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A. 
B. 
C. 
D. 

 O excerto relaciona-se com o propósito e objetivo do texto.

O excerto relaciona-se com os resultados da pesquisa.

O excerto relaciona-se com os métodos da pesquisa.

O excerto relaciona-se com a conclusão do texto.

 
---------------------------------------------------------------- Questões  ------------------------------------------------------------------------------------

-
 

O trecho a seguir faz parte do resumo expandido do texto lido. Comparando as informações do texto e o excerto abaixo, pode-se
afirmar que:

 

Musculoskeletal problems are the leading cause of chronic disability. Most patients in the UK seek initial care from general
practitioners (GPs), who are struggling to meet demand. Patient direct access to National Health Service physiotherapy is one
possible solution. The purpose of this study was to understand the experiences of patients, GPs, physiotherapists and clinical
commissioners on direct access in a region in England with it commissioned.

A. 
B. 
C. 
D. 

Referência bibliográfica

Encaminhamento médico

Normatização técnica

Técnicas especializadas

Q: 2 A palavra “referral” aparece em diversas partes do texto, sendo inclusive central para a compreensão do estudo. A melhor
tradução técnica para esse léxico é:

 

A. 
B. 
C. 
D. 

Fisioterapia

Clínicas ou Serviços de Fisioterapia

Fisioterapeutas

Rotinas de fisioterapia

Q: 3 Em alguns trechos do texto, encontramos o léxico “Physios” que significa:
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INGLÊS (24.09.2021)

PROVA II



A. 

B. 

C. 

D. 

The study was informed by Normalisation Process Theory (NTP). Data collection was via semi-structured
individual face-to-face and telephone interviews with 22 patients and 20 health care professionals (HCPs).
Data were analysed thematically using NPT.

Direct access to NHS musculoskeletal physiotherapy is acceptable to patients and HCPs. There is need to
ensure: effective communication between HCPs and with patients, clarity on the scope of physiotherapy and
the direct access pathway, and sufficient resources to meet demand. Patient direct access can free GPs to
focus on those patients with more complex health conditions who are most in need of their care.

 

 

Patient direct access to National Health Service physiotherapy is one possible solution. The purpose of this
study was to understand the experiences of patients, GPs, physiotherapists and clinical commissioners on
direct access in a region in England with it commissioned.

Musculoskeletal problems are the leading cause of chronic disability. Most patients in the UK seek initial care
from general practitioners (GPs), who are struggling to meet demand. 

Q: 4 Quais dos trechos a seguir representa a ideia central da conclusão do estudo?

A. 
B. 
C. 
D. 

Physiotherapy

Palliative care

Normalization Process Theory

Primary care

Q: 5 Os seguintes léxicos podem compor as palavras-chave do artigo em tela, exceto:

A. 

C. 
D. 

Ressignificação do papel da fisioterapia nas políticas públicas de saúde no Reino Unido

Identificar a efetividade do custo

Analisar a experiência dos pacientes em termos de aceitabilidade do processo

Q: 6 Dentre os três principais objetivos do estudo, não se pode citar:
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B. Identificar mudanças no volume de trabalho dos médicos envolvidos



A. 
B. 
C. 
D. 

Os médicos desconhecem o papel da fisioterapia na atenção primária.

Há certo desconhecimento sobre o que é a fisioterapia por alguns usuários

Há uma descrença social sobre o uso da fisioterapia enquanto terapia associada

Falta comunicação entre médico, fisioterapeuta e paciente em termos de estratégia multidisciplinar de saúde

 

Q: 7 A sentença a seguir é o depoimento de um paciente sobre o estudo

 

“We quite often get patients saying, ‘the GP referred me but I don’t know really know what physio is.”

 

O depoimento revela que:

A. 
B. 
C. 
D. 

O excerto relaciona-se com o propósito e objetivo do texto.

O excerto relaciona-se com os resultados da pesquisa.

O excerto relaciona-se com os métodos da pesquisa.

O excerto relaciona-se com a conclusão do texto.

Q: 8 O trecho a seguir faz parte do resumo expandido do texto lido. Comparando as informações do texto e o excerto abaixo, pode-se
afirmar que

 

 

Direct access to NHS musculoskeletal physiotherapy is acceptable to patients and HCPs. There is need to ensure: effective
communication between HCPs and with patients, clarity on the scope of physiotherapy and the direct access pathway, and
sufficient resources to meet demand. Patient direct access can free GPs to focus on those patients with more complex health
conditions who are most in need of their care.

 

 

A. 
B. 

D. 

Dificuldade de aceitação da fisioterapia como parte importante da atenção primária

Modelos de financiamento para ações de fisioterapia

Alocação de serviços de fisioterapia no Sistema Nacional de Saúde

Q: 9 O trecho a seguir explicita o seguinte aspecto do estudo:

 

Funding models also presented challenges:“We have always been on block contract… ‘this is your flat budget’. If the pressures
go higher or lower you can’t really respond. For example, [CC G] has now doubled its allocation of physiotherapy.
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C.   Impasses na autorização de serviços de fisioterapia por planos privados



A. 
B. 
C. 
D. 

Coerência

Participação Cognitiva

Ação Coletiva

Monitoramento Reflexivo

Q: 10 Na técnica “NPT”, o trabalho operacional refere-se a:

A. 
B. 

D. 

Idosos com comorbidade

Jovens de maneira geral

Mulheres independente da idade

Q: 11 Dentre o público com mais relutância para uso dos serviços de fisioterapia sem encaminhamento médico:

A. 
B. 
C. 
D. 

Cirurgião Geral

Médico da Família

Clínico Geral

Fisioterapeuta Generalista

Q: 12 A melhor tradução para o termo “General Practicioner” (GP) é:

A. 
B. 
C. 
D. 

Observação direta dos pacientes

Tópicos-guia semi-estruturados

Gravação das sessões de fisioterapia

Uso de questionários online pelos pacientes

Q: 13 Para a coleta de dados, usou-se a seguinte técnica:

A. 
B. 
C. 
D. 

Órgão regulatório inglês para exercício da fisioterapia

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Equivalente a uma Secretaria ou Ministério da Saúde

Ente Nacional do Sistema de Gerenciamento dos Serviços de Saúde

Q: 14 De acordo com o texto, o NHS é:
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C. Homens adultos escolarizados com nível universitário acima dos 50 anos



A. 
B. 
C. 
D. 

O excerto relaciona-se com o propósito e objetivo do texto.

O excerto relaciona-se com os resultados da pesquisa.

O excerto relaciona-se com os métodos da pesquisa.

O excerto relaciona-se com a conclusão do texto.

Q: 15 O trecho a seguir faz parte do resumo expandido do texto lido. Comparando as informações do texto e o excerto abaixo, pode-se
afirmar que

 

 

The study was informed by Normalisation Process Theory (NTP). Data collection was via semi-structured individual face-to-face
and telephone interviews with 22 patients and 20 health care professionals (HCPs). Data were analysed thematically using NPT.

A. 
B. 

C. 

D. 

150 pacientes com idade acima de 18 anos sem contato prévio com serviços de fisioterapia.

Pacientes acima de 18 anos categorizados em: pacientes que procuraram a fisioterapia por conta própria e
pacientes que procuraram fisioterapia a partir de encaminhamento médico.

Pacientes categorizados em dois grupos: pacientes maiores de 18 anos ou pacientes que pagaram a taxa
simbólica de £15 para realização dos serviços

Pacientes com queixas musculoesqueléticas acima de 18 anos divididos em dois grupos: pacientes sem
nenhum tratamento anterior em fisioterapia e pacientes com alguma experiência em tratamento fisioterápico.

Q: 16 Sobre os sujeitos da pesquisa, é correto afirmar que:

A. 
B. 
C. 
D. 

Desenvolvimento e enfoque em tópicos-guia.

Análise computacional dos dados

Quatro construtos de observação

Envolvimento do público geral na análise através de opinião

Q: 17 São elementos presentes no Normalization Process Theory:
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A. 
B. 
C. 
D. 

Todas as alternativas

Apenas a assertiva II

As assertivas I e II

As assertivas III e IV.

Q: 18 Sobre os achados do estudo, observe as assertivas:

 

I.               Todos os pacientes eram brancos.

 

II.             42 sujeitos foram entrevistados.

 

III.           A idade média dos pacientes era de 36 anos

 

IV.          Mulheres não participaram desse estudo.

 

São corretas:

A. 
B. 
C. 
D. 

Estatística

Fisioterapia

Ciência Sociais

Pesquisa em serviços de saúde

Q: 19 Para análise dos dados, o estudo fez uso de 5 autores que compartilham a seguinte formação, exceto:

 

A. 
B. 
C. 
D. 

Pessoas acometidas por queixas musculoesqueléticas

Demanda reprimida de atenção primária no Reino Unido

Dias de trabalho perdidos em virtude de incapacidade crônica

Atendimento realizado em 2017-2018 a pessoas com queixas musculoesqueléticas

Q: 20 Na sua abertura, o texto faz menção a 6.6 milhões. Essa informação refere-se a:
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