PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE (SE)

PORTUGUÊS
Para responder as questões 01 e 02, considere o Texto 01.
TEXTO 01

Disponível em: http://www.umsabadoqualquer.com/380-como-nao-chegar-a-paz-2/
Disponível em: http://brasil.indymedia.org/images/2004/10/293457.gif

01. Com relação ao Texto 01, são corretas as afirmações:
I.

O texto A pomba da paz no divã trata-se de uma
charge.
II. O texto apresenta, de forma humorística, uma crítica
ao problema da violência.
III. O texto tem como objetivo principal mostrar que a
pomba da paz está sentindo-se rejeitada por todo
mundo.
IV. A função de linguagem predominante no texto, tendo em vista seu caráter persuasivo, é a apelativa.
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
I, II e III
I, II e IV
II e IV
todas as alternativas.

02. No texto acima, qual o valor semântico da conjunção
ENTÃO?
A)
B)
C)
D)
E)

causa
consequência
concessão
conclusão
explicação

Leia atentamente o Texto 02, que norteará a resolução das
questões 03, 04 e 05.
TEXTO 02

03. Com base na leitura do cartum acima, podemos afirmar
que o objetivo do autor é:
A) Fazer uma crítica à política adotada pela ONU, mais
precisamente aos “métodos pacíficos” utilizados em
nome da paz mundial, mas que atendem aos interesses das grandes potências.
B) Argumentar a favor da política adotada pela ONU,
que tenta manter a paz mundial através de várias
ações.
C) Mostrar que é preciso adotar métodos pacíficos, tais
como: cortar reservas de água e alimento e causar
sanções, para tentar evitar a guerra.
D) Evidenciar que só acontece guerra nos países que insistem em não cumprir as orientações da ONU.
E) Defender a guerra em nome da paz.
04. Considerando os efeitos de sentido pretendidos pelo autor, que reações estão implícitas nas falas e/ou imagens da
raposa em cada um dos quadrinhos do cartum acima?
A) questionamento; curiosidade; questionamento; contestação; espanto; tristeza
B) questionamento; curiosidade; questionamento; questionamento; surpresa; tristeza
C) ironia; interesse; questionamento; contestação; perplexidade; desolação
D) ironia; desinteresse; espanto; contestação; perplexidade; desolação
E) ironia; interesse; espanto; contestação; perplexidade;
desolação
05. Em qual das frases abaixo, encontramos um problema
regência:
A) “Espero que assim você repense em suas atitudes
(quadrinho 05).
B) “Infelizmente você não está colaborando com método das grandes potências para chegarmos a paz”
(quadrinho 01).
C) “E causando sanções para dificultar o apoio de seus
amigos (quadrinho 04).
D) “Então resolvi usar um método mais pacífico usado
pela ONU” (quadrinho 02).
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E) “Estou cortando suas reservas de água e alimento”
(quadrinho 03).

As questões de 06 a 10 referem-se ao Texto 03. Por isso, leiao com muita atenção.

50

55

TEXTO 03
O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO COMO UM
BOM CAMINHO PARA PAZ SOCIAL
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A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo
fundamental de toda pessoa de bom senso, entretanto, só
pode ser atingida com a ordenação da potencialidade da
comunidade em confiança e somação ao poder público
em torno do ideal comum de uma segurança justa.
A eficiência do trabalho da polícia está intimamente ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o
policial. Os estudiosos da sociologia criminal entendem
que a necessidade desta interação nada mais é do que
uma “co-produção dos serviços policiais”, querendo
com isso chamar a atenção para a relação simbiótica que
deve existir entre a Polícia e o povo, ou seja, o povo
precisa da Polícia para compor a sua proteção e em
contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal
finalidade.
Tal assertiva comunga com a filosofia do policiamento comunitário e é por via da confiança e da amizade que são formadas parcerias entre a população e as
instituições de segurança pública no sentido de identificar, priorizar e resolver os problemas que afetam as
comunidades relacionados à violência e ao crime.
A estratégia principal do policiamento comunitário
é de caráter preventivo para a consequente redução da
criminalidade, contudo, alcança também a questão da
diminuição do dano da vítima e modifica os fatores
comportamentais da população em relação à instituição
policial fazendo com que boas informações sejam colhidas para o trabalho da Polícia investigativa em repressão
aos delitos ocorridos.
É fato que em tempos idos a Polícia e a comunidade andavam de mãos dadas contra o crime, época em
que o policiamento vivia junto com o povo saneando as
suas questões inerentes, mas, com o aumento populacional, com o crescimento desordenado das cidades e com
a transformação das eras foram surgindo problemas
diferentes, aumentando a violência e a marginalidade
substancialmente fazendo com que novos modelos de
Polícia fossem implementados e fossem abandonadas
aquelas velhas e boas interações, começando assim o
afastamento entre a Polícia e a sociedade.
As más ações policiais ocorridas no tempo e principalmente as executadas na ditadura militar, em que os
direitos do cidadão brasileiro foram rasgados e totalmente desrespeitados com grande número de pessoas
inocentes ou não criminosas sendo torturadas, mortas e
desaparecidas, ajudaram a distanciar de vez o povo da
sua Polícia.
Com esse afastamento a população passou a ter a
Polícia não mais como sua amiga ou sua parceira contra
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o crime e, somente como sua protetora, dela exigindo
tudo sem apoio nenhum a lhe fornecer em troca.
Aproveitando os espaços deixados entre Polícia e
povo, o crime organizado foi assim ocupando os lugares
vazios engrossando as fileiras do tráfico de drogas, raiz
central de tantos outros tipos de crimes que assola o
nosso País.
As favelas, invasões, morros, foram dominados pelos traficantes que organizaram facções criminosas para
maior fortalecimento, enquanto os agentes públicos
viam naqueles amontoados de barracos de vidas subumanas apenas possíveis votos a serem comprados.
O tráfico passou então a funcionar como uma espécie de governo paralelo dentro das diversas comunidades, realizando em troca de favores e informações o
trabalho social para o povo carente local, distribuindo
alimentos, mantimentos e remédios que são tomados de
assalto em cargas diversas para tais finalidades. Funcionando também o grande traficante como se fosse um
Juiz opressor ou ditador na resolução das contendas do
povo.
Assim, em diversas localidades, o povo por falta de
opção, prefere o tráfico ao poder público. O policial fora
trocado pelo traficante por pura imprevidência e inabilidade do Estado. A alternativa plausível para resgatar o
espaço perdido é, sem sombras de dúvidas, o policiamento comunitário.
Há mais de uma década atrás o grande Jurisconsulto, professor e Filósofo MIGUEL REALE assim inteligentemente já entendia: “...A polícia comunitária,
aquela que diuturnamente convive com o povo, não é
senão a visão da polícia à luz do valor da amizade; e
é a única solução a ser dada com êxito para resolver
a preocupante questão da violência, sobretudo nas
grandes cidades.”
Um programa de policiamento comunitário bem
aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da
comunidade, na redução do medo que sofre a população,
na restauração da ordem pública danificada, na satisfação do povo em relação ao serviço policial prestado, no
melhor relacionamento e confiança da sociedade nas
ações policiais, além da redução da criminalidade e da
real punição dos criminosos.
Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Estados da Nação, bem monitorados e administrados com
ética, legalidade e responsabilidade, além de resgatar a
interatividade perdida, ainda farão com que os olhos do
povo sejam a extensão dos olhos da Polícia para que
nada de mal passe despercebido e nos aproximemos
mais da tão sonhada paz social.

Disponível em:
http://www.mundomulher.com.br/?pg=17&sec=28&sub=29&idtexto=9279&keys=O+p
oliciamento+comunitario+como+um+bom+caminho+para+a+paz+social

06. Com relação às funções de linguagem presentes no texto
O policiamento comunitário como um bom caminho para paz
social, o único item correto é:
A) Existem, no texto, duas funções de linguagem, a expressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal
quanto ao policiamento comunitário; e a e a referencial, pois o texto informa o leitor sobre a relação polícia/comunidade ao longo da história.
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B) Existe, no texto, apenas uma função de linguagem, a
conativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a concordar que o policiamento comunitário é um dos
caminhos para se alcançar a paz social
C) Existe, no texto, apenas a função de linguagem expressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal
quanto ao policiamento comunitário;
D) Existem, no texto, duas funções predominantes, a
apelativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a concordar que o policiamento comunitário é um dos
caminhos para se alcançar a paz social; e a referencial, pois o autor também informa o leitor sobre a relação polícia/comunidade ao longo da história.
E) Existe no texto apenas a função referencial, pois o
objetivo do autor é informar o leitor sobre a relação
polícia/comunidade ao longo da história.
07. O objetivo do autor Marques, no texto O policiamento
comunitário como um bom caminho para paz social, já explicitado no título, é reafirmado em que trecho?
A) “A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo
fundamental de toda pessoa de bom senso” (linhas
01 e 02).
B) “[...] a população passou a ter a Polícia não mais
como sua amiga ou sua parceira contra o crime e,
somente como sua protetora, dela exigindo tudo sem
apoio nenhum a lhe fornecer em troca (linhas 48 a
51).
C) “A eficiência do trabalho da polícia está intimamente ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o
policial" (linhas 06 a 08).
D) “É fato que em tempos idos a Polícia e a comunidade andavam de mãos dadas contra o crime, época em
que o policiamento vivia junto com o povo saneando
as suas questões inerentes, mas, com o aumento populacional” (linhas 30 a 33).
E) “Um programa de policiamento comunitário bem
aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da
comunidade, na redução do medo que sofre a população, na restauração da ordem pública danificada,
na satisfação do povo em relação ao serviço policial
prestado, no melhor relacionamento e confiança da
sociedade nas ações policiais, além da redução da
criminalidade e da real punição dos criminosos” (linhas 85 a 92).
08. De acordo com Marques, que fatores contribuíram para
distanciar comunidade/polícia?
A) aumento populacional; crescimento desordenado das
cidades; surgimento de novos problemas decorrentes
das transformações das eras; aumento da violência e
da marginalidade; as más ações policiais, especialmente, as realizadas na época da ditadura militar;
B) ocupação, pelo crime organizado, dos espaços deixados entre polícia e povo; aumento do tráfico de
drogas; domínio de favelas, invasões e morros por
traficantes; organização de facções criminosas; o
governo paralelo exercido pelo tráfico em diversas
comunidades; realização de trabalho social para o
povo carente em troca de favores e informações; resolução de contendas do povo pelos grandes traficantes;
C) realização de trabalho social para o povo carente em
troca de favores e informações; resolução de contenFISIOTERAPEUTA

das do povo pelos grandes traficantes; aumento populacional; crescimento desordenado das cidades;
surgimento de novos problemas decorrentes das
transformações das eras; aumento da violência e da
marginalidade;
D) aumento da violência e da marginalidade; as más
ações policiais, especialmente, as realizadas na época ditadura militar; realização de trabalho social para
o povo carente em troca de favores e informações;
resolução de contendas do povo pelos grandes traficantes; aumento populacional; crescimento desordenado das cidades;
E) aumento populacional; aumento da violência e da
marginalidade; as más ações policiais, especialmente, as realizadas na época ditadura militar; ocupação,
pelo crime organizado, dos espaços deixados entre
polícia e povo; aumento do tráfico de drogas; domínio de favelas, invasões e morros por traficantes; organização de facções criminosas; o governo paralelo
exercido pelo tráfico em diversas comunidades.
09. Considerando o contexto em que aparecem no texto, qual
o valor semântico estabelecido pelas conjunções destacadas
nas frases a seguir:
“[...] o povo precisa da Polícia para compor a sua
proteção e em contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal finalidade” (linhas 12 a 15).
II. “Funcionando também o grande traficante como se
fosse um Juiz opressor ou ditador na resolução das
contendas do povo” (linhas 67 a 70).
III. “A polícia comunitária [...] e é a única solução a ser
dada com êxito para resolver a preocupante questão
da violência, sobretudo nas grandes cidades” (linhas
79 a 84).
IV. “Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Estados da Nação, bem monitorados e administrados
com ética, legalidade e responsabilidade, além de
resgatar a interatividade perdida, ainda farão com
que os olhos do povo sejam a extensão dos olhos da
Polícia” (linhas 93 a 97).
I.

A)
B)
C)
D)
E)

oposição, comparação, direção, adição
adição, condição, finalidade, concessão
adição, comparação, finalidade, adição
oposição, comparação, finalidade, concessão
adição, condição, direção, adição

10. Qual dos pares de palavras abaixo está em desacordo com
as Novas Regras Ortográficas?
A)
B)
C)
D)
E)

conseqüente / polícia
co-produção / conseqüente
êxito / interatividade
interatividade / co-produção
conseqüente / interatividade
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CONHECIMENTOS GERAIS
11. Atualmente o posto de presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, o chamado TSE, responsável por todo o andamento
das eleições do país tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

Marcos Aurélio de Melo
Arnaldo Versiani
Carmen Lúcia Rocha
Gilmar Mendes
Ricardo Lewandowski

12. Sabe-se que o Governo Federal, há dois anos, perdeu uma
queda de braço para a oposição deixando de arrecadar cerca
de 40 bilhões de reais por ano destinado a um ministério,
conforme anúncio do próprio Governo. Esta arrecadação,
extraída do bolso do contribuinte, era em forma de um imposto provisório que com a sua extinção, fez com que o Governo
onerasse um outro imposto de operação financeira denominado CPMF. O imposto da CPMF era destinado, exclusivamente, para:
A)
B)
C)
D)
E)

o PAC
o ENEM
as Forças Armadas
o Ministério da Saúde
o Banco Central

13. Todos os municípios abaixo fazem divisa com Poço Verde, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Tobias Barreto
Ribeira do Amparo
Heliópolis
Fátima
Riachão do Dantas

14. No município de Poço Verde, típico de uma política efervescente, foi eleito prefeito para o quadriênio 1997-2000:
A)
B)
C)
D)
E)

Carlos Alberto Lima
Milton Souza de Santana
José Everaldo de Oliveira
Ricardo Henrique Nogueira
Antônio da Fonseca Dorea

15. Com base em pesquisa realizada, sistematicamente, em
documentário que trata da história da cidade, todos os ilustres
abaixo citados foram prefeitos do município de Poço Verde,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Jonas Dias Neto
Emídio Neto
José Bonifácio Rodrigues
Carlos Alberto Lima
Milton Santana

16. O município de Poço Verde passou a ser cidade em data
de:
A)
B)
C)
D)
E)

15 de outubro de 1948.
25 de novembro de 1953.
22 de abril de 1954.
02 de agosto de 1969.
19 de setembro de 1974.
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17. O gentílico para quem nasce em Poço Verde corresponde
a:
A)
B)
C)
D)
E)

poçoverdense
verdense
pocense
poçoverdenense
poçovernense

18. Sabemos da importância do Agente Comunitário de Saúde (ACS) para a comunidade em um município no que se
refere ao aspecto preventivo. Neste caso, o ACS é um servidor ligado diretamente a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Conselho Tutelar
Hospital do Município
Secretaria da Saúde
Secretaria da Ação Social
IBGE

19. Os símbolos de um município são representados, sistematicamente pelo(a):
A)
B)
C)
D)
E)

o Povo, a Bandeira e o Escudo.
a Comunidade, o Escudo e as Matas.
o Povo, o Hino e as Vilas.
o Hino, o Escudo e a Bandeira.
o Hino, o Povo e a Comunidade.

20. No estado de Sergipe, o atual presidente da Assembleia
Legislativa é o(a) deputado(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Adelson Barreto
Conceição Vieira
André Moura
Pastor Mardoqueu
Angélica Guimarães

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Quais das orientações a seguir são importantes e devem
ser passadas para educadores, objetivando a prevenção e
correção de desvios posturais de estudantes, ou mesmo da
população em geral, EXCETO:
A) Mochilas devem ser penduradas em um só ombro e
não presas às costas
B) Cuidados a serem observados ao sentar: a cadeira
ideal tem encosto reto, de forma a apoiar a região
média da coluna, com abertura para as nádegas. As
coxas devem estar apoiadas suavemente em todo o
assento com os joelhos em 90º e os pés apoiados no
chão.
C) Quando for usar o computador coloque-o numa altura adequada e fique com os braços junto ao corpo.
Como a altura da mesa nem sempre é adequada, deve-se ajustar o que está se fazendo de modo a não
curvar muito as regiões cervical e dorsal da coluna
vertebral.
D) Ao caminhar olhe para frente, mantendo o abdômen
contraído. O tipo de sapato ideal para o dia-a-dia deve ser fechado atrás para dar estabilidade às passadas, ter o salto de base larga e leve, com altura de no
máximo 4 centímetros, e de preferência, com amortecimento.
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E) Não assista TV na cama, mas sentado adequadamente. Algumas pessoas cochilam enquanto assistem TV
e a cabeça pende, ficando numa posição que leva à
dor e à contratura muscular. Para evitar, deve-se
manter sempre a cabeça apoiada.
22. Dentre os 12 (doze) pares de nervos cranianos, 4 (quatro)
deles contêm fibras destinadas à inervação da língua. São
eles:
A)
B)
C)
D)
E)

Trigêmeo, Facial, Glossofaríngeo e Hipoglosso
Troclear, Vago, Hipoglosso e Olfativo
Oculomotor, Troclear, Abducente e Facial
Vestíbulo-coclear, Acessório, Hipoglosso e Vago
Trigêmeo, Vago, Abducente e Facial

23. Paralisia com perda dos reflexos e do tônus muscular
(paralisia flácida), seguindo-se, depois de algum tempo, hipotrofia dos músculos inervados pelas fibras destruídas:
A)
B)
C)
D)
E)

Síndrome do Neurônio Motor Inferior
Síndrome do Neurônio Motor Superior
Paralisia de Bell
Síndrome Piramidal
Síndrome Extrapiramidal

24. A medula espinhal está situada dentro do canal vertebral
sem, entretanto, ocupá-lo completamente. O limite caudal
tem importância clínica e situa-se geralmente em:
A)
B)
C)
D)
E)

T12 (Décima segunda vértebra torácica)
L2 (Segunda vértebra lombar)
L4 (Quarta vértebra lombar)
L5 (Quinta vértebra lombar)
S1 (Primeira vértebra sacral)

25. Analisando-se a marcha de um paciente, a hiperlordose
lombar apresentada pode ser em decorrência de qual fator?
A)
B)
C)
D)
E)

Contratura dos Isquiotibiais
Encurtamento do quadríceps
Deficiência do tibial anterior
Fraqueza dos paravertebrais
Contratura em flexão dos quadris

26. Complicações mais comuns nas fraturas da cabeça do
rádio, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Rigidez articular
Ossificação heterotópica
Lesão do nervo interósseo posterior
Instabilidade ou migração proximal do rádio secudários à ressecção indevida da cabeça do rádio
E) Pseudoartrose
27. A fisiopatologia das tendinites aquileanas em sua inserção
diferencia-se para idosos e atletas. Nos idosos a alteração
degenerativa é produzida pelo atrito, cujos fatores predisponentes são:
I.
II.
III.
IV.
V.

O encurtamento fisiológico do tendão;
O pé supinado;
A deformidade em cavo;
A deformidade em varo;
Obesidade

C) As afirmativas I, II e III estão corretas
D) As afirmativas I, III e V estão corretas
E) Todas as afirmativas estão corretas
28. Os níveis de lesão raquimedular são definidos de acordo
com a Classificação Internacional de Incapacidade de Traumatismo Raquimedular. Os chamados níveis de lesão são
determinados pelo nível mais caudal de lesão e preservação.
O nível motor é determinado pela:
A)
B)
C)
D)
E)

Preservação sensitiva e motora
Preservação de três quintos da força muscular
Preservação de toda a força muscular
Preservação sensitiva dolorosa do músculo
Preservação da sensibilidade tátil do músculo

29. Complicação frequente dos traumas torácicos, causado
com mais frequência nos traumas contusos, pela laceração do
parênquima pulmonar resultante de costela fraturada. Pode
ocorrer ainda pelo escape de ar para o espaço pleural por
meio de lesão pulmonar subjacente, causando colapso gradual
do pulmão ipsilateral:
A)
B)
C)
D)
E)

Hemotórax
Pneumotórax
Derrame pleural
Pneumonia
Fibrose

30. Síndrome neurológica que ocorre devido à trombose da
artéria cerebelar inferior posterior ou à lesão da artéria vertebral, que produz como distúrbios funcionais a vertigem de
instalação aguda, acompanhada por náuseas e vômitos; distonia e disfagia; hipoacusia e redução da sensibilidade gustativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Síndrome de Wernicke
Síndrome de Wallenberg
Síndrome de Devic
Síndrome de Weber
Síndrome de Brown-Séquard

31. Degeneração da parte distal do axônio e sua bainha de
mielina, estendendo-se o fenômeno em direção proximal até o
estrangulamento de Ranvier mais próximo da lesão:
A)
B)
C)
D)
E)

Neurotmese
Axoniotmese
Degeneração Walleriana
Lesão axonal difusa
Degeneração mielínica

32. São complicações decorrentes das amputações:
I.
II.
III.
IV.
V.

Dor Fantasma
Ulcerações do coto;
Não adaptação à prótese;
Espículas ósseas;
Inflamações e Infecções

A)
B)
C)
D)
E)

As afirmativas I, IV e V estão corretas
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
Todas as afirmativas estão corretas
Todas as afirmativas estão falsas
As afirmativas I, III e V estão corretas

A) Todas as afirmativas estão falsas
B) As afirmativas I, IV e V estão corretas
FISIOTERAPEUTA
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33. Tipo de recurso termoterapêutico gerador de luz, fornecedor de energia radiante que aquece praticamente apenas a
epiderme. Os tecidos mais profundos são aquecidos por condução, atingindo profundidades de até 1 (um) cm. Os principais efeitos fisiológicos ocorrem quase que exclusivamente
na parte superficial da pele. A hiperemia é o resultado do
aumento do fluxo e da pressão capilar:
A)
B)
C)
D)
E)

Ondas Curtas
Microondas
Ultrasom
Infravermelho
Forno de Bier

34. Tipo de exercício de amplitude de movimento ativa, na
qual a assistência é feita por uma força externa, manual ou
mecânica, porque os músculos que realizam o movimento
precisam de assistência para completá-lo:
A)
B)
C)
D)
E)

Exercício Passivo
Exercício Ativo livre
Exercício Ativo Assistido
Exercício Ativo
Exercício Isocinético

35. Aderência anormal de fibras de colágeno nas estruturas
vizinhas durante imobilização, após trauma, ou como complicação cirúrgica, que restringe a elasticidade normal das estruturas envolvidas:
A)
B)
C)
D)
E)

Disfunção
Contraturas
Espasmo muscular
Reflexo de proteção muscular
Adesões

38. São funções do Cerebelo:
I.
II.
III.
IV.

Manutenção do Equilíbrio e da postura;
Controle do tônus muscular;
Controle dos movimentos involuntários;
Aprendizagem Motora.

A)
B)
C)
D)
E)

Todas as afirmativas estão corretas
Todas as afirmativas estão falsas
As afirmativas III e IV estão corretas
As afirmativas I e II estão corretas
As afirmativas I, II e IV estão corretas

39. Qual a graduação para um músculo capaz de completar
amplitude de movimento parcial contra gravidade:
A)
B)
C)
D)
E)

5
4
3
2
1

40. Objetivando a qualidade de vida do paciente idoso, qual
item não é necessário ser trabalhado?
A)
B)
C)
D)
E)

Equilíbrio
Propriocepção
Pliometria
Treino de AVDs (Atividades de Vida Diária)
Coordenação

36. Dentre as metas gerais e planejamento de exercícios para
a gravidez e pós-parto podemos incluir:
I. Promover uma boa postura antes e após a gestação;
II. Promover ou manter um preparo cardiovascular seguro;
III. Melhorar a função abdominal com exercícios abdominais resistidos e intensivos;
IV. Diminuir a capacidade de relaxamento e preparar fisicamente para o parto;
V. Preparar os membros superiores para as demandas
dos cuidados com o bebê.
A)
B)
C)
D)
E)

As afirmativas I, II e V estão corretas
Todas as afirmativas estão corretas
Todas as afirmativas estão falsas
As afirmativas I, II, e III estão corretas
As afirmativas II, IV e V estão corretas

37. Constitui uma modalidade terapêutica não invasiva, de
fácil manejo, que não apresenta efeitos colaterais ou interações com medicamentos, sendo utilizada para o alívio da dor
pela estimulação de nervos periféricos, utilizando-se de eletrodos a nível da pele, estando baseada na liberação de opióides e na teoria do portão, ou também denominada teoria das
comportas medulares de Melzack e Wall:
A)
B)
C)
D)
E)

FES
TENS
Corrente Russa
Interferencial
Correntes diadinâmicas
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