
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

FISIOTERAPEUTA
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Quanto ao gênero, podemos afirmar:

I- Há dois gêneros em português.

II- O feminino deriva do radical masculino, 
mediante a substituição ou acréscimo de 
desinências.

III- A forma do feminino pode ser completa-
mente diversa da do masculino, ou seja, 
proveniente de um radical distinto.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente as informações I e II estão corre-
tas.

D) Somente as informações II e III estão cor-
retas.

E) Todas as informações estão corretas.

2 Denominam-se EPICENOS os nomes de ani-
mais que possuem um só gênero gramatical 
para designar um e outro sexo. Assinale a 
questão em que todos os nomes são epicenos: 

A) Elefante, baleia, gente, píton.

B) Borboleta, rouxinol, mosca, águia.

C) Elefante, rouxinol, tigre, verdugo.

D) Cobra, baleia, criatura, crocodilo.

E) Gavião, cachorro, píton, elefante.

3 Assinale as correlações corretas entre os 
substantivos pátrios portugueses e os adje-
tivos gentílicos correspondentes:

A) Alentejo= alentejano, Douro= douriense, 
Beira= beirona.

B) Trás-os-Montes= trasmontano, Ribatejo= 
ribatejano, Minho= minhoto.

C) Trás-os-Montes= transmontano, Alentejo= 
tejano, Algarve= algario.

D) Alentejo= alantejano, Douro= douriense, 
Estremadura= estremenho.

E) Douro= duriense, Trás-os-Montes= trans-
montando, Algarve= algario.

4 Quanto aos pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, é correto afirmar res-
pectivamente:

A) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

B) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam as pessoas gramaticais, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

C) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam o que delas se aproxima ou se dis-
tancia no espaço e no tempo, denotam as 
pessoas gramaticais.

D) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo, denotam o que lhes 
cabe ou pertence.

E) Denotam o que delas se aproxima ou se 
distancia no espaço e no tempo, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam as 
pessoas gramaticais.

5 Assinale a alternativa em que o pronome de-
monstrativo está em sua função anafórica:

A) Não sei o que fazer com isto.

B) O mal foi este: minha menina não sai de 
casa.

C) Acontecia coisas lindas naquele lugar.

D) Bons dias, meu comandante.

E) As meninas bebiam seus chás.

6 O pronome relativo pode:

A) Chamar a atenção para aquilo que disse-
mos ou que vamos dizer e para designar 
um hábito.

B) Aludir, a termos já mencionados, com pro-
nome relativo aquele ou este.

C) Apresentar forma variável e invariável.

D) Substituir um verbo.

E) Apresentar a forma a gente ou nós.

7 Entre os pronomes interrogativos que empre-
gamos para formular uma pergunta direta ou 
indireta, assinale os pronomes interrogativos 
que estão estreitamente ligados aos prono-
mes indefinidos:

A) Que, quem, qual, quantos.

B) Onde, aonde, me, lhe.

C) Quando, onde, aonde, tendo.

D) Estes, esses, aqueles, aquelas.

E) Tudo, toda, todos, todas.

8 Quanto ao tempo verbal é correto afirmar:

A) Tempo é a variação que indica a atitude 



da pessoa que fala em relação ao fato que 
enuncia.

B) Como em outras palavras o verbo não ad-
mite a variação singular e plural.

C) Os três tempos naturais são o presente, o 
pretérito e o futuro.

D) O presente é divisível, mas o pretérito e o 
futuro não se subdividem.

E) Os tempos verbais são chamados como 
subjuntivo, indicativo e imperativo.

9 Em qual oração a seguir a voz do verbo ex-
prime-se na forma passiva:

A) Pedro foi ferido por João.

B) João machucou o Pedro.

C) Não sinto o cheiro das flores.

D) João tentou subir os degraus.

E) As flores repeliam a todos daqui.

10 Quanto a flexão do verbo, podemos afirmar:

A) O verbo pode ser regular e irregular so-
mente.

B) Os regulares não se flexionam.

C) Os verbos irregulares são aqueles que apre-
sentam um tipo comum para seguir como 
modelo. Exemplo o verbo cantar, ver e sorrir.

D) Os verbos regulares flexionam-se de acor-
do com o paradigma, modelo que repre-
senta o tipo comum da conjugação.

E) São verbos regulares os que se afastam do 
paradigma de sua conjugação, como dar e 
estar.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  
é igual a:

A) 75

B) 35

C) 85

D) 55

E) 65

12 Considere a expressão . A 
forma mais reduzida dessa expressão será:

A) 3√2

B) 3√3

C) 2√3

D) 2√2
E) 3√2 + 2√3

13 A reta r passa pelos pontos (1, 2) e (3, 5). 
Qual é a equação dessa reta?

A) -3x + 2y + 1 = 0

B) 3x – 2y + 1 = 0

C) – 3x – 2y + 1 = 0

D) 3x + 2y + 1 = 0

E) 3x + 2y – 1 = 0

14 Considere a equação x2 – 5x = 0. Qual a so-
lução nos reais para x?

A) x = 0 ou x = - 5

B) x = 0

C) x = 0 ou x = 5

D) x = 5

E) Não há solução nos reais para x

15 O gráfico a seguir refere-se a uma função do 
segundo grau f:R→R. Analisando o gráfico, o 
domínio e a imagem da função são respecti-
vamente:

A) Domínio: [1, 3] e Imagem: [-1, 5]

B) Domínio: R e Imagem: [-1, 5]

C) Domínio: R e Imagem: R

D) Domínio: [0, 4] e Imagem: [-1, 5]

E) Domínio: R e Imagem: [-1, + )

16 Considere a função  Sabendo 
que seu domínio são todos os reais, qual é o 
gráfico que representa essa função:

A) Parábola côncava para cima

B) Reta decrescente

C) Parábola côncava para baixo

D) Reta constante 



E) Reta crescente

17 O conjunto verdade no campo dos reais de 
determinada inequação é estabelecido como 
S = {x ∈ R | -2 < x < -1 ou x > 1}. Nessas 
condições qual inequação satisfaz essa so-
lução?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18 No vestibular de inverno participaram 48.000 
candidatos, porém foram aprovados somente 
22.500 candidatos. Nessas condições pode-
-se afirmar que a razão entre o número de 
pessoas aprovadas em relação ao número de 
candidatos que participaram do vestibular é 
equivalente a:

A) 3/2

B) 7/22

C) 15/32

D) 19/42

E) 21/53

19 A empresa Líder fez um empréstimo a uma 
taxa de 4% ao mês pelo período de 6 meses. 
Ao término do período, o total dos juros re-
ferentes a operação foi de R$ R$ 50.000,00. 
Quanto a empresa Líder emprestou conside-
rando-se que a taxa de juros foi aplicada a 
juros simples?

A) R$ 205.444,44

B) R$ 208.333,30

C) R$ 207.777,70

D) R$ 206.666,60

E) R$ 201.990,25

20 Quando fatoramos uma expressão algébrica, 
encontramos uma forma simplificada dessa 
expressão. Nesse contexto, ao fatorar uma 
expressão algébrica temos como resultado 

(2a + 3x)2. Identifique a expressão algébrica 
que representa esse resultado:

A) 4a2 + 12ax + 9x3

B) 4a3 + 12ax + 9x2

C) 4a2 + 12ax + 9x2

D) 4a2 + 8ax + 9x2

E) 4a2 + 12ax + 3x2

CONHECIMENTOS GERAIS

21 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

22 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

23 A qual estado pertence as cidades de Gra-
mado e Canela, famosas pelas decorações 
que realizam nas festas natalinas?

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

24 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná



25 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tumblr

E) Wikipédia 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 
FISIOTERAPEUTA

26 O tecido nervoso é formado por neurônios 
e células da Glia, que sustentam e nutrem 
esses neurônios. Assinale a alternativa COR-
RETA:

A) Os neurônios sensitivos são considerados 
efetores, controlam órgãos efetores como 
glândulas exócrinas, endócrinas e fibras 
musculares.

B) No Sistema Nervoso Central os corpos ce-
lulares localizam-se somente na substân-
cia branca. 

C) A substância cinzenta apresenta os pro-
longamentos citoplasmáticos (axônios) no 
SNC.

D) A sinapse corresponde a um impulso ner-
voso que viaja pelo próprio axônio.

E) Neurônios motores são considerados efe-
rentes, pois controlam órgãos efetores 
como glândulas exócrinas, endócrinas e 
fibras musculares.

27 O Sistema Nervoso Autônomo é compor-
to por fibras eferentes que levam estímulos 
inconscientes do SNC para as vísceras. É 
classificado em Sistema Simpático e Siste-
ma Parassimpático. Sobre o SNA, assinale a 
alternativa INCORRETA:

A) No sistema cardiovascular o Sistema Sim-
pático promove a bradicardia, hipotensão e 
vasodilatação coronariana. 

B) Os brônquios se dilatam com a ativação do 
Sistema Simpático.

C) Com a ativação do Sistema Simpático o 
sistema digestório reduz o peristaltismo e 
contrai os esfíncteres.

D) As glândulas salivares têm uma secreção 
fluída e excessiva na ativação do Sistema 
Parassimpático.

E) Na ativação do Sistema Parassimpático as 
glândulas lacrimais têm um aumento da se-
creção.

28 A escápula é um osso de suma importância 
para os movimentos do ombro, sendo res-
ponsável pelo completo alcance de toda am-
plitude de movimento da articulação Glenou-
meral. Assinale a alternativa CORRETA que 
cita todos os músculos fixados à escápula.

A) Deltóide, Bíceps Braquial, Coracobraquial, 
Cabeça Longa do Tríceps Braquial, Subes-
capular, Peitoral Menor, Serrátil Anterior, Tra-
pézio, Supraespinal, Infraespinal, Redondo 
Maior, Redondo Menor, Levantador da Es-
cápula, Rombóide menor, Rombóide Maior.

B) Peitoral Maior, Bíceps Braquial, Coracobra-
quial, Cabeça Longa do Tríceps Braquial, 
Subescapular, Peitoral Menor, Serrátil An-
terior, Trapézio, Supraespinal, Infraespinal, 
Redondo Maior, Redondo Menor, Levanta-
dor da Escápula, Rombóide Menor, Rom-
bóide Maior.

C) Braquial, Bíceps Braquial, Coracobraquial, 
Cabeça Longa do Tríceps Braquial, Subes-
capular, Peitoral Menor, Serrátil Anterior, 
Trapézio, Supraespinal, Infraespinal, Re-
dondo Maior, Redondo Menor, Levantador 
da Escápula, Rombóide Menor, Rombóide 
Maior.

D) Tibial Anterior, Bíceps Braquial, Coracobra-
quial, Cabeça Longa do Tríceps Braquial, 
Subescapular, Peitoral Menor, Serrátil An-
terior, Trapézio, Supraespinal, Infraespinal, 
Redondo Maior, Redondo Menor, Levanta-
dor da Escápula, Rombóide Menor, Rom-
bóide Maior.

E) Cabeça Lateral do Tríceps, Bíceps Bra-
quial, Coracobraquial, Cabeça Longa do 
Tríceps Braquial, Subescapular, Peitoral 
Menor, Serrátil Anterior, Trapézio, Supraes-
pinal, Infraespinal, Redondo Maior, Redon-
do Menor, Levantador da Escápula, Rom-
bóide Menor, Rombóide Maior.

29 Os testes especiais têm a finalidade de di-
recionar o profissional em seu diagnóstico. 
Sendo assim, sobre os principais testes da 
coluna cervical é CORRETO afirmar:



A) Para realizar o teste de Adson deve-se 
apenas palpar o pulso radial do paciente e 
pedir que ele prenda a respiração. 

B) O teste de Compressão pode enfatizar a 
dor do paciente pelo estreitamento do fo-
rame neural, pressão nas articulações das 
vértebras ou espasmos musculares.

C) O teste de Valsalva identifica a presença 
de osteófitos da região anterior dos corpos 
vertebrais que podem causar compressões 
nervosas.

D) O teste de Compressão não deve agravar a 
dor do paciente quando houver espasmos 
musculares ou estreitamento do forame 
neural, pois as vértebras têm a capacidade 
de absorver impactos no sentido vertical.

E) O teste de Tração é positivo se o paciente 
relatar piora do seu sintoma.

30 “A Fisioterapia foi regulamentada como pro-
fissão de nível superior em 1969, no auge do 
governo militar, no qual o sistema de saúde 
era organizado com base na lógica curativa e 
hospitalocêntrica” (Junior, 2013). Sobre a tra-
jetória da Fisioterapia no Brasil, é CORRETO 
afirmar que:

A) Quando em 1929, o serviço de Fisioterapia 
foi implantado pela 1ª vez no Brasil, tinha o 
objetivo de prevenir sequelas das doenças 
existentes na época, como a poliomielite.

B) O ensino de Fisioterapia no Brasil iniciou 
em 1951 em São Paulo formando técnicos 
em Fisioterapia. Essa prática, apesar de 
não mais em evidência, ainda é permitida 
pelo conselho para cidades de baixa renda 
e de saúde precária. 

C) A Fisioterapia surgiu a partir da necessi-
dade da reabilitação física de sequelados 
e deficientes, e evoluiu para uma atuação 
ampla em diversas especialidades em to-
dos os níveis de atenção.

D) O profissional de Fisioterapia atual foi be-
neficiado pela evolução da profissão nes-
sas pouco mais de quatro décadas. Atual-
mente, o fisioterapeuta não precisa mais se 
preocupar com essa evolução, pois a clas-
se é desunida.

E) A publicação em 2006, do Pacto pela Saú-
de, com seus três componentes, Pacto 
pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em de-
fesa do SUS, não foi um bom avanço para 
a gestão da qualidade e efetividade dos 
tratamentos ante a necessidade da popu-
lação. 

31 A Energia não pode ser criada ou destruída, 
apenas transformada ou transferida. Sobre 
os recursos eletrotermofototerapêuticos, as-
sinale a alternativa CORRETA:

A) O Ultrassom é uma onda eletromagnética 
de baixa frequência que tem o objetivo prin-
cipal de produzir analgesia local e superfi-
cial.

B) A Crioterapia visa promover a vasocons-
trição, redução de espasmos musculares, 
analgesia e aumento da atividade metabó-
lica celular.

C) Os impulsos da TENS atingem o corno 
posterior da medula lentamente pelas fi-
bras do tipo A, enquanto que as fibras do 
tipo C são mais rápidas e de menor cali-
bre. 

D) O uso do Frio, ou Crioterapia, é mais eficaz 
nos estágios agudos do processo inflama-
tório, tendo por objetivo resfriar o local da 
lesão tecidual.

E) O Ultrassom terapêutico pode ser calibrado 
em 1Mhz na intensidade de 0,3W/cm² na 
forma pulsada para um efeito térmico pro-
fundo.

32 “No estudo da mecânica corporal, os fios de 
prumo representam os planos verticais. Com 
a posição anatômica do corpo sendo a base, 
as posições e movimentos são definidos em 
relação a esses planos” (KENDALL, 1998).

Assinale a alternativa CORRETA que contém 
a posição anatômica:

A) Postura ereta, decúbito dorsal, braços sol-
tos repousando sobre a lateral da coxa, 
dedos e polegares relaxados, pés relaxa-
dos.

B) Postura ereta, ortostática, braços e dedos 
relaxados, pés para frente.

C) Postura ereta, face para frente, braços rela-
xados, cotovelos neutros, dedos e polega-
res em extensão, pés relaxados.

D) Postura ereta, decúbito dorsal, palmas para 
baixo, pés retos.

E) Postura ereta, face para frente, braços ao 
lado do corpo, palmas das mãos para fren-
te, dedos e polegares em extensão, pés 
retos.  

33 No estudo da cinesiologia dividimos o corpo 
em eixos e planos para descrever e com-
preender os movimentos do corpo humano. 
Marque a alternativa abaixo que contém a 
resposta CORRETA:



A) A flexão é o movimento na direção anterior 
para a cabeça, pescoço e tronco, e acon-
tece no plano sagital sobre o eixo coronal.

B) A extensão é o movimento na direção pos-
terior para a cabeça, pescoço e tronco, e 
acontece no plano coronal sobre o eixo sa-
gital.

C) A flexão de cotovelo ocorre no plano trans-
versal sobre o eixo sagital.

D) A abdução é um movimento de afastar-se 
e ocorre no plano transversal sobre o eixo 
coronal.

E) A abdução é um movimento de afastar-se 
e ocorre no plano transversal sobre o eixo 
sagital.

34 Sobre a contração muscular isotônica, NÃO 
se pode afirmar que:

A) A contração excêntrica será o oposto da 
concêntrica.

B) O músculo se mantém no mesmo compri-
mento quando contraído concentricamente.

C) A contração excêntrica é um trabalho nega-
tivo resistente.

D) O músculo alterna seu comprimento quan-
do realiza contrações concêntricas e ex-
cêntricas.

E) A contração concêntrica fará um trabalho 
alterando o tamanho do músculo.

35 A eletroterapia é um auxiliar da cinesiotera-
pia na prática do fisioterapeuta. Podemos 
afirmar que: 

A) Em reumatologia, o uso do US pode ajudar 
pessoas com fragilidade vascular, devido 
sua baixa frequência de transmissão.

B) Devemos usar uma corrente elétrica sem-
pre no início do tratamento por um período 
de 15 a 30 minutos. Isso ajuda o profis-
sional fisioterapeuta a ganhar tempo para 
atender outros pacientes que estão sob 
seus cuidados.

C) A Eletroterapia pode ser eficaz no tratamen-
to de dores agudas e crônicas, edemas, 
úlceras, tensões musculares e processos 
cicatriciais. 

D) A terapia por ondas curtas pode ser usa-
da no paciente com inflamação aguda, pois 
suas ondas são mais eficientes na produ-
ção de colágeno.

E) A corrente Russa é um recurso bem usado 
para cicatrizar úlceras.

36 O SNA (Sistema Nervoso Autônomo), atra-
vés do tronco cerebral, controla as funções 
de, EXCETO:

A) Contração dos músculos esqueléticos

B) Frequência cardíaca

C) Secreção do trato gastrointestinal

D) Frequência respiratória

E) Pressão arterial

37 Os rins possuem a função de eliminar resí-
duos do metabolismo e também controlar o 
volume dos líquidos corporais. Sendo assim, 
NÃO é função do rim:

A) Excretar produtos indesejáveis

B) Produzir células ósseas

C) Regular o balanço ácidobásico

D) Regular a pressão arterial

E) Fazer a gliconeogênese

38 A função do coração passa por um ritmo sin-
cronizado. Quando há algum problema nes-
se ritmo podemos identificá-lo pelo eletrocar-
diograma. As causas das arritmias cardíacas 
geralmente são combinações das seguintes 
anormalidades, EXCETO:

A) Bloqueios da propagação do impulso no 
coração

B) Geração espontânea de impulsos falsos no 
coração

C) Ritmicidade normal do marcapasso

D) Mudança do marcapasso nodo sinusal de 
lugar 

E) Vias anormais de transmissão dos impul-
sos

39 A função muscular é controlada pelos neu-
rônios motores anteriores da medula espinal 
e pelo feedback dado por cada músculo. As-
sim, assinale a CORRETA:

A) O músculo exerce função própria e através 
de seus próprios receptores controla seu 
movimento, sem precisar de ajustes do cé-
rebro.

B) Os elementos contráteis dos músculos, ac-
tina e miosina, preenchem todo o ventre 
muscular e produzem movimento quando 
se relaxam.

C) Para excitar o fuso muscular precisa haver 
um relaxamento do músculo e consequen-
te estiramento da fibra.



D) O sistema muscular é suprido essencial-
mente por dois tipos de receptores, os ór-
gãos tendinosos de Golgi e os Fusos mus-
culares.

E) O fuso muscular identifica a tensão do 
músculo e o OTG as alterações de compri-
mento muscular.

40 O controle visceral do nosso organismo é 
essencialmente feito pelo sistema nervoso 
autônomo. Uma das características desse 
sistema é a rapidez e intensidade com que 
consegue alterar as funções viscerais. Assi-
nale a alternativa CORRETA:

A) Os nervos simpáticos são como os nervos 
motores esqueléticos que contêm um só 
neurônio até o tecido alvo.

B) As fibras que secretam acetilcolina são cha-
madas adrenérgicas e as que secretam no-
repinefrina são chamadas de colinérgicas.

C) A acetilcolina é chamada transmissor sim-
pático e a norepinefrina transmissor paras-
simpático.

D) O SNA é ativado nos músculos esqueléti-
cos e no pulmão.

E) O SNA é principalmente ativado por cen-
tros localizados na medula espinal, tronco 
cerebral e hipotálamo.


