do cotidiano. 

De acordo com as assertivas acima, os efeitos terapêuticos na reestruturação fisiológica dos 

sistemas com a prática regular de exercícios físicos no paciente com HAS estão descritos 

corretamente nas assertivas:  

A) I, II e IV. 

B) II, III e IV. 

C) III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

14. O processo de transição epidemiológica tem contribuído para a mudança nos padrões de 

morbimortalidade no Brasil. Quais fatores estão relacionados diretamente com as mudanças 

demográficas e de transição epidemiológicas observadas no Brasil, caracterizadas pelo 

envelhecimento populacional?  

A) Redução das doenças infectocontagiosas e das doenças crônicas não transmissíveis. 

B) Redução das doenças infecciosas e aumento das doenças crônicas não transmissíveis. 

C) Aumento das doenças infectocontagiosas e redução das doenças crônicas não transmissíveis. 

D) Aumento das doenças infectocontagiosas e das doenças crônicas não transmissíveis. 

 

15. Os diagnósticos de lesões no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) relacionadas ao esporte 

podem ser difíceis, e os fisioterapeutas devem considerar muitos fatores ao determinar as melhores 

opções de tratamento para esses pacientes. A história e o exame físico são essenciais para os 

diagnósticos precisos dessas lesões. Considerando a avaliação e os sinais clínicos de lesões de LCA, 

leia atentamente as assertivas abaixo: 
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I. Os pacientes comumente descrevem a sensação de seu joelho “estalar” ou “afrouxar” quando a 

tíbia subluxa anteriormente. Outros sinais e sintomas incluem dor, disfunção imediata e 

instabilidade do joelho envolvido, além de incapacidade de caminhar sem auxílio.  

II. Um sinal dessas lesões é a hemartrose aguda (extravasamento de sangue dentro de uma 

articulação ou cavidade sinovial). Os sinais e sintomas dessa condição (dor, edema e rigidez 

articular) tornam os exames mais difíceis para os fisioterapeutas. 

III. Deve-se lembrar, também, que a dor que o paciente pode estar apresentando, durante o exame 

pode afetar a precisão dos resultados. Testes manuais comuns para avaliar o LCA incluem, teste de 

gaveta anterior e o de Lachman. 

De acordo com as assertivas acima, sobre as considerações da história, exame físico e os sinais 

clínicos de lesões de LCA, estão descritos corretamente nas assertivas:  

A) III. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) I, II e III. 

 

16. O ciclo da marcha consiste no intervalo de tempo ou na sequência de movimentos que ocorrem 

entre dois contatos iniciais consecutivos do mesmo pé. Para cada pé, apresenta duas fases: a fase de 

apoio, que representa 60 a 65% do ciclo, e a fase de balanço, que constitui 35 a 40% do ciclo. Sobre 

a avaliação do ciclo da marcha, analise as assertivas e assinale a correta: 

I. A subfase de apoio médio consiste no suporte do peso do corpo em um único membro inferior. É 

importante lembrar que o membro deve ser capaz de suportar a carga do peso do corpo. Além disso, 

é preciso que haja estabilidade lateral do quadril para a manutenção do equilíbrio e que a tíbia do 

membro inferior de apoio avance sobre o pé imóvel. 

II. No apoio terminal, a flexão plantar determina o deslocamento anterior do peso sobre o pé, 

aumentando, progressivamente, a descarga do peso sobre o hálux. Ao mesmo tempo, o antepé passa 

da posição de eversão para a de inversão. A contração excêntrica do gastrocnêmio é a responsável 

pela plantiflexão e pela flexão do joelho. 

III. O balanço terminal tem a função de desacelerar o membro inferior, preparando-o para a 

transferência de peso. Nessa subfase, na marcha sem alterações, é necessário que o músculo 

quadríceps controle a extensão do joelho e os isquiotibiais controlem a flexão do quadril.  

De acordo com as assertivas acima, as fases da marcha estão descritas corretamente nas assertivas:  

A) I e III. 

B) II.  
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C) III.  

D) I e II. 

 

17. Uma pessoa está realizando um exercício para fortalecer a músculo gastrocnêmio. O movimento 

de dorsiflexão e plantiflexão está ocorrendo com o indivíduo em posição ortostática. Portanto, com 

base nas informações descritas acima, assinale a alternativa correta. 

A) O exercício mencionado está sendo executado em cadeia cinética aberta, onde no movimento de 

plantiflexão o músculo gastrocnêmio é o agonista. 

B) Trata-se de um exercício em cadeia cinética fechada e o músculo agonista do movimento de 

plantiflexão é o tibial anterior. 

C) O músculo gastrocnêmio é o antagonista do movimento de dorsiflexão e o exercício está 

acontecendo em cadeia cinética fechada. 

D) O músculo tríceps braquial é o antagonista do movimento de dorsiflexão e o exercício está 

acontecendo em cadeia cinética fechada. 

 

18. O antebraço consiste em três componentes principais: a parte anterior do antebraço, a parte 

posterior do antebraço e o compartimento lateral. Conforme Dutton (2010) na análise anatômica, 

biomecânica e eletromiografia tem demonstrado que os motores principais da flexão do cotovelo 

são bíceps, braquial e braquiorradial. Qual se refere corretamente sobre descrição de posição 

anatômica e característica biomecânica? Assinale a alternativa correta: 

A) Bíceps braquial: a cabeça curta do bíceps surge a partir da ponta do processo coracoide da 

escápula, enquanto a cabeça longa surge da tuberosidade supraglenoidal da escápula. O bíceps 

possui duas inserções: a tuberosidade radial e a aponeurose do bíceps braquial.  

B) No cotovelo, o bíceps é um flexor dominante, mas sua função secund ria é a pronação do 

antebraço.   ação de pronação do b ceps aumenta quanto mais o cotovelo é flexionado, e sua 

máxima ocorre em 90
o
. Ela diminui, outra vez, quando o cotovelo é completamente flexionado.  

C) Braquial: surge a partir dos dois terços proximais da borda supracondilar lateral do úmero e do 

septo intermuscular. Ele desce no antebraço e insere-se na borda lateral do processo estiloide na 

região distal do rádio. 

D) Braquiorradial: Origina-se a partir dos dois terços inferiores da superf cie anterior do úmero e 

insere-se na tuberosidade ulnar e no processo coronóide.   o flexor mais potente do cotovelo e tem 

a função de flexion -lo independentemente do grau de pronação e supinação do antebraço.   
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19. Para compreender as diferentes alterações que ocorrem no sistema cardiovascular, devido ao 

acometimento de doenças, é importante o conhecimento sobre a anatomia do sistema cardiovascular 

que envolve o coração e os vasos. Analise as sentenças e assinale (V) para verdadeiro e (F) para 

falsa: 

(  ) A pequena circulação, tem origem no ventrículo direito, terminando no átrio esquerdo pelas 

veias pulmonares com sangue oxigenado; enquanto a grande circulação tem origem no ventrículo 

esquerdo pela aorta, terminando no átrio direito com o retorno do sangue venoso pelas veias cavas: 

superior e inferior.  

(   ) Os átrios funcionam como câmaras de sucção, recebendo o sangue venoso da grande circulação 

(átrio direito) e o sangue arterial da pequena circulação (átrio esquerdo).  

(  ) No coração temos a presença de quatro valvas cardíacas: entre o átrio direito e o ventrículo 

direito está localizada a valva tricúspide; entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a valva 

bicúspide ou mitral; na raiz da aorta está localizada a valva aórtica; e no início do tronco pulmonar, 

a valva pulmonar.  

(   ) Os ventrículos são câmaras que bombeiam o sangue venoso (ventrículo esquerdo) da pequena 

circulação em direção aos pulmões e o sangue arterial (ventrículo direito) da grande circulação.  

(   ) A aorta, artéria de maior calibre do organismo, leva sangue do ventrículo direito para o circuito 

sistêmico, já a veia cava inferior conduz o sangue para o átrio direito.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, F, V, V.  

B) V, V, F, F, F. 

C) F, F, V, V, F.  

D) V, V, V, F, F.  

 

20. Conforme Caderno de Atenção Básica, a Promoção de Hábitos Saudáveis na população idosa 

deverá ser incentivada e o Fisioterapeuta tem papel fundamental no serviço de saúde para tal 

função. A inatividade física é um dos fatores de risco mais importantes para as doenças crônicas, e 

o incentivo a práticas corporais é uma iniciativa para combater tais agravos (BRASIL, 2006). Os 

benefícios da prática corporal/atividade física para a saúde (biológicos, psicológicos e sociais) 

podem ser observados nas assertivas abaixo: 

I. Melhor funcionamento corporal, diminuindo as perdas funcionais, favorecendo a preservação da 

independência funcional. 

II. Redução no risco de morte por doenças cardiovasculares e melhora do controle da pressão 

arterial. 
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III. Diminuição densidade mineral óssea, com ossos e articulações mais saudáveis, consequente 

melhora a postura e o equilíbrio corporal. 

IV. Melhora a função intestinal e diminuição de quadros álgicos, melhora a resposta imunológica e 

melhora a qualidade do sono. 

De acordo com as assertivas acima, os benefícios da prática corporal/atividade física na população 

idosa, conforme Caderno de Atenção Básica estão descritas corretamente nas assertivas:  

A) I, II, III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) II e IV. 

 


