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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - É uma indicação para o emprego da ventilação não invasiva: 
 

a) incapacidade de cooperar e proteger as vias aéreas e secreções abundantes. 
b) falência orgânica não respiratória, como a encefalopatia. 
►c) rebaixamento do nível de consciência por hipercapnia no DPOC. 
d) obstrução das vias aéreas superiores e consequente acúmulo de secreções. 
e) anastomose de esôfago recente (evitar pressurização acima de 20 cm de H2O). 

 

 
12 - A ventilação não invasiva (VNI) é uma modalidade ventilatória amplamente utilizada após a extubação. É considerado 

de risco para extubação e pode se beneficiar da VNI o paciente com: 
 

►a) obesidade. 
b) idade < 65 anos. 
c) hipocapnia. 
d) tosse eficaz. 
e) vias aéreas livres. 

 

 
13 - As interfaces nasal, oral, capacete e total face são frequentemente utilizadas na ventilação mecânica não invasiva. 

Considerando as suas vantagens e desvantagens, é correto afirmar que a interface: 
 

a) facial proporciona maior vazamento oral e menor chance de úlcera de pressão nasal. 
b) nasal reduz o risco de ressecamento oral e irritação nasal. 
c) facial é indicada para situações crônicas, pois reduz o risco de aspiração. 
d) total face deve ser empregada em conjunto com a aerossolterapia. 
►e) em capacete proporciona maior risco de reinalação de CO2 e é mais confortável. 

 

 
14 - Sobre a ventilação mecânica invasiva, assinale a alternativa correta. 
 

a) O modo ventilatório volume controlado com pressão regulada é ciclado a tempo e limitado por volume. 
►b) A assincronia paciente-ventilador pode ocorrer devido ao esforço inspiratório ineficaz para disparar o ventilador. 
c) A ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas é um modo limitado a tempo e ciclado à pressão. 
d) A ventilação assistida ajustada neuralmente é um modo de ventilação espontâneo regulado à pressão. 
e) A ventilação de suporte adaptativa utiliza o volume residual associado ao volume minuto para atingir o volume corrente. 

 

 
15 - A monitorização do paciente em ambiente hospitalar consiste num conjunto de procedimentos que visam a 

proporcionar melhor assistência e a fornecer diretrizes para a tomada de decisões. A respeito do assunto, considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. A gasometria arterial permite avaliar o estado metabólico ácido-básico e da troca gasosa, com medidas diretas de 
SaO2 e HCO3 que são importantes para o cálculo de pH, PaCO2 e PaO2. 

2. Recomenda-se o monitoramento por meio da oximetria de pulso a todo paciente sob suplementação de O2, tanto 
em ventilação invasiva como não invasiva. 

3. A capnografia é recomendada para avaliação do adequado posicionamento da prótese ventilatória, além de 
permitir a identificação de retenção de gás carbônico acima de 50 mmHg. 

4. Volume corrente expirado, pressão inspiratória máxima, pressão de platô, PEEP intrínseca e extrínseca e 
autoPEEP são parâmetros ventilatórios monitorados em respiração espontânea. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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16 - A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) frequentemente requer suporte ventilatório. Considerando o emprego 
da ventilação mecânica, assinale a alternativa correta. 

 

a) O volume-minuto deve ser ajustado objetivando aumentar os valores de PaCO2 e pH. 
b) São indicados volumes correntes altos administrados à alta pressão, de modo a vencer a resistência nas vias aéreas. 
c) A ventilação invasiva e não invasiva visam a aumentar o trabalho respiratório, de maneira a viabilizar a respiração 

espontânea. 
►d) Deve ser considerada a ventilação invasiva quando existir falha (25%) no modo ventilatório não invasivo. 
e) A remoção das secreções e redução da resistência das vias aéreas são alcançadas com cânula orotraqueal de pequeno 

calibre. 
 

 
17 - A ventilação artificial pode ser administrada em diferentes decúbitos. Tendo em vista as características, indicações e 

contraindicações da ventilação na posição prona, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) Quando for indicada essa posição, ela deve ser realizada após 72 h de ventilação mecânica. 
(   ) É contraindicada em qualquer nível da síndrome da angústia respiratória aguda. 
(   ) Quando adotada, essa posição deve ser mantida por 16 h a 20 h. 
(   ) É indicada em quadros de hipertensão intracraniana e tórax instável. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – F – V. 
►c) F – F – V – F. 
d) V – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 

 

 
18 - São considerados pacientes obesos aqueles que possuem IMC ≥ 30 kg/m2, o que repercute nas suas condições 

fisiológicas e ventilatórias. É uma modificação cardiorrespiratória característica nesses pacientes: 
 

a) aumento do débito cardíaco pela redução do trabalho respiratório. 
b) necessidade de baixo volume minuto, levando à redução de PaCO2. 
c) redução da resistência das vias aéreas e consequente redução do trabalho respiratório. 
d) aumento da complacência pulmonar devido ao aumento da pressão intra-abdominal. 
►e) redução da capacidade residual funcional e da capacidade pulmonar total. 

 

 
19 - É um cuidado específico durante a ventilação de pacientes neurológicos: 
 

a) utilizar hiperventilação profilática ou prolongada. 
►b) em pacientes com AVE isquêmico agudo, evitar PaCO2 < 35 mmHg. 
c) usar hipoventilação em casos de encefalopatias anóxico-isquêmicas. 
d) usar hipoventilação em quadros de herniação cerebral, como tratamento de resgate. 
e) não usar monitorização de CO2 por capnografia, por risco de mortalidade. 

 

 
20 - A ventilação mecânica no cardiopata visa a adequar a ventilação e manter o débito cardíaco. Nesse sentido, assinale 

a alternativa correta. 
 

►a) O emprego de ventilação não invasiva pode facilitar o processo de retirada da ventilação mecânica. 
b) Recomenda-se que os valores de SpO2 sejam mantidos abaixo de 94%, para reduzir o risco de hiperventilação. 
c) A ventilação invasiva, por meio do CPAP e BIPAP, é recomendada quando existe risco para edema agudo de pulmão. 
d) A aplicação da PEEP durante a anestesia geral pode elevar o risco de atelectasias, piorando a oxigenação. 
e) Manobras de recrutamento alveolar devem ser evitadas no período intraoperatório, para minimizar o risco de colapso 

alveolar. 
 

 
21 - São considerados critérios de aptidão para o desmame ventilatório, EXCETO: 
 

a) controle da falência respiratória. 
b) capacidade de iniciar esforço respiratório. 
►c) anestesia geral nas últimas 24 horas. 
d) balanço hídrico zerado/negativo nas últimas 24 horas. 
e) PaO2 ≥ 60 mmHg com FiO2 ≤ 0,4 e PEEP ≤ 5 a 8 cmH2O. 

 
22 - Sobre o desenvolvimento postural e motor da criança hígida e nascida a termo, é correto afirmar: 
 

a) Aos quatro meses, a criança senta-se sem apoio e consegue levar objetos à linha média. 
b) Aos nove meses, a criança apresenta base alargada de sustentação, hiperlordose lombar e retração de ombro. 
c) Aos seis meses, a criança é incapaz de sustentar o quadril, devido à falta de sustentação dos membros inferiores. 
►d) Nas quatro primeiras semanas, a postura predominante é em flexão e a cabeça se posiciona na linha média. 
e) Aos cinco meses, o bebê encontra dificuldade para se elevar, manter e estender a cabeça em posição prona. 
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23 - As órteses são dispositivos que visam a sustentar ou estabilizar uma ou várias partes do corpo, de modo a otimizar e 
facilitar as funções motoras. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) A órtese supramaleolar limita discretamente o movimento do tornozelo e a progressão anterógrada da tíbia sobre 
o pé. 

(   ) A concha anterior permite a extensão completa do joelho, importante para a manutenção da posição ortostática. 
(   ) A tala estática de membro superior pode ser utilizada para manutenção dos dedos em extensão e abdução em 

pacientes espásticos. 
(   ) A tala manual de sustentação de peso é indicada para a redução de movimentos incoordenados, sendo o seu uso 

recomendado nas ataxias. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – F – F. 
e) V – F – F – V. 

 
24 - A capacidade locomotora é essencial ao ser humano em diferentes fases da vida. Sobre o assunto, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) As habilidades motoras relacionadas à locomoção começam a ser desenvolvidas a partir do primeiro ano de vida, quando 
os reflexos são substituídos por reações e movimentos mais complexos. 

b) A marcha neonatal desaparece aos 8 meses de idade e antecede aos movimentos automáticos importantes para o pleno 
desempenho do caminhar. 

c) Dos sete aos nove meses, o repertório motor que antecede à marcha é baseado nos reflexos e reações, importantes para 
que a criança consiga organizar um padrão motor eficaz. 

d) O período neonatal caracteriza-se pela capacidade de rotação em torno do eixo em posição prona e pelo rastejamento. 
►e) Entre os cinco e sete meses, a criança avança o tronco para a frente, primariamente com os membros superiores, 

necessitando que a criança seja capaz de realizar rolamento do tronco sobre o quadril. 
 
25 - Aspecto motor característico em crianças dos quatro aos sete anos: 
 

a) base de sustentação reduzida. 
b) passos curtos e oscilação ao caminhar. 
►c) posição de um pé em frente ao outro. 
d) posição de braço em guarda alta. 
e) quedas frequentes durante a corrida. 

 
26 - A inspeção visual do tórax pode detectar deformidades que poderão influenciar tanto a mecânica respiratória quanto 

a função pulmonar. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No tórax em “barril ou tonel” ocorre o aumento do diâmetro látero-lateral, comum na asma e broquiectasia. 
2. O peito cariniforme caracteriza-se pelo deslocamento anterior da região esternal e das cartilagens costais. 
3. O peito em sino ou cônico apresenta aumento do diâmetro da região inferior do tórax, sendo comum em situações 

de aumento do conteúdo abdominal. 
4. O tórax cifoescoliótico apresenta a combinação de anormalidades laterais e posteriores da coluna vertebral 

torácica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
27 - A mecânica respiratória da criança possui peculiaridades que devem ser conhecidas pelo fisioterapeuta. Sobre o 

assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante a respiração normal, a contração dos músculos respiratórios ocorre apenas durante a expiração. 
►b) O ângulo de inserção do diafragma no neonato é mais horizontal quando comparado ao do adulto. 
c) A complacência pulmonar é necessária para superar a viscosidade dos pulmões e da caixa torácica. 
d) O trabalho da resistência tecidual é necessário para expandir os pulmões contra as forças elásticas. 
e) O diafragma é responsável por elevar as duas primeiras costelas e o osso esterno. 

 
28 - São sinais de desconforto respiratório, EXCETO: 
 

a) tiragem. 
b) cianose. 
c) gemência. 
d) taquipneia. 
►e) sudorese. 
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29 - A fisioterapia respiratória na criança consiste no emprego de diferentes estratégias e recursos que levam à 
manutenção dos volumes e capacidades, favorecendo a troca gasosa. Sobre as principais manobras respiratórias 
aplicadas ao público infantil, assinale a alternativa correta. 

 

a) A percussão torácica manual, para ser considerada eficaz, deve atingir a frequência de transporte do muco (35 a 40 Hz). 
b) A percussão sobre a parede torácica é indicada para pacientes que apresentem sibilos expiratórios exacerbados e edema 

agudo de pulmão. 
c) A tapotagem é indicada para recém-nascidos de muito baixo peso, por facilitar a remoção de secreções das vias aéreas 

altas. 
►d) A vibração pode ser associada à compressão torácica, sendo aplicada preferencialmente ao final da expiração, facilitando 

a depuração das secreções. 
e) A aplicação da vibração no recém-nascido pode aumentar os níveis de oxigenação arterial e reduzir a frequência cardíaca 

e respiratória. 
 
30 - A fisioterapia pediátrica em pacientes neurocirúrgicos requer o conhecimento de instrumentos e rotinas que tratem e 

previnam lesões cerebrais secundárias. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os valores de pressão intracraniana para o recém-nascido devem estar entre 10 e 20 mmHg. 
b) O CO2 é um potente vasoconstritor, motivo pelo qual seus valores devem ficar em 15 e 25 mmHg. 
►c) A ausculta simétrica e a expansibilidade torácica devem ser avaliadas ao se conectar a criança à ventilação mecânica. 
d) O cuff deve ser ajustado a uma pressão de 50 cmH2O, de modo a ajustar-se ao tamanho da traqueia da criança. 
e) Posicionamento da criança deve ser em decúbito dorsal, com cabeceira a 0°, para favorecer o retorno venoso. 

 
31 - A imobilização prolongada no leito pode levar a complicações neuromusculares no paciente crítico. Considerando o 

exposto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A imobilidade reduz as concentrações de glicogênio e trifosfato de adenosina (ATP), que são fundamentais para a 
contração muscular. 

b) A imobilidade no leito pode ocasionar repercussões cardiovasculares como hipertensão arterial e aumento do volume 
plasmático. 

c) A eletroestimulação é contraindicada por sobrecarregar as junções neuromusculares frágeis do paciente crítico. 
d) Na imobilização prolongada, ocorre a hipotrofia e a hiperplasia das fibras musculares do tipo I e II, o que facilita a 

deterioração dos músculos respiratórios. 
e) A polineuropatia do paciente crítico é observada nos quadros de lesão traumática múltipla, quando vários nervos são 

lesionados. 
 
32 - A mobilização precoce do paciente crítico é fundamental para favorecer a melhora das suas condições motoras. 

Levando esse aspecto em consideração, assinale a alternativa correta. 
 

a) A mobilização precoce deve ser realizada com início da abordagem nas regiões distais. 
b) O ortostatismo à beira do leito é contraindicado, por aumentar o risco de quedas e da pressão arterial. 
c) Os exercícios resistidos aumentam a resistência vascular periférica, podendo levar o paciente a um quadro de TVP. 
d) A mobilização ativo-assistida é indicada para pacientes inconscientes e que não interajam. 
►e) O treino de transferências da cama para a poltrona deve ser estimulado, minimizando os efeitos da hipotensão postural. 

 
33 - A mobilização precoce em ambiente hospitalar requer atenção e conhecimento sobre as indicações e 

contraindicações. É uma contraindicação à mobilização precoce: 
 

►a) assincronia com ventilador mecânico. 
b) frequência respiratória < 20 rpm. 
c) frequência cardíaca < 40 bpm. 
d) diminuição de pressão intracraniana. 
e) pressão sistólica inferior a 200 mmHg. 

 
34 - A prematuridade pode contribuir para a adoção de padrões motores observados em neonatos hospitalizados. É uma 

alteração postural encontrada no neonato prematuro: 
 

a) hiperflexão cervical. 
b) depressão dos ombros. 
c) extensão e inversão dos pés. 
►d) rotação externa e abdução de membros inferiores. 
e) retração escapular com adução e rotação interna dos ombros. 

 
35 - Os reflexos de endireitamento postural precedem o desenvolvimento das reações de equilíbrio, importantes para a 

adoção de posturas contra a gravidade. Assinale a alternativa que apresenta um reflexo de endireitamento. 
 

a) De apoio positivo. 
►b) Labiríntico. 
c) De sucção. 
d) De Galant. 
e) De Moro. 
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36 - O ultrassom terapêutico é um recurso que pode ser empregado em pacientes hemofílicos. Há contraindicação desse 
recurso em pacientes que apresentam: 

 

a) contraturas musculares. 
►b) feridas cutâneas. 
c) hematomas tardios. 
d) espasmos musculares. 
e) processos fibróticos. 

 
37 - Os exercícios aeróbios podem fazer parte de um programa de reabilitação voltado ao paciente coronariano. A respeito 

do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os principais objetivos do emprego de exercícios aeróbios na fase de internamento (Fase I) de reabilitação 
cardíaca são produzir alterações metabólicas favoráveis e melhorar a capacidade funcional por meio de exercícios 
funcionais progressivos. 

2. A Fase II da reabilitação cardíaca é realizada de 2 a 3 dias após a cirurgia de revascularização. Nesse período, o 
paciente e seus familiares são esclarecidos sobre as limitações funcionais e adaptações que serão necessárias 
para o desempenho das atividades de vida diária após a hospitalização. 

3. Na Fase III (ambulatorial), o paciente é orientado a fazer o monitoramento de sua frequência cardíaca e respiratória 
durante as atividades de corrida leve e natação, de modo a manter o condicionamento físico adquirido. 

4. As mudanças adaptativas após o treinamento de pacientes coronarianos incluem aumento da capacidade de 
trabalho aeróbio e funcional do miocárdio e redução de demanda por oxigênio. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - O alongamento muscular é frequentemente empregado nos programas fisioterapêuticos. Considerando seus 

princípios, indicações e contraindicações, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os bloqueios ósseos consistem em indicações para a prescrição de exercícios de alongamento. 
b) Prevenção de lesões musculoesqueléticas e fraqueza muscular são contraindicações dos alongamentos. 
c) Quando um músculo é alongado, ocorre aumento do tamanho das fibras musculares alongadas. 
d) O órgão tendinoso de Golgi encontra-se no fuso muscular e o protege do alongamento excessivo. 
►e) O fuso muscular é o principal órgão sensitivo do músculo, sendo sensível ao estiramento rápido e mantido. 

 
39 - O envelhecimento proporciona modificações multidimensionais no ser humano, que podem levá-lo ao aumento do 

risco de quedas. É um fator que eleva o risco de quedas em idosos: 
 

►a) uso de dispositivo auxiliar de marcha. 
b) hipertrofia e hipertonia muscular. 
c) redução da velocidade da marcha. 
d) cefaleias e processos inflamatórios. 
e) redução do período de latência das respostas motoras. 

 
40 - Estratégias adequadas para avaliar o equilíbrio fornecem diretrizes para o tratamento fisioterapêutico. A respeito das 

diferentes formas de avaliação, é correto afirmar: 
 

a) A escala de Tinetti objetiva avaliar a confiança no equilíbrio e o medo de cair. 
b) O índice dinâmico da marcha verifica a velocidade e cadência da marcha. 
►c) O teste de Romberg avalia o equilíbrio estático de olhos abertos e fechados. 
d) A medida de independência funcional mensura a velocidade da marcha. 
e) O teste de sentar e levantar avalia o equilíbrio estático. 

 
41 - As lesões nervosas periféricas geralmente possuem bom prognóstico, o que favorece a recuperação funcional do 

segmento acometido. Considerando a característica dessas lesões, assinale a alternativa correta. 
 

a) A neurotmese é uma lesão incompleta do nervo, cuja recuperação ocorre sem necessidade de procedimento cirúrgico. 
b) Na neuropraxia, ocorre a desmielinização segmentar, devido à degeneração walleriana que ocorrer distalmente à lesão. 
c) Na axonotmese, a lesão é completa, levando à necessidade de reparo cirúrgico para viabilizar o retorno funcional. 
►d) Na neuropraxia, o músculo não hipotrofia, pois o potencial de ação torna-se mais lento ou bloqueado no local de lesão. 
e) Na neuropraxia, as lesões são geralmente causadas por ferimentos de arma de fogo, instrumento cortante ou avulsão. 

 
42 - O punho é frequentemente acometido por desordens que podem requerer procedimento de artroplastia dessa 

articulação. É uma precaução pós-operatória desse procedimento: 
 

a) incentivo da descarga de peso sobre o punho durante as transferências e outras atividades cotidianas. 
►b) uso de órtese de punho para proteção adicional durante as atividades funcionais. 
c) realização de atividades funcionais que imponham carga de 2,5 kg até 5 kg sobre o punho. 
d) atividades vocacionais e de alto impacto a partir de 15 dias pós-operatório. 
e) dispositivos auxiliares de marcha, quando necessários, utilizados sem apoio para o antebraço. 
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43 - O procedimento de artroplastia de quadril necessita de alguns cuidados pós-operatórios. É um cuidado na mobilização 
após esse procedimento: 

 

a) incentivar a adução, rotação medial de membros inferiores e flexão de quadril > 90°. 
b) realizar transferências pelo lado operado, a fim de realizar descarga de peso precoce. 
c) orientar o paciente a deitar em decúbito lateral com um travesseiro entre as pernas. 
d) sentar-se em cadeiras, assento de vaso sanitário e camas baixos e macios. 
►e) durante a deambulação, avançar cada passo somente até o membro operado. 

 

 
44 - A reabilitação da artroplastia de joelho é realizada em fases que duram de uma a quatro semanas. Com base nas 

características e metas dessas fases, assinale a alternativa correta. 
 

a) A fase de proteção máxima corresponde a 1-4 semanas e objetiva apoiar-se completamente sobre o próprio peso. 
b) Na fase de proteção moderada, as metas são o monitoramento da hemartrose e a palpação dos tecidos moles. 
►c) A escala visual analógica é um dos instrumentos utilizados para avaliar a dor, frequente em todas as fases. 
d) A fase de proteção mínima e retorno à função consiste em realizar mobilização patelar e monitorar o derrame articular. 
e) Na fase de proteção máxima, o controle neuromuscular e de equilíbrio são estimulados a partir do conceito Bobath. 

 

 
45 - A abordagem fisioterapêutica no pós-operatório de cirurgias de reconstrução de ligamento cruzado anterior é 

importante para o pleno retorno às atividades funcionais. Os principais cuidados a serem tomados na fase de 
internamento são: 

 

►a) controle da dor e mobilidade patelar. 
b) fortalecimento e estado funcional. 
c) controle da dor e fortalecimento. 
d) derrame articular e uso de órtese. 
e) treino funcional e controle do edema. 

 

 
46 - O período gestacional envolve um conjunto de modificações no organismo materno que pode levar a situações de 

contraindicação para a prática de exercícios físicos. Assinale a alternativa que apresenta contraindicação para o 
desenvolvimento de atividade física. 

 

a) diabetes gestacional e obesidade. 
b) fadiga extrema ou anemia grave. 
►c) doença cardíaca materna. 
d) dor musculoesquelética. 
e) diástase de reto abdominal. 

 

 
47 - O linfedema pode ser observado em diversas situações no ambiente hospitalar. É uma medida de prevenção de 

linfedemas: 
 

a) utilizar o membro comprometido para coleta de sangue. 
b) sentar-se com os membros inferiores abaixo do tronco. 
c) incentivar a repetição de atividades com o membro acometido. 
d) aumento de carga rápido e progressivo durante exercícios. 
►e) exercícios de bombeamento e uso de meias compressivas. 

 
 

48 - A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é uma proposta de acompanhamento 
inserida em diversos hospitais e serviços de saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A CIF proporciona uma linguagem padronizada para descrever a saúde e estados funcionais relacionados à saúde. 
2. A Classificação Internacional de Doenças (CID) é empregada na CIF de modo a fornecer diretrizes para a avaliação 

funcional realizada pela CIF. 
3. Fatores relacionados ao estado de saúde, fatores pessoais e fatores ambientais podem ser considerados para 

caracterizar o estado de saúde. 
4. As desvantagens do emprego da CIF em ambiente hospitalar residem na necessidade de treinamento e tempo 

mais extenso de aplicação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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49 - A avaliação neurofuncional é essencial para o estabelecimento de metas e diretrizes de tratamento. Com relação ao 
assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O questionário de McGill avalia e qualifica os diferentes estados funcionais de pacientes neurológicos. 
(   ) O miniexame do estado mental é um instrumento de rastreio que visa avaliar aspectos cognitivos. 
(   ) A medida de independência funcional é uma escala funcional que avalia o domínio motor e cognitivo. 
(   ) O NIHSS é uma escala que sinaliza o nível de gravidade dos traumatismos cranioencefálicos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – V – V. 
►d) F – V – V – F. 
e) F – V – F – V. 

 

 
50 - A adequada avaliação físico-funcional em pacientes hemofílicos é importante para o estabelecimento de metas 

terapêuticas apropriadas a esse público. É um item prioritário a ser avaliado nesses pacientes: 
 

a) tônus muscular. 
b) reflexos superficiais. 
c) nível de consciência. 
►d) trofismo muscular. 
e) reflexos labirínticos. 


