FISIOTERAPEUTA

Nível Superior

INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de
Respostas.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
PORTUGUÊS — Questões de 01 a 20
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — Questões de 21 a 35
INFORMÁTICA BÁSICA — Questões de 36 a 50
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — Questões de 51 a 100

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao Fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:

						V, se a proposição é verdadeira;
						
F, se a proposição é falsa.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.
LEMBRE-SE:
Ø A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.
Ø A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você
não ganha o ponto da questão que errou e ainda perde, em cada resposta errada, 0,75
(setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.
Ø A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você
não ganha nem perde nada.
2. Folha de Respostas
• A Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o
com caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.
• A  marcação  da  resposta  deve  ser  feita  preenchendo-se  o  espaço  correspondente  com
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
Exemplo de Marcação
na folha de Respostas

01
02 V
03 V
04
05 V

F
F

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas
é de 4 (quatro) horas.

PROVA DE PORTUGUÊS

QUESTÕES de 01 a 20
INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 01 a 20, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
		V, se a proposição é verdadeira;
		F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (menos setenta
e cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).

QUESTÕES de 01 a 10
TEXTO:

5–

10 –

15 –

20 –

25 –

É comum que, quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira
pessoa tanto ao país quanto a seu povo. Dizemos que o brasileiro tem tais ou quais
defeitos graves, como se nós não fôssemos brasileiros iguais a quaisquer outros.
Em relação aos políticos, agimos quase como se se tratasse de marcianos ou de
uma espécie diferente da nossa, não de gente aqui nascida e criada, da mesma
maneira que nós. Somos observadores e vítimas de fatos com cuja existência não
temos nada a ver. Os corruptos são “eles”, os que desrespeitam a lei são “eles”, os
que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles” – nunca nós.
Paralelamente, nos comprazemos em cultivar a noção de que o povo brasileiro é
basicamente muito bom, de índole generosa, honesto, solidário, hospitaleiro,
pacífico, cordial, alegre e assim por diante. Artigos, conferências e discursos que
envolvam críticas negativas a alguma característica dos brasileiros contêm sempre
uma ressalva de praxe, a de que o povo não pode ser acusado de nada, o povo é
bom. Com isso, esquecemos que não há povo geneticamente bom ou ruim e que o
comportamento e os valores prevalentes em qualquer sociedade se originam em
elementos culturais, entendidos estes em seu sentido mais lato.
Há quem faça uso de estatísticas comparativas para mostrar que, em áreas como
a segurança, por exemplo, algumas grandes cidades nossas apresentam índices de
criminalidade comparáveis com os de cidades americanas do mesmo porte. Então não
estaríamos tão mal assim. Mas não há como fazer uma comparação adequada.
O número de infrações e de ocorrências policiais em cidades americanas é muito
maior do que seria aqui, porque lá se recorre à polícia com muito mais frequência,
relativamente. Aqui, tem gente que não dá queixa nem de carro furtado. Sem falar que as
estatísticas geralmente não mostram assaltos organizados e sanguinários realizados
desde São Paulo a cidadezinhas do interior do Nordeste, onde parece que está surgindo
um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo
caixas de bancos, pilhando casas comerciais e invadindo fazendas. E existem ainda  
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as vastas áreas onde não há polícia, ou a presença do estado é rarefeita e esporádica.
No caso, as estatísticas, porque viciadas na origem, valem bem pouco.
RIBEIRO, J. U. Nós, os desordeiros. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2333, ano 46, n. 32, 7 ago. 2013. p. 110.

Questão 01

O cidadão brasileiro age, em certas circunstâncias, como se fosse superior e diferente de
seus semelhantes.

Questão 02

O sistema social brasileiro não permite uma identificação clara das classes dentro de um
mundo social dominado pelo convencionalismo, segundo o enunciador do discurso.

Questão 03

Em síntese, o texto evidencia que, no Brasil, existe uma separação concreta entre a pessoa
que se define como merecedora de um tratamento individualizado, separado, especial, e as
outras pertencentes a um universo social diverso.

Questão 04

Segundo o texto, o povo é visto como uma entidade idealizada, sempre generosa e aviltada
nos seus direitos.

Questão 05

A expressão “tais ou quais”(l. 2) denota comparação entre coisas que não são conhecidas
no texto.

Questão 06

No fragmento “agimos quase como se se tratasse de marcianos”(l. 4), a repetição do “se” é
enfática.

Questão 07

O fragmento “a de que o povo não pode ser acusado de nada, o povo é bom.” (l. 13-14), no
contexto da frase, esclarece o termo “ressalva de praxe” (l. 13).

Questão 08

No período “Aqui, tem gente que não dá queixa nem de carro furtado.” (l. 23), há o registro
da informalidade, da oralidade da língua.

Questão 09

Os elementos linguísticos “a” (l. 13) e “os” (l. 19) exemplificam o uso de pronomes em
mecanismos de coesão textual, retomando, respectivamente, “ressalva de praxe” (l. 13) e
“índices de criminalidade” (l. 18-19).

Questão 10

As vírgulas utilizadas no último período do texto em foco são facultativas, porque separam
termos da mesma função sintática.
2
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QUESTÕES de 11 a 20

TEXTO:
					Invernáculo
Esta língua não é minha,
qualquer um percebe.
			
Quando o sentido caminha,
			
a palavra permanece.
5 – Quem sabe mal digo mentiras,
vai ver que só minto verdades.
Assim me falo, eu, mínima,
quem sabe, eu sinto, mal sabe.
Esta não é minha língua.
10 – A língua que eu falo trava
uma canção longínqua,
a voz, além, nem palavra.
O dialeto que se usa
à margem esquerda da frase,
15 – eis a fala que me lusa,
eu, meio, eu dentro, eu, quase.
LEMINSKI , P. Toda Poesia: Paulo Leminsk. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 329.

Questão 11

O sujeito poético, ao se expressar na própria língua materna, depara-se com a sensação de
exilado sociocultural.

Questão 12

O título do poema, no contexto em foco, remete à negação da língua, à recusa do português
castiço, da norma padrão com seus critérios rígidos de correção.

Questão 13

No repertório linguístico utilizado para o trabalho do sujeito poético, ele jogou com recursos
estilísticos, como a polissemia e a antítese.

Questão 14

No poema, estabelece-se uma fronteira evidente entre o que é e o que não é matéria poética.

Questão 15

No contexto do poema, os substantivos língua, canção, voz, palavra, dialeto, frase e fala,
todos eles  constituem meios de manifestação linguística.

Questão 16

O poema pode ser considerado uma antítese dos textos de louvor à língua portuguesa.

Questão 17

Os múltiplos sentidos do código linguístico embotam a liberdade criativa do sujeito poético.
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Questão 18

Os versos “Quem sabe mal digo mentiras,/vai ver que só minto verdades.” (v. 5-6) constituem
uma construção de sentido ambíguo e apresenta a figura de linguagem oxímoro.

Questão 19

O termo “trava” (v. 10) apresenta sentido literal de impede.

Questão 20

A palavra “lusa” (v. 15) está usada como verbo, com sentido de iluminar.

4
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÕES de 21 a 35
INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 21 a 35, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
		V, se a proposição é verdadeira;
		F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (menos setenta
e cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).
Questão 21

O governo brasileiro está estruturado em três poderes, sendo que o Legislativo e o Judiciário,
além de suas funções específicas, exercem também algumas funções administrativas, nas
suas respectivas atribuições.

Questão 22

O Prefeito da cidade do Salvador, ao tomar posse, nomeou uma série de pessoas
de sua confiança para cargos em comissão.
Tal conduta constitui um equívoco, uma vez que as nomeações para cargo em comissão
devem ser feitas entre pessoas do quadro de funcionários concursados.

Questão 23

A Constituição brasileira permite que os vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo poder da Administração Direta possam variar, de acordo com a
determinação do governante.

Questão 24

A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, divulgando-se o nome do dirigente
para a fixação de suas obras.

Questão 25

Um servidor de uma universidade federal entrou com um processo administrativo
pedindo sua lotação em outra universidade federal de outro estado da Federação, no
âmbito do mesmo quadro. Obteve sucesso na sua reivindicação, tendo o seu processo
deferido favoravelmente.
A esse ato dá-se o nome de remoção, na modalidade “a pedido”.

Questão 26

Os atributos a serem observados na avaliação do estágio probatório dos servidores
públicos são: (1) assiduidade, (2) disciplina, (3) capacidade de iniciativa, (4) produtividade
e (5) responsabilidade.
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Questão 27

O dirigente de uma entidade da Administração Pública Federal Indireta, no uso
de suas atribuições, resolveu constituir uma comissão de ética. Para tal, convocou
cinco servidores, sendo três empregados titulares de cargo efetivo e dois de contrato
provisório, muito prestativos, colaboradores, todos de reputação ilibada.
A constituição dessa comissão atende aos critérios estabelecidos pelo Decreto no 1.171, de
22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal.

Questão 28

Os atos, os comportamentos e as atitudes do servidor público refletirão o exercício da vocação
do próprio poder estatal, primando por dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos
princípios morais.

Questão 29

Implementar e cultivar princípios éticos na formulação e implementação de políticas, planos,
programas e iniciativas que concretizem suas atividades-fim são objetivos institucionais da
Universidade Federal da Bahia.

Questão 30

Os Institutos da Universidade Federal da Bahia são modalidades de unidades de ensino
que têm como missão a formação em carreiras acadêmicas, profissionais, tecnológicas e
artísticas.

Questão 31

A aprovação de candidatos em concurso público federal é publicada em Diário
Oficial da União.
Essa divulgação oficial é prevista na lei que regulamenta o processo administrativo,
destacando-se as hipóteses de sigilo previstas na Constituição brasileira.

Questão 32

Um interessado em uma demanda administrativa tentou dar entrada em um
processo no protocolo de uma instituição. A lei determina que seja informado: I órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; II - identificação do interessado
ou de quem o represente; III - domicílio do requerente ou local para recebimento de
comunicações; IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. O requerente, contudo,
não documentou adequadamente o processo e não preencheu apropriadamente sua
identificação. O servidor público que atendia no protocolo rejeitou o registro do processo
que daria início ao seu trâmite, mas não explicou ao interessado o motivo da recusa.
A conduta do servidor está correta, visto que sua competência é a de dar entrada aos
processos e não a de instruir requerentes.
6
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Questão 33

Segundo Chiavenato (2005), “Na década de 1930, Kurt Lewin e um grupo de
colaboradores realizaram os primeiros estudos e identificaram três estilos de liderança: a)
Liderança autocrática; b) Liderança liberal; c) Liderança democrática”.
O líder, no estilo de liderança autocrática, esboça as diretrizes que são debatidas pelo grupo,
incentiva a participação de todos nas decisões e descentraliza a autoridade.

Questão 34

Recentemente, foram divulgados, na mídia, escândalos em processos licitatórios.
Empresas estavam ajustando propostas, de forma que cada uma mostrava-se vitoriosa
em determinadas licitações. Acertavam os preços das propostas e, antes da abertura
dos envelopes, o nome do vencedor já estava combinado.
Esse fato fere os princípios da moralidade e da probidade administrativa que regem os
processos de licitação.

Questão 35

Um determinado processo licitatório para a realização de um consórcio admitiu a
participação de empresas estrangeiras e, por isso, estabeleceu o dólar como moeda para
expressão dos valores, preços e custos utilizados na licitação.
Esse procedimento é incorreto, porque a Lei no 8666/1993 estabelece que todos os valores,
preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente
nacional, ressalvados os casos dispostos em lei.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÕES de 36 a 50
INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 36 a 50, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
		V, se a proposição é verdadeira;
		F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (menos setenta
e cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).

Questão 36

No Gmail, é possível anexar, no máximo, um arquivo em cada mensagem e, quando se
deseja anexar mais de um arquivo, é necessário, antes, compactar os arquivos num único
arquivo, para depois anexá-lo à mensagem.

Questão 37

No sistema Windows, uma forma de se adicionar uma impressora da rede é usar a opção
Hardware e Sons do Painel de Controle.

Questão 38

Para remover arquivos permanentemente do computador e recuperar o espaço que eles
estavam ocupando no disco rígido é necessário movê-los para a Lixeira.

QUESTÕES 39 e 40

No sistema Windows, para localizar um arquivo, pode-se abrir a pasta que contém o arquivo
a ser procurado, clicar na caixa Pesquisar e começar a digitar, sendo que, quando se digita
B, por exemplo, todos os arquivos com a letra B aparecerão na lista de arquivos da pasta.

Questão 39

Se for digitado *txt*, por exemplo, todos os arquivos cujos nomes contenham o string “txt”
aparecerão na lista de arquivos da pasta.

Questão 40

Se for digitado *txt, por exemplo, apenas os arquivos cujos conteúdos contenham o string
“txt” aparecerão na lista de arquivos da pasta.

Questão 41

Com o controle de “Zoom” do Word, é possível ampliar a visualização do documento para se
obter uma exibição mais detalhada, ou reduzi-la para ver a página com um tamanho menor.
8

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – INFORMÁTICA BÁSICA / Superior

Questão 42

Para transformar texto em tabela no Word, inserem-se caracteres separadores, como
vírgulas ou tabulações, para indicar onde se deseja dividir o texto em colunas, e usam-se
marcas de parágrafo para indicar onde se deseja começar uma nova linha.

Questão 43

Na caixa de diálogo Visualização de Impressão do Word, não é possível configurar a página
do documento aberto, apenas é possível alterar o “Zoom” do documento.

QUESTÕES 44 e 45

Um tema de documento é um conjunto de opções de formatação que inclui um conjunto de
cores do tema, um conjunto de fontes do tema (incluindo fontes do texto do cabeçalho e do
corpo) e um conjunto de efeitos do tema (incluindo efeitos de linha e preenchimento).

Questão 44

Cada documento criado usando o Microsoft Office Word 2007 contém um tema, até mesmo
os documentos novos em branco.

Questão 45

Uma vez escolhido um tema para um determinado documento do Microsoft Office Word
2007, não é mais possível alterar a cor de fontes desse documento.

Questão 46

Numa planilha Excel, a única forma de se calcular a soma dos conteúdos das células A1, A2,
A3, A4, A5, é colocar a expressão =Soma(A1:A5) na célula A7.

Questão 47

O navegador Firefox não oferece a opção de escolher em que diretório local devem ser
salvados os arquivos baixados da Internet, apenas o navegador Internet Explorer oferece
essa opção.

Questão 48

Sabendo-se que o conteúdo de uma célula Excel é =SE(A3>A2,“OK”,“RETORNA”), pode-se
concluir que o valor retornado é sempre OK.

Questão 49

Sabendo-se que o conteúdo de uma célula Excel é =SE(A3>A2,“OK”,“RETORNA”), não se
pode concluir qual o valor retornado, pois não se  conhecem os conteúdos das células A2
e A3.

Questão 50

A aplicação Web para acesso a mensagens Gmail não usa pastas, pois, para ajudar a
organizar as mensagens com mais eficiência, o Gmail utiliza marcadores.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FISIOTERAPEUTA

QUESTÕES de 51 a 100
INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 51 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
		V, se a proposição é verdadeira;
		F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (menos setenta
e cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).

Questão 51

O aumento da rigidez mecânica do músculo manifesta-se sob a forma de resistência à
movimentação passiva, sendo responsável pelo sinal clínico de hipertonia muscular.

Questão 52

Bronquiolite é uma infecção aguda por vírus, que afeta lactentes com idade superior a seis
meses.

Questão 53

A dermatomiosite é caracterizada por um processo inflamatório, supurativo, que é
acompanhado de alterações vasculares disseminadas, localizadas no tecido conjuntivo da
cútis, na musculatura, no tecido adiposo e nos nervos de baixo calibre.

Questão 54

O cerebelo tem a função de regular os movimentos, desencadear e controlar os que são
voluntários, mantendo-lhes o controle, de momento em momento, além de compensar as
falhas do córtex cerebral e presidir o aprendizado de novas rotinas.

Questão 55

A doença da membrana hialina é peculiar de recém-nascidos pré-termo, acima de trinta e
seis semanas.

Questão 56

A fibrose cística é transmitida de forma recessiva e afeta as glândulas endócrinas.

Questão 57

O diagnóstico provável para um paciente do sexo masculino, com 40 anos de idade, que
apresenta inclinação contralateral, perda da lordose, Lasegue positivo e marcha antálgica,
é o de hérnia de disco lombar.
10
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Questão 58

No indivíduo sadio, a atividade ciliar drena, na direção do cruzamento faríngeo, cerca de 50ml
de muco em 24hs; enquanto a velocidade do tapete mucoso depende, entre outros fatores,
não só da frequência dos batimentos ciliares, mas também das qualidades viscoelásticas do
muco, de modo que a tosse, na posição em declive da traqueia, e as vibrações melhoram o
transporte ciliar.

Questão 59

A drenagem autógena é uma técnica de higiene brônquica que utiliza inspirações lentas e
expirações rápidas, controladas pelo paciente, em posição sentada.

Questão 60

A hiperventilação (regional) tem efeito de estimulação nervosa simpática, que produz
taxas elevadas de catecolaminas circulantes, epinefrina e noraepinefrina que, por sua vez,
estimulam a atividade ciliar, aumentando a velocidade de depuração.

Questão 61

A osteocondrite dissecante é um distúrbio localizado nas partes convexas da superfície
articular, quando o segmento do osso subcondral se torna avascular e, por ação da cartilagem
articular que o cobre, pode se separar lentamente do osso circundante e formar um corpo
livre.

Questão 62

Na paralisia de ERB, ocorre lesão unicamente nas raízes de C3 e C4.

Questão 63

A mielomeningocele ocorre quando os arcos vertebrais não se fundem e existe uma herniação
das meninges, que forma uma saliência na qual se encontra líquido cefaloraquidiano.

Questão 64

Lesões cutâneas típicas, conhecidas por morfeia, são encontradas na esclerodermia.

Questão 65

A tenossinovite de Quervain é uma afecção caracterizada por dor sobre o processo estiloide
do rádio e por um nódulo palpável no trajeto dos tecidos do abdutor longo do polegar e do
extensor curto do polegar.

Questão 66

O músculo tibial anterior é inervado pelo nervo fibular profundo, tem como ação a dorsiflexão
e a eversão, particularmente na posição em flexão dorsal do pé.

Questão 67

São músculos que compõem o manguito rotador o subescapular, o infraespinhoso, o
supraespinhoso, o redondo menor e o redondo maior.

Questão 68

É uma característica da síndrome talâmica a perda de todos os tipos de sensibilidade no
dimídio corporal contralateral à lesão.
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Questão 69

O padrão ventilatório Cheyne-Stokes tem como características o volume corrente e
a frequência respiratória, que aumentam gradativamente e, em seguida, diminuem
gradativamente, até a apneia.

Questão 70

Para pesquisar o sinal de Lasegue, posiciona-se o paciente em decúbito dorsal, realizando
a elevação de um dos membros inferiores em extensão, sendo uma característica de lesão
a presença de dor, com limitação, antes de 30º de elevação do membro estendido.

Questão 71

O comprimento total de uma bengala, apropriadamente medida, deve ser igual à distância
entre a borda superior do trocanter até o chão.

Questão 72

Durante a realização de exercício isométrico, há um aumento significativo da pressão arterial,
devendo-se ter cuidado com sua realização em pacientes com problemas cardiovasculares.

Questão 73

A diatermia de ondas curtas usa ondas de rádio para aquecer os tecidos por condução.

Questão 74

No estado vegetativo persistente, o paciente permanece irresponsivo e sem falar, por um
período extenso de tempo, podendo abrir os olhos e apresentar ciclos de vigília/sono, mas
com ausência de função no córtex cerebral, constatada pelo comportamento.

Questão 75

As complicações da arteriosclerose obliterante incluem estreitamento ou oclusão da luz,
isquemia, ruptura, êmbolos ateromatosos e formação de aneurisma, por enfraquecimento
da camada média dos vasos.

Questão 76

São fatores que regulam a produção de linfa as pressões capilar, osmótica das proteínas
plasmáticas no sangue, intersticial e osmótica das proteínas no líquido intersticial.

Questão 77

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) se caracteriza por uma degeneração apenas dos
neurônios motores da medula espinhal.

Questão 78

A Síndrome de Raynaud é uma condição de etiologia desconhecida, que se manifesta como
vasoespasmo arterial-digital episódico, em resposta à exposição ao calor ou ao estresse
emocional.

Questão 79

Tossir, franzir a testa, levar mãos à boca, sugar e reflexo de procura são sinais de conduta
de retraimento do RN pré-termo.
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Questão 80

O flutter é indicado para pacientes que necessitam apenas de reexpansão pulmonar.

Questão 81

Os reflexos musculares profundos são manifestações fásicas, particulares do reflexo
miotático ou de extensão.

Questão 82

O Código de Ética do Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foi aprovado pela
Resolução no 10, de 5 de agosto de 1975.

Questão 83

A Lei no 8.856, de 10 de março de 1990, fixa a jornada máxima de trabalho para o profissional
de Fisioterapia em 30 horas semanais.

Questão 84

Conforme as Diretrizes Curriculares para o Curso de Fisioterapia do Conselho Nacional de
Educação, o estágio supervisionado deve corresponder a 30% da carga horária total do
curso.

Questão 85

A pós-carga corresponde ao volume diastólico final dos ventrículos e varia em função da
postura corporal, do volume sanguíneo total, do tônus venoso e do componente atrial de
enchimento ventricular.

Questão 86

A drenagem linfática da mama ocorre de forma centrípeta, drenando-se para os linfonodos
subclaviculares ou apicais, infraescapulares e intermediários.

Questão 87

A incontinência de urgência é definida como o vazamento de urina, associado a uma grande
necessidade de urinar.

Questão 88

Os principais objetivos do tratamento de incontinência urinária consistem em diminuição da
atividade do detrusor, e em aumento do tônus do sistema esfincteriano uretral.

Questão 89

A resistência vascular está relacionada à capacidade aeróbica do músculo, ao volume das
mitocôndrias e ao tipo de fibra, e quanto maior for a proporção das fibras do tipo II, melhor
será a sua capacidade de resistência.

Questão 90

A fricção profunda tem como objetivo a mobilização dos tecidos e deve ser sempre praticada,
em sentido transverso, sobre as fibras lesionadas.

Questão 91

Neuropraxia é uma alteração da mielina, sem perda da continuidade do nervo.
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Questão 92

O Neuroma de Morton é definido como um espessamento do tecido que envolve o nervo
digital entre a cabeça dos ossos metacarpianos.

Questão 93

A osteomielite é um quadro infeccioso, resultante da instalação de agentes patógenos no
osso e na medula óssea, sendo considerada apenas aguda.

Questão 94

Os Nódulos de Schmorol são pequenas depressões na superfície do corpo vertebral,
resultantes das pressões exercidas pelos discos cartilaginosos, o que provoca a herniação
e o deslocamento do tecido dos discos intervertebrais para os corpos vertebrais adjacentes.

Questão 95

As articulações da coluna vertebral são do tipo sinartrose.

Questão 96

As manifestações articulares do lúpus eritematoso sistêmico são poliartralgias, derrame
articular e poliartrite de repetição.

Questão 97

As fraturas-luxações dos tipos Monteggia e Galeazzi são características da região do ombro.

Questão 98

A doença de Kienbock é uma afecção do osso semilunar, caracterizada pelo amolecimento
temporário, pela fragmentação e pela suscetibilidade à deformação.

Questão 99

A presença de uma gaveta anterior evidencia lesão do ligamento cruzado anterior do joelho.

Questão 100

A artrite reumatoide é uma enfermidade autoimune, articular-crônica, progressiva, sem
comprometimento sistêmico.
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