FISIOTERAPIA
Questão 28
A Questão trata de Avaliação fisioterapêutica e fisioterapia nas alterações neurológicas, bem como foram
recomendadas as bibliografias:
MOURA, E.W; LIMA, E.; BORGES, D. SILVA, P.A.C. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da
reabilitação. 2 Ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. e CAMPBELL, W. DEJONG. Exame Neurológico. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
- RECURSO IMPROCEDENTE
Questão 30
A resposta correta é a alternativa B
- RECURSO PROCEDENTE
- RETIFICAR Gabarito para B
Questão 32
A técnica da inspiração máxima sustentada tem o objetivo de expandir áreas colapsadas do pulmão, logo,
é incoerente realizá-la a partir do volume residual visto que isso promoveria mais colapso de áreas
pulmonares. Motivo pelo qual a alternativa A está errada.
- RECURSO IMPROCEDENTE
Questão 34
A homeostase é o estado de “manutenção das condições constantes, ou estáticas do meio interno
e todos os órgãos e tecidos do corpo exercem funções que ajudam a manter essas condições
constantes” (GUYTON. A, C, Tratado de fisiologia médica. Guanabara Koogan, 8° ed.). Logo observase que não é uma definição para tônus muscular. Além de que a musculatura lisa está presente em muitos
órgãos que não necessariamente atuam no controle da pressão arterial.
- RECURSO IMPROCEDENTE
Questão 36
Segundo GUYTON. A, C, Tratado de fisiologia médica. Guanabara Koogan, 8° ed. “são funções especiais
de controle do tronco cerebral: Controle da respiração, do sistema cardiovascular, gastrintestinal,
movimentos corporais estereotipados, equilíbrio e movimentos oculomotores.” Logo a alternativa E não é
uma função do tronco cerebral.
- RECURSO IMPROCEDENTE
Questão 42
De acordo com a “ESTRATÉGIA GLOBAL PARA O DIAGNÓSTICO, CONDUÇÃO E PREVENÇÃO DA
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA”. Mundialmente, o tabagismo é o fator de risco mais
comumente encontrado para a DPOC, porém em muitos países, a poluição do ar resultante de queima
de lenha e outros combustíveis e biomassas também têm sido identificados como fatores de risco para a
DPOC. Logo não há associação direta com o diabetes mellitus.
A alternativa D, síndrome do túnel do carpo, é tida como uma manifestação possível em associação com
o diabetes mellitus.
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015-2016 em: www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD2015-2016.pdf

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 49
De acordo com MOURA, E.W; LIMA, E.; BORGES, D. SILVA, P.A.C. Fisioterapia: aspectos clínicos e
práticos da reabilitação. 2 Ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. “O controle do tronco e o equilíbrio, são
atividades indispensáveis para a execução de tarefas funcionais e atrasam a recuperação da marcha”.
Já o treinamento para membros inferiores pode reduzir consideravelmente a dispneia em pacientes com
limitação de suas atividades devido a esse sintoma (Kunik et al. Surprisingly high prevalence of anxiety
and depression in COPD. Chest, Vol, 127, n, 4, 2005.)
- RECURSO IMPROCEDENTE

