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sendo realizado de duas a três vezes semanais consecutivas, esta técnica objetiva promover uma melhora do quadro clínico do paciente, através da superação do não-uso aprendido e da reorganização
cortical uso-dependente. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.

FISIOTERAPEUTA

31. (CONCURSO CRATO/2021) Com relação à fisioterapia pneumológica, marque a alternativa errada:
A) Os músculos abdominais desempenham importante
papel na inspiração.

A) Terapia de Contensão Induzida (TCI).
B) A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (PNF).

B) O tórax é um compartimento cuja mobilidade isolada
é a responsável pela ventilação.

C) O Método Bobath.
D) A Tapping de Deslizamento.

C) O espaço morto consiste no volume de gás contido nas
vias aéreas de condução (150 mL), ou seja, este espaço
abriga o ar que não participa de trocas gasosas.

E) A Reabilitação vestibular.

D) A expiração é um processo de contração excêntrica dos
músculos inspiratórios associado às forças de retração
elástica dos pulmões e da parede torácica.

34. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a reabilitação
cardíaca consiste na soma das várias atividades necessárias para permitir que os pacientes cardiopatas obtenham melhores condições de vida em todos
os âmbitos (físico, mental e social), de forma que
eles consigam, pelo seu próprio esforço, conquistarem novamente uma posição normal na sociedade e
viver uma vida produtiva e ativa. A respeito desse
tema, assinale a alternativa correta.

E) Os brônquios, por atuação parassimpática em M3, sofrem contração, promovendo, então, a broncoconstricção.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a fisiologia cardíaca:

A) A reabilitação cardíaca deve ser iniciada sempre em
20% a 30% da FC máxima para evitar riscos para os
pacientes.

A) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas AV tricúspide e mitral.
B) A segunda bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas AV.

B) O infarto agudo do miocárdio é o estado fisiopatológico no qual o coração é incapaz de bombear o sangue
em uma frequência proporcional às necessidades metabólicas dos tecidos, no caso, pelo menos 65 batimentos
por minuto.

C) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas pulmonar e aórtica.
D) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas semilunares.

C) Respeitando a intensidade, qualquer exercício poderá
ser prescrito para um cardiopata na fase I.

E) Na segunda bulha resulta o fechamento súbito das valvas mitral e tricúspide.

D) A atividade física aumenta a capacidade funcional e
a demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminuindo a
pressão sistólica e diastólica, bem como alterando favoravelmente o metabolismo de lipídios e carboidratos.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Reabilitar e recuperar a mobilidade do membro superior é de grande
importância para a independência do paciente hemiplégico pós Acidente Vascular Cerebral (AVC).
________ é uma técnica de tratamento para indivíduos com uso assimétrico dos membros, que se
utiliza de um treinamento intensivo e busca a superação da teoria do desuso. Durando 3 horas e

E) O benefício fisiológico mais importante da reabilitação
cardíaca é a melhoria da capacidade funcional que significa aumentar o limiar para sintomas como a angina
de peito, dispneia, fadiga e esgotamento, aumentando
a capacidade de trabalho.
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35. (CONCURSO CRATO/2021) No que se refere à
VNI (Ventilação Não Invasiva), marque a alternativa certa:

D) Na alcalose metabólica ocorre uma diminuição do pH
e da concentração de bicarbonato.
E) A alcalose respiratória é causada pelo elevado nível de
CO2 sanguíneo, devido à rápida e profunda respiração
(hiperventilação).

A) É recomendada nos casos de edema agudo de pulmão
com instabilidade hemodinâmica.
B) A agitação não interfere na administração da técnica.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Dependendo da patologia, as infecções de transmissão respiratória podem exigir precauções com gotículas ou com aerossóis. Já as doenças ou colonizações por microrganismos exigem precaução com o contato. Acerca
desse assunto, assinale a alternativa correta.

C) A obstrução de vias aéreas superiores é considerada
uma indicação.
D) Não é indicada no edema agudo de pulmão.
E) A incapacidade de proteger as vias aéreas é considerada uma contraindicação.

A) Para prevenir a transmissão por via aérea, o profissional deverá, colocar a máscara, assim que entrar no
quarto do paciente, e, antes de sair, retirá-la.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Paciente realiza VMI
há 3 dias devido à IRpA. O fisioterapeuta que o
acompanha solicitou uma gasometria arterial (pH:
7,23, PCO2 : 68 mmHg, PO2 : 60 mmHg, HCO3 :
25 mEq/L) para ajustar os parâmetros da VMI. Assinale a alternativa que apresenta o distúrbio acidobásico deste exame.

B) É obrigatória a internação em quarto individual, para
pacientes com risco de transmissão de doença por via
aérea.
C) O profissional, no intuito de evitar a transmissão de doença por contato, deverá usar luvas para qualquer contato com o paciente ou seu leito e avental sempre que
houver possibilidade de contato de suas roupas com o
paciente, seu leito ou material contaminado.

A) Acidose respiratória descompensada.
B) Acidose mista.
C) Alcalose respiratória descompensada.

D) O uso do avental é exclusivo para a precaução do profissional quando o risco do paciente é de transmissão
por gotículas.

D) Acidose metabólica em compensação parcial.
E) Acidose respiratória em compensação parcial.

E) Quando o risco de transmissão é por contato, o paciente deverá estar, obrigatoriamente, em quarto individual com sistema de ventilação com pressão negativa.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme SMELTZER e BARE, nos distúrbios acidobásicos, os
sistemas-tampão evitam alterações importantes no
PH dos líquidos corporais removendo ou liberando
H+ . Sobre as funções dos rins e pulmões nesses sistemas-tampão, assinalar a alternativa CORRETA:

39. (CONCURSO CRATO/2021) Constitui-se como
grupo de risco para a Pneumonia, aqueles pacientes internados, principalmente os que estão em ventilação mecânica. Esse risco maior deve-se essencialmente a dois fatores. Um deles é a diminuição
das defesas do paciente; e o outro, é o risco elevado de ter as vias aéreas inoculadas com grande
quantidade de material. Em relação às medidas de
prevenção de infecções relacionadas à assistência à
saúde, assinale a alternativa correta.

A) Na acidose respiratória, os rins excretam íons hidrogênio e conservam íons bicarbonato para ajudar a restaurar o equilíbrio.
B) Na alcalose respiratória acontece a diminuição do pH
e o aumento da pCO2.

A) A utilização da cânula oro traqueal, com um sistema
de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, é recomendada para pacientes que irão permanecer sob ventilação mecânica menos de 36h.

C) Na acidose metabólica, a frequência respiratória diminui, fazendo com que o CO2 seja retido no sangue arterial.
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B) A troca de Inaladores, nebulizadores, tendas e reservatórios deve ser realizada a cada 06h e os equipamentos
submetidos a limpeza e, no mínimo, desinfecção de nível intermediário.

C) (I) - diminuição/ (II) - controlado/ (III) - capnografia/
(IV) - com volume controlado.
D) (I) - aumento/ (II) - controlado/ (III) - gasometria arterial / (IV) - com pressão de suporte.

C) A utilização de preparação alcoólica para as mãos deve
ser estimulada em todas as áreas do serviço de saúde,
principalmente no ponto de assistência/tratamento.

E) (I) - aumento/ (II) - assistido-controlado/ (III) - capnografia/ (IV) - com pressão de suporte.

D) Um dos fatores que podem contribuir para a aquisição
de pneumonia está associado ao inadequado processamento dos produtos utilizados na terapia ventilatória.
Por isso, os produtos de assistência respiratória classificados como críticos devem ser submetidos a desinfecção de nível intermediário após adequada limpeza.

41. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a atuação do profissional de fisioterapia no puerpério
imediato, julgue as afirmativas corretas:
I. Proporcionar orientações acerca do posicionamento no
leito e posturas adotadas durante o cuidado com o
bebê, não sendo mais necessário o acompanhamento
do fisioterapeuta em nível ambulatorial.

E) Os produtos de assistência respiratória classificados
como semicríticos devem ser submetidos a limpeza e,
no mínimo, desinfecção de baixo nível.

II. Restabelecer a função do intestino, reeducar os músculos abdominais, bem como a musculatura do assoalho
pélvico.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Indicada na IRpA
ou na insuficiência respiratória crônica agudizada, a ventilação mecânica (VM) substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea.
A VM objetiva melhorar as trocas gasosas e
(I) _________________ do trabalho respiratório,
sendo possível utilizá-la de forma invasiva ou nãoinvasiva. A VMNI se dá através de uma interface externa, geralmente uma máscara facial. Já a
VMI é realizada através de um tubo endotraqueal
ou cânula de traqueostomia. Na regulação inicial
do ventilador mecânico, recomenda-se usar modo
(II) _________________, podendo ser ciclado a volume (VCV) ou ciclado a tempo e limitado a pressão
(PCV). A (III) _________________ é um exame que
avalia o estado metabólico acidobásico e da troca
gasosa pulmonar com medidas diretas de algumas
variáveis, como pH, PaCO2 e PaO2 (Barbas, 2014).
A ventilação (IV) _________________ é um modo
de ventilação disparado e ciclado pelo paciente, no
qual o aparelho assiste à ventilação através da manutenção de uma pressão positiva pré-determinada
durante a inspiração até que o fluxo inspiratório do
paciente se reduza a um nível crítico, normalmente
25% do pico de fluxo inspiratório atingido (Carvalho, 2007).

III. Promover analgesia no local da incisão perineal ou cesárea e orientar de forma geral, os cuidados que devem
existir com as mamas.
IV. Reeducar a função respiratória e estimular o sistema
circulatório.
A) São corretos somente os tópicos I, II e III.
B) São corretos somente os tópicos I, II e IV.
C) São corretos somente os tópicos I, III, IV.
D) São corretos somente os tópicos II, III e IV.
E) São corretos somente os tópicos III e IV.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
errada, considerando que a avaliação do recémnascido (RN) imediatamente ao parto é o Índice de
Apgar:
A) O Apgar considera frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, coloração da pele e irritabilidade reflexa.

A) (I) - diminuição/ (II) - assistido-controlado/ (III) - gasometria arterial/ (IV) - com pressão de suporte.

B) Para cada parâmetro avaliado, existem respostas que
variam de 0 a 2, as quais sendo somadas resultará em
um valor entre 0 e 10.

B) (I) - aumento/ (II) - assistido-controlado/ (III) - capnografia/ (IV) - com pressão controlada.

C) Quanto maior o valor do Apgar, piores são as condições fisiológicas do RN.
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D) Pontuação entre 0 e 3 é considerada como sinal de anóxia grave e entre 4 e 7 como anóxia moderada.

D) Na avaliação do reflexo da marcha reflexa, o examinador segura a criança pelo tronco com as duas mãos e
o reflexo é obtido pelo contato da planta do pé com a
superfície, que resulta em marcha. Inicia nos primeiros dias pós-parto e deve desaparecer entre a quarta e
oitava semana de vida.

E) RN com índice de Apgar de 7 pode necessitar de tratamento de suporte, como o oxigênio.

43. (CONCURSO CRATO/2021) A marcha de crianças atinge o padrão similar à marcha do adulto em
torno dos 7 anos de idade. As mudanças marcantes
que ocorrem após a aquisição da marcha até os 3
anos de idade são:

E) Reflexo cutâneo plantar: obtido através do estímulo da
porção lateral do pé, desencadeando no recém-nascido
a extensão do hálux. Apresenta-se em extensão até
cerca de 18 meses.

A) Diminuição do período de duplo apoio, da largura do
passo, da inclinação pélvica, e da abdução e rotação
lateral do quadril.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Relacionada ao declínio progressivo da massa muscular, com consequente comprometimento da funcionalidade e outras variáveis como força, potência e resistência, a
sarcopenia é um dos principais problemas associados ao envelhecimento. A fisioterapia pode contribuir para a prevenção e o tratamento da sarcopenia
em idosos. Marque a alternativa que contém informações certas a respeito da fisioterapia na sarcopenia.

B) Diminuição da extensão do tornozelo durante a fase de
balanço e da rotação medial do quadril.
C) Aumento do período de duplo apoio, da largura do
passo, da inclinação pélvica, e da abdução e rotação
lateral do quadril.
D) Aumento da extensão do tornozelo durante a fase de
duplo apoio e da rotação lateral do quadril.

A) Em idosos com sarcopenia, os exercícios resistidos podem causar lesões e aumentar a degeneração muscular.

E) Aumento da resistência, da força muscular, da abdução
e rotação lateral do quadril.

B) Alongamentos e exercícios passivos são as melhores
modalidades para evitar a lesão muscular de idosos
com sarcopenia e contribuir para o ganho de trofismo
muscular.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
que contem informações incorretas acerca da avaliação dos reflexos em crianças de 0 a 2 meses:

C) Exercícios aeróbicos de baixa intensidade são os mais
efetivos e seguros para idosos com sarcopenia e promovem melhora da força e da potência musculares.

A) A avaliação do desenvolvimento dos reflexos possibilita ao profissional determinar a integridade do SNC de
acordo com a expectativa relacionada à idade cronológica da criança.

D) O repouso e as técnicas de conservação de energia auxiliam na melhora da sarcopenia.

B) No reflexo de preensão palmar, o examinador deve colocar o dedo index na palma da mão da criança e obtém
uma resposta de flexão dos dedos da mesma. Este reflexo deve desaparecer entre 8 e 12 meses, quando se
torna um movimento voluntário de preensão.

E) O exercício resistido associado com a suplementação
proteica podem melhorar o trofismo, a força e a potência musculares.

C) No primeiro mês, o profissional deve avaliar a postura
de flexão de membros superiores e inferiores e a lateralização da cabeça. Observar também se a criança, na
posição ventral, consegue levantar a cabeça (distanciando o queixo da superfície), sem se virar para um dos
lados. Ao longo do segundo mês, observar a movimentação ativa dos membros superiores e inferiores e
a abertura espontânea das mãos em alguns momentos.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo os fundamentos da Técnica de Cyriax - Massagem Transversa Profunda (MTP), bastante usada na abordagem terapêutica do profissional de fisioterapia, analise as afirmativas:
I. O uso de lubrificantes é indicado com frequencia, pois
estes facilitam a correta mobilização tecidual.
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II. As manobras devem ser aplicadas de forma profunda,
exata, os dedos devem formar um todo, podendo durar
de 3 a 5 minutos para as lesões recentes, podendo-se
prolongar por 15 a 20 minutos nas lesões crônicas.

D) A pressão da mão sobre o corpo, deve ser leve para não
produzir colapso linfático, onde o valor sugerido gira
em torno de 30-50mmHg.
E) A massagem deve começar pelas manobras que facilitem a evacuação, objetivando descongestionaras vias
linfáticas.

III. Dermatites e insuficiência vascular são contraindicações para a aplicação da MTP.
IV. Em geral, o tratamento pode ser iniciado 30dias após
a cirurgia, se a cicatriz não estiver aberta ou infeccionada, porém a massagem de Cyriax não é a mais indicada para liberar aderências e retirar possíveis nódulos.

48. (CONCURSO CRATO/2021) A principal reserva
energética do organismo é o tecido adiposo. As células do tecido adiposo (adipócitos) são as únicas
com capacidade de armazenar lipídios na forma de
triacilglicerol (TAG) em seu citoplasma, sem causar prejuízos para sua integridade funcional. O aumento do volume do adipócito:

V. A Técnica de Cyriax é utilizada com excelência no estado agudo, uma das funções da técnica é organizar o
colágeno em uma forma longitudinal evitando aderência e causando analgesia imediata. Assinale a alternativa correta:

A) Ocorre por diminuição da resistência lipolítica decorrente da hipóxia.

A) Estão corretos somente os tópicos II, III e V.

B) Ocorre por aumento da lipogênese pela ação dos estrógenos.

B) Estão corretos somente os tópicos I, II e III.
C) Estão corretos somente os tópicos I, III e V.

C) É o responsável exclusivo pela hipertrofia dos septos
fibrosos.

D) Estão corretos somente os tópicos III, IV e V.

D) Desencadeia o aumento da drenagem linfática local.

E) São verdadeiras apenas as afirmativas I, IV e V.

E) Diminui a pressão capilar.
49. (CONCURSO CRATO/2021) Com o advento da
globalização a partir do início dos anos 1980 nos
países centrais e dos anos 1990 no Brasil, e das mudanças decorrentes da reestruturação produtiva do
trabalho, os trabalhadores, de forma geral, sofreram profundas mudanças no seu cotidiano laboral.
No contexto dessas mudanças destaca-se, entre outros, os seguintes impactos na vida do trabalhador:
cobrança por altas metas de produtividade; melhoria na qualificação; ambiente laboral como causa
de adoecimentos; extensas jornadas de trabalho;
defasagem salarial; alto custo de vida para o sustento digno da família; sistemas de transportes e
vias públicas deficientes; longos percursos entre a
moradia e local de trabalho; insegurança urbana,
etc. Estes são alguns dos principais fatores de adoecimento e afastamento do trabalho. Sobre a fisioterapia do trabalho é correto afirmar que:

47. (CONCURSO CRATO/2021) O sistema linfático
compõe-se de um conjunto de vasos que leva para a
corrente sanguínea o excesso de fluidos dos tecidos
e dos órgãos (linfa). O processo de chegada desses fluidos até os tecidos é mais intenso que o da
saída. Assim, há excesso de líquido no espaço intersticial, que é, então, reabsorvido pelos capilares
linfáticos. Portanto, o fluido dos tecidos que não
volta aos vãos sanguíneos é drenado para os capilares linfáticos existentes entre as células. A respeito
da DLM (Drenagem Linfática Manual) é incorreto
afirmar que:
A) Trata-se de uma técnica de manobras suaves, lentas,
monótonas e rítmicas feita com as mãos, que devem
obedecer ao trajeto do sistema linfático superficial.
B) Esta técnica difere dos outros métodos de massagem,
especialmente da clássica, por não produzir vasodilatação arteriolar superficial (hiperemia) e por utilizar
pressões manuais extremamente suaves e lentas.

( ) A fisioterapia do trabalho surgiu devido a necessidade
do acompanhamento da saúde do trabalhador, sendo
baseada em algumas ciências como a ergonomia, atividade laboral, biomecânica, entre outras, sempre com
o objetivo de prevenir, resgatar e manter a saúde ocupacional.

C) Hipotensão arterial, insuficiência cardíaca e edema
gestacional são contraindicações absolutas para a aplicação da DLM.
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51. (CONCURSO CRATO/2021) Acordado pela Assembleia Mundial da Saúde em 2001 como um padrão mundial para a conceitualização e classificação da funcionalidade e incapacidade, a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) oferece um recurso técnico disponível gratuitamente, consistindo em um quadro internacional de referência para informações de saúde e
incapacidade. Com relação à CIF, assinale a afirmativa incorreta:

( ) Foi realizado um projeto de lei, no ano de 2007, para
incluir, o fisioterapeuta do trabalho na NR4, para que
seja obrigatório, em todas as empresas a presença de
um fisioterapeuta do trabalho no quadro de funcionários.
( ) A fisioterapia do trabalho apresenta como objetivos gerais prevenir, avaliar e tratar os distúrbios ou lesões decorrentes das atividades no trabalho.
( ) O profissional que atua na fisioterapia do trabalho deve
estar constantemente aprimorando seus conhecimentos em biomecânica, fisiologia do trabalho, ergonomia,
legislação, entre outros, para ter respaldo afim de demonstrar através de dados, números e gráficos aos gestores das empresas a comprovação das melhorias nos
resultados do desempenho dos trabalhadores.

A) A CIF conceitualiza a funcionalidade e a incapacidade
no contexto da saúde, e, por isso, não cobre circunstâncias que resultam exclusivamente de fatores socioeconômicos ou culturais.
B) A CIF não pode ser usada como ferramenta de pesquisa para medir resultados de qualidade de vida ou
fatores ambientais.

A) V - V - V - V

C) Um dos objetivos da CIF é comparar dados entre países, entre disciplinas relacionadas à saúde, entre serviços e em diferentes momentos ao longo do tempo.

B) V - F - F - F
C) V - F - V - V

D) A CIF pertence à "família"das classificações internacionais e fornece um sistema para a codificação de uma
ampla gama de informações sobre saúde, tais como
funcionalidade e incapacidade.

D) F - F - F - F
E) V - F - F - V

E) Como a CIF é uma classificação da saúde e dos aspectos relacionados à saúde, ela pode ser usada por seguradoras, previdência social e desenvolvimento geral de
legislações e modificação ambiental.

50. (CONCURSO CRATO/2021) A Ginástica Laboral
(GL) consiste em um conjunto de atividades composto por exercícios físicos, dinâmicas de grupos,
técnicas de relaxamento, atividades lúdicas e recreativas, jogos cooperativos, exercícios e técnicas
respiratórias, educação e orientação postural. São
exercícios diários ofertados aos trabalhadores, no
seu próprio ambiente de trabalho, durante a sua
jornada de trabalho. De acordo com seu horário
de aplicação, a GL se classifica em:

52. (CONCURSO CRATO/2021) A CIF é uma classificação hierarquizada e utiliza um sistema alfanumérico no qual as letras identificam os seguintes componentes da classificação:

A) Compensatória

B) c - funções do corpo; e - estrutura do corpo; a - atividades e participação; f - fatores ambientais.

A) b - fatores ambientais; s - funções do corpo; d - atividades e participação; e - estrutura do corpo.

B) Lúdica

C) fc - funções do corpo; ec - estrutura do corpo; ap atividades e participação; fa - fatores ambientais.

C) Relaxamento
D) f - funções do corpo; e - estrutura do corpo; p - atividades e participação; a - fatores ambientais.

D) Preparatória

E) b - funções do corpo; s - estrutura do corpo; d - atividades e participação; e - fatores ambientais.

E) Corretiva
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53. (CONCURSO CRATO/2021) Paciente, sexo masculino, 69 anos, com histórico de quedas, chega ao
setor de fisioterapia para uma avaliação. O fisioterapeuta observou durante a avaliação da marcha, que o idoso conseguia deambular com maior
estabilidade quando se apoiava levemente nas duas
mãos do terapeuta. O dispositivo auxiliar de marcha mais adequado para melhorar a estabilidade
desse idoso é:

E) A realização de busca ativa pelas equipes de saúde.
56. (CONCURSO CRATO/2021) A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado
e a Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as atribuições e
competências de cada ente da federação. Assinale
a afirmativa que contém informações verdadeiras a
respeito da competência dos municípios, de acordo
com a Lei Orgânica da Saúde.

A) A bengala de quatro apoios.

A) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.

B) As muletas axilares.

B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.

C) O andador.
D) A bengala de um apoio.

C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde.

E) As muletas canadenses.

D) Definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica.

54. (CONCURSO CRATO/2021) A fisioterapia no paciente queimado deve iniciar desde o momento da
sua admissão até, aproximadamente, dois anos após
a alta hospitalar. Nestes casos, as órteses estão indicadas, EXCETO:

E) Fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde.
57. (CONCURSO CRATO/2021) O SUS, a partir do
ano de 1988, experimentou vários mecanismos de
financiamento, porém ainda continua apresentando
dificuldades para atingir o volume de recursos necessários à melhoria dos serviços ofertados à população. A gestão dos recursos financeiros se constitui
em um dos aspectos mais importantes ao tratarmos
da operacionalização de ações e serviços no âmbito
do SUS e, consequentemente, permite ao Estado garantir à população o direito à saúde tal como preconizado por lei (BRASIL, 1990). Sobre os aspectos relacionados ao financiamento do SUS, é correto
afirmar que

A) Antes da realização dos enxertos, pois há contraindicação absoluta após a colocação deles.
B) Preservação de uma ADM obtida na sessão de exercício ou cirúrgica.
C) Prevenção de retrações.
D) Realinhamento do colágeno.
E) Correção de contraturas

55. (CONCURSO CRATO/2021) É possível prover
ações e serviços de saúde com garantia de acesso
equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

A) Os recursos financeiros do SUS devem ser movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de
Saúde em cada esfera de sua atuação.
B) Contribuições, doações e donativos não devem ser considerados como fontes de recursos financeiros para
ações e serviços do SUS.

A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência.
B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à
saúde.

C) O uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação
para custear ações de saneamento executadas supletivamente pelo SUS é proibido.

C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco.

D) Os recursos que financiam as ações e serviços de saúde
no âmbito do SUS são provenientes, exclusivamente,
do orçamento da seguridade social.

D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de
saúde;
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E) As receitas emitidas no âmbito do SUS são creditadas
diretamente em contas especiais geridas pelo Ministério da Saúde na esfera de poder onde foram arrecadadas.

D) Possivelmente, convulsões focais (devido ao comprometimento frequente do tronco encefálico).

58. (CONCURSO CRATO/2021) A neuroplasticidade
ou plasticidade neural é definida como a capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura e
função em decorrência dos padrões de experiência.
Sobre os princípios da Neuroplasticidade relacionados com o plano de atendimento e as intervenções
da Fisioterapia, é correto afirmar que:

60. (CONCURSO CRATO/2021) A Síndrome da Dor
Femoropatelar (SDFP) é uma das desordens mais
frequentes do joelho, caracterizada por dor anterior no joelho, que se agrava com atividades que
aumentam as forças compressivas na articulação. A
respeito da SDFP e implicações para a fisioterapia,
pode-se afirmar:

A) A habilidade motora trabalhada não deve ser significativa para o paciente.

I. Todas as afecções que levam à SDFP causam um conjunto de sinais e sintomas parecidos, como algia na
região anterior no joelho, possível derrame articular,
crepitação e falseio durante o movimento.

E) Febre e tosse produtiva.

B) As intervenções fisioterapêuticas não possuem relação
com a neuroplasticidade.

II. São comuns a dificuldade nos movimentos de flexão e
extensão do joelho, de subir e descer escadas, de fazer agachamentos, e desconforto ou dor após repouso
prolongado do membro.

C) A intensidade e a repetição em um programa de exercícios dificultam a ação da neuroplasticidade.
D) Devem ser implementadas avaliações frequentes, com
o intuito de reduzir a intensidade dos exercícios em
cada sessão, assegurando a maximização do desempenho do paciente.

III. Os exercícios de cadeia cinética fechada são preferencialmente prescritos em relação ao uso de exercícios
de cadeia cinética aberta.

E) A intervenção deve levar em conta as dificuldades
apresentadas pelo paciente, visando à melhoria da função.

IV. Do ponto de vista de compressão patelar, durante os
exercícios, a amplitude de 0º até 50º de flexão do joelho parece ser a mais adequada para manter o baixo
nível de estresse femoropatelar.

59. (CONCURSO CRATO/2021) O Acidente Vascular
Cerebral Hemorrágico (AVCh) é aquele que ocorre
quando um vaso rompe dentro do cérebro, causando extravasamento de sangue, lesionando e gerando um inchaço naquela região onde ocorreu o
sangramento. Um AVCh por rotura de um aneurisma cerebral é um dos tipos graves de AVC hemorrágico, e ocorre quando o aneurisma intracraniano rompe, extravasando sangue dentro do cérebro. O AVCh mais frequente é aquele devido a um
pico elevado de pressão alta, ou o que ocorre em pacientes que tem hipertensão arterial por vários anos
e não se trata corretamente. São manifestações clinicas do AVEh, exceto:

V. O tratamento fisioterapêutico na SDFP voltado à reeducação postural não é fundamental, visto que os músculos que contribuem para o alinhamento do membro
inferior não possuem ação direta no padrão postural do
indivíduo.
Assinale a alternativa que contém todas as alternativas certas:
A) Somente I, II e III são corretas.
B) Somente I, II e V são corretas.
C) Somente II, III e IV são corretas.
D) Somente II, IV e V são corretas.

A) Cefaleia intensa de ocorrência súbita (no cliente consciente).

E) Somente III, IV e V são corretas.

B) Vômitos.
C) Alterações súbitas iniciais no nível de consciência.
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