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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. Tinham 
acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido − e ocuparam os 
assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um jornal que alguém tinha 
deixado e começou a soltar risinhos de zombaria enquanto lia os últimos “fatos 
alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 
presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar outras 
conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o grupo ria sem 
piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia de Gwyneth Paltrow, 
e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros químicos (chemtrail) deixados 
por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte contribuição: 
“Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer que a gente pode 
acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. Por exemplo, as imagens 
do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e além disso, muito mal simuladas. 
Outro dia vi um blog que dizia para repararmos que não havia nem mesmo estrelas em 
nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que reforçavam 
a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas sombras das 
fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há atmosfera, e como 
puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se não havia ninguém para 
segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) põe em dúvida a alunissagem. 

b) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 
conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 
absurdas. 

c) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das manifestações do 
presidente norte-americano. 

d) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 
seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 
geológicos. 

e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das provas de que 
a alunissagem foi uma fraude. 
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2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de futebol 
indica que 

a) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda que não 
consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a gravação de Neil 
Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o tremor da bandeira 
americana. 

b) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os torcedores tão 
fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de supostos rastros químicos 
deixados por aviões. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 
secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como a 
alunissagem. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns seguidores de 
novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não acreditarem em fatos 
alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da conspiração. 

 
3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode ser 

classificada como: 

a) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui nome 
específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

b) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o sentido 
oposto do seu significado. 

c) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 
“aterrissagem”. 

d) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua Portuguesa 

e) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo com a 
norma culta, os termos destacados em: 
....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald Trump. 
....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem piedade.... 
Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição 

a) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o trem 
parou... 

b) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo disfarçadamente.../ 
depois de um intervalo... 
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c) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se um 
intervalo... 

d) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 
calados... 

e) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ pararam 
um pouco de conversar... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, de acordo 
com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias ___________________ do 
presidente pelas teorias da conspiração 

a) no que diz respeito a inclinação 

b) à respeito da tendência 

c) sobre à preferência 

d) quanto à predileção  

e) no que toca a atração 

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase abaixo, sem 
alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) mas também 

b) contudo 

c) por conseguinte 

d) portanto 

e) e não obstante 

 

7. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do compositor Zeca 
Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch  

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 
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Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link  

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink  

Só um bom e velho engov  

Eu tirei o meu green card  

E fui pra Miami Beach  

Posso não ser pop star  

Mas já sou um nouveau riche  

Eu tenho sex-appeal  

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi  

Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  

De dia um macho man  

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras em sua 
canção.  

b) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua música no 
exterior. 
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c) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 
estrangeirismos.  

d) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros. 

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no processo de 
globalização.  

 

8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado pela 
European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta análise 
correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o ano de 2050. 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 2050 por 
idade, sexo e educação 
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends (GMT 1), 
2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = Educação 
superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some primary education” = 
Alguma educação primária; “No formal education” = Sem educação formal; “European 
Union” = União Europeia; “Age groups in years”: Grupos etários em anos; “MEN”: 
Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million people”: Pessoas em milhões 
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a) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 
contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

b) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três continentes 
permaneça sem acesso à educação formal. 

c) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três continentes e 
elevação mais pronunciada na escolaridade superior feminina. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais suscetível ao 
envelhecimento populacional e ao declínio do nível de escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 
envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua Portuguesa: 

a) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente americano e a 
Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a pandemia lhes afetará 
profundamente. 

b) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. Adriana Melo, 
permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de prevenção da doença, dando-
lhes novas esperanças. 

c) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de urgência e, 
apesar das dificuldades, o hospital geral do município assegurou-a tratamento 
adequado. 

d) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta de 
educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos risco à 
saúde pública. 

e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à epidemia de 
Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe de descaso. 

 

10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista informa: "O 
único hospital especializado em doenças cardíacas que atende pelo SUS está 
superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

a) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está superlotado. 

b) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da cidade 
atende pelo SUS e está superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, mas 
apenas um está superlotado. 
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d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em doenças 
cardíacas, porém está superlotado. 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas que está 
superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 
 
O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao longo 
desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento aos povos 
indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades culturais, linguísticas e 
de contato com a sociedade brasileira, lançando mão das experiências anteriores da 
EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa população nos campos da assistência, 
ensino, pesquisa e extensão. 
As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram quão 
complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente diverso e 
distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão sobre a necessidade 
de os serviços de saúde de média e alta complexidade olhar para os sujeitos indígenas 
a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, permitindo que o outro se aproxime e 
que essa aproximação coadune com a formação de vínculo e acolhimento.  
Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde especializado no 
atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, v.23, n.3, p.1077-1090, 
2014 
 
11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 

a) Política Nacional de Imunização 
b) Política Nacional da Atenção Básica 
c) Política Nacional de Redução de Danos 
d) Sistema Único de Saúde 
e) Política Nacional de Humanização 

 
 
12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 
alternativa mais adequada. 

a) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 
comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 
doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

b) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de saúde 
indígenas. 

c) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-se às 
necessidades locais e às possibilidades específicas de cada região, levando em 
conta os diversos sistemas sociais, culturais e econômicos. 

d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser nacionais 
para o melhor direcionamento das ações. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como principais 
diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado complexas e variadas que 
devem auxiliar no manejo das demandas e __________de saúde de 
________________frequência e relevância em seu _______________, observando 
critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 
necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

a) Necessidades; maior; território 
b) Necessidades; menor, ambulatório 
c) Reinvindicações; maior; programa 
d) Reinvindicações, maior e território 
e) Necessidades, igual, programa 

 
Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 
Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios básicos de 
cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão 
conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde, tanto 
em serviço público como privado. São eles: (1) todo cidadão tem direito ao acesso 
ordenado e organizado aos sistemas de saúde; (2) todo cidadão tem direito a 
tratamento adequado e efetivo para seu problema; (3) todo cidadão tem direito ao 
atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão 
tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) 
todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da 
forma adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 
saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  
(Ministério da Saúde,2011) 
 
14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários da 
saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm avançando 
para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde (RAS). É 
característica diferencial da RAS: 

a) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 
b) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial do 

usuário ao sistema de saúde. 
c) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 

econômica. 
d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de demandas 

preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 
e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de óbito no 
Brasil. 

 
15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para seu 
problema, para isso é fundamental: 

a) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico decidir se 
seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de 
saúde. 
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b) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 
dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da história 
clínica e motivo do encaminhamento. 

c) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no prontuário do 
usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua atualização constante. 

d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde apropriada, 
por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem condições adequadas de 
atendimento. 

e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde apropriada, 
por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos profissionais de saúde 
decidir o melhor tratamento. 

 
16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o seu 
diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 

a) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com acolhimento 
baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

b) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a capacidade 
do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua saúde. 

c) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as ações e 
serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 

d) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das intervenções 
em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos na identificação de 
problemas e solução de necessidades. 

e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências científicas e 
o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, sendo questionável 
considerar os determinantes sociais relacionados ao processo de adoecimento.  

 
17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da saúde, a 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser entendido como 
princípio e diretriz do SUS: 

a) Política de saúde redistributiva. 
b) Controle social. 
c) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis de 

complexidade do sistema de saúde. 
d) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 

cidadania regulada. 
e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 

oferta serviços organizados a partir da constituição de redes assistenciais. 
 
18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes momentos 
passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse sentido, assinale a 
alternativa que apresenta fases de uma política pública de modo cíclico.    

a) (1)  Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) Tomada 
de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 

b) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; (4) 
Adaptação; e (5) Encerramento da política; 

c) (1)  Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) Tomada 
de decisão; e (5) Correções da política. 
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d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de decisão; 
(4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1)  Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um problema 
econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e (5) Implementação. 

 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência de 
políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos como 
Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema Único de Saúde 
está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  

a) Residual 
b) Seguro sócio-empresarial 
c) Meritocrático 
d) Corporativista 
e) Seguridade social 

 
 
20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez que a 
igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez mais pessoas 
têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, assinale a alternativa que 
apresenta princípios coerentes ao status político da cidadania. 

a) Individualismo e liberdade. 
b) Justiça, direitos e deveres. 
c) Solidariedade e assistencialismo. 
d) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 
e) Propriedade privada e competitividade 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21.  A osteoporose é considerada um problema de saúde pública devido, não somente 
a incidência, mas também pelas complicações causadas, principalmente, pelas 
fraturas; sendo a fratura proximal do fêmur responsável pela elevação dos custos de 
hospitalização, maior morbidade e mortalidade. O principal objetivo do tratamento da 
osteoporose é evitar fratura, sendo assim algumas estratégias devem ser utilizadas na 
prevenção de fraturas.  

a) Organizar o ambiente doméstico a fim de evitar quedas, utilizar calçados 
adequados para a realização de exercícios e utilizar a corrida como forma de 
aumentar a massa óssea. 

b) Realizar exercícios de equilíbrio, utilizar dispositivos de marcha para prevenção 
de quedas e realizar fortalecimento da musculatura extensora da coluna 
vertebral 
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c) Realizar fortalecimento da musculatura peitoral a fim de melhorar a hipercifose 
torácica, realizar os exercícios em casa e descalço para melhorar a 
propriocepção. 

d) Utilizar os protetores de quadril diariamente e evitar exposição solar para não 
degradar a massa óssea. 

e) Realizar caminhadas diárias com exposição solar de 15 minutos, utilizar coletes, 
diariamente, mesmo que não haja fratura, a fim de evitar à hipercifose torácica. 

 

22. As úlceras de pressão são afecções comuns e em idosos institucionalizados e 
hospitalizados há uma alta incidência, podendo chegar a 13,2% e 20% em 1 ano, 
respectivamente. O fator etiológico primário da úlcera é a pressão e sua fisiopatologia 
corresponde a: 

a) Lesão isquêmica que se desenvolve quando a pressão extrínseca sobre a pele 
excede a pressão média de enchimento do capilar, que é de 32 mmHg, 
causando redução do fluxo sanguíneo e aumento da oxigenação tecidual local, 
como resposta autonômica, o que gera hipóxia, acidose, hemorragia para o 
interstício, acúmulo de produtos tóxicos, morte celular e necrose tissular. 

b) Lesão isquêmica que se desenvolve quando a pressão extrínseca sobre a pele 
excede a pressão média de enchimento do capilar, que é de 64 mmHg, 
causando redução do fluxo sanguíneo e da oxigenação tecidual local, o que gera 
hipóxia, acidose, hemorragia para o interstício, acúmulo de produtos tóxicos, 
morte celular e necrose tissular. 

c) Lesão isquêmica que se desenvolve quando a pressão extrínseca sobre a pele 
excede a pressão média de enchimento do capilar, que é de 32 mmHg, 
causando redução do fluxo sanguíneo e da oxigenação tecidual local, o que gera 
hipóxia, acidose, hemorragia para o interstício, acúmulo de produtos tóxicos, 
morte celular e necrose tissular. 

d) Lesão isquêmica que se desenvolve quando a pressão extrínseca ocorre de 
maneira ininterrupta sobre a pele impedindo o enchimento capilar, causando 
aumento do fluxo sanguíneo e da oxigenação tecidual local, o que gera hipóxia, 
acidose, hemorragia para o interstício, acúmulo de produtos tóxicos, morte 
celular e necrose tissular. 

e) Lesão isquêmica que se desenvolve quando a pressão extrínseca ocorre de 
maneira ininterrupta sobre a pele promovendo o enchimento capilar, por 
resposta ao estímulo doloroso, causando aumento do fluxo sanguíneo e da 
oxigenação tecidual local, o que gera hipóxia, acidose, hemorragia para o 
interstício, acúmulo de produtos tóxicos, morte celular e necrose tissular. 
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23. Com o envelhecimento populacional há o aumento das doenças crônicas não 
transmissíveis, sendo a osteoartrite uma das doenças mais prevalentes do aparelho 
locomotor. Estima-se que a osteoartrite de joelho está presente em 14% dos idosos, 
levando à incapacidade e dificuldade na realização das atividades cotidianas. O 
tratamento fisioterapêutico é a modalidade não farmacológica mais utilizada nessa 
doença e engloba três aspectos fundamentais, que são: 

a) Educação do paciente, proteção articular e programa de exercícios terapêuticos. 

b) Conservação de energia, exercícios de impacto e redução do peso. 

c) Proteção articular, uso de eletroterapia e conservação de energia. 

d) Programa de exercícios terapêuticos, infiltração intra-articular e moxabustão. 

e) Aplicação de crioterapia, treino de equilíbrio e repouso. 

 

24. A paciente M.V.A, sexo feminino, 78 anos, foi hospitalizada com quadro de 
pneumonia aspirativa. A filha refere no momento da internação que a mãe apresenta 
engasgos frequentes e que perdeu 7kg nos últimos 12 meses. Na avaliação 
multidimensional a paciente relata duas quedas no último ano, fadiga aos mínimos 
esforços e baixo nível de atividade física (não faz nenhuma atividade fora do ambiente 
domiciliar). Nos testes físicos apresentou Time Up and Go de 18 segundos e força de 
preensão palmar de 15kg. 

Com base no caso clínico acima é possível dizer que esta paciente: 

a) Apresenta características da Síndrome da Imobilidade 
b) Apresenta características da Síndrome da Fragilidade podendo ser considerada 

pré-frágil 
c) Apresenta Déficit de Equilíbrio Estático 
d) Apresenta Déficit Cognitivo 
e) Apresenta características da Síndrome da Fragilidade podendo ser considerada 

frágil 

 

25. Paciente com 85 anos, sexo feminino, independente nas AVD é internada para 
cirurgia de colelitíase (pedra na vesícula). Apresentou quadro confusional agudo no 3º 
dia de pós-operatório. Atualmente encontra-se na Enfermaria de Clínica Médica com 6 
leitos e um banheiro no corredor. Quais os fatores que podem ser considerados de 
risco para quedas no ambiente hospitalar para esta idosa? 

a) Idade avançada, Ambiente e Cirurgia 
b) Delirium, Sexo feminino e Independência nas AVD 
c) Independência nas AVD, Ambiente e Idade avançada 
d) Idade avançada, Sexo feminino, Cirurgia 
e) Idade avançada, Delirium e Ambiente    
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26. Durante avaliação do cíngulo do membro superior é de suma importância observar 
o ritmo escapuloumeral do complexo do ombro, que apresenta uma relação de 2/1 do 
movimento do úmero em relação ao da escápula. O ritmo escapuloumeral pode ser 
divido em três fases relativas ao movimento do úmero, escápula e clavícula. Qual das 
alternativas abaixo apresenta a relação correta referente a segunda fase? 

a) Abdução de 40° de úmero, rotação de 20° com elevação mínima de escapula e 
elevação de 15° de clavícula. 

b) Abdução de 60° com rotação lateral de 90° de úmero, rotação de 30° de 
escápula e rotação posterior de 30-50° associado a elevação de 15° de 
clavícula. 

c) Abdução de 15° de úmero, movimento mínimo de escapula, e elevação de 0-5° 
de clavícula. 

d) Abdução de 120° de úmero, rotação de 45° de escapula e rotação posterior e 
elevação de 20° de clavícula. 

e) Abdução de 30° de úmero, rotação de 15° de escápula, e elevação de 10° de 
clavícula. 

 

27. “Paciente deitado em decúbito dorsal e examinador posiciona o membro inferior a 
ser testado de modo que o pé fique sobre o joelho do membro inferior oposto. Na 
sequencia o examinador baixa lentamente o joelho do membro inferior que está sendo 
testado em direção a mesa do exame. O teste é considerado positivo, quando o joelho 
do membro inferior testado permanece acima do membro inferior oposto estendido. ” O 
teste acima descrito por Magee (2010) é denominado: 

a) Teste para laceração labial anterior (FADDIR) 
b) Teste de FABER 
c) Teste para laceração labial posterior 
d) Teste de Trendelenburg 
e) Teste de Craig 

 

28. O ciclo da marcha consiste no intervalo de tempo ou na sequência de movimentos 
que ocorrem entre dois contatos iniciais consecutivos do mesmo pé. Este ciclo pode 
ser dividido entre fase de apoio e fase de balanço. Como base nisso qual a sequência 
correta da fase de apoio e qual a porcentagem desta em relação a fase de balanço? 

a) Pré balanço, contato inicial, resposta a carga, apoio médio, apoio terminal. 
Relação 20°/80°. 

b) Contato inicial, resposta a carga, apoio médio, apoio terminal, pré balanço. 
Relação 40°/60°. 
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c) Contato inicial, resposta a carga, apoio médio, apoio terminal, pré balanço. 
Relação 60°/40°. 

d) Pré balanço, balanço inicial, balanço médio, balanço terminal. 60°/40°. 
e) Contato inicial, balanço inicial, balanço médio, balanço terminal. 75°/25°. 

 

29. Os exercícios terapêuticos, são escolhidos de acordo com o quadro clínico do 
paciente (agudo, subagudo, crônico), e evolução clinica ao longo das sessões de 
fisioterapia.  A escolha adequada do tipo de exercício (passivo, ativo e resistidos) 
contribui para a melhora do quadro clinico do paciente, em diversos quadros de lesões 
musculoesqueléticas.  No caso da dor lombar por exemplo, o exercício é indicado em 
todos os quadros clínicos, tendo o paciente que ser monitorado, quanto ao seu medo 
de realizar o movimento, estimulando-o a avançar de exercícios mais leves, sem carga, 
a exercícios mais intensos e com carga.   

Considerando o quadro clínico de dor lombar aguda e crônica, assinale a alternativa 
que melhor orienta a realização de exercícios em que condição.      

a) Na fase aguda, o paciente deve fazer repouso. Já na fase crônica, deve revezar 
entre repouso e diversos tipos de exercícios. Podendo realizar modalidade 
diversas, como pilates, cinesioterapia e RPG. 

b) Na fase aguda, o paciente deve fazer repouso, e evitar qualquer tipo de 
exercício.  No quadro crônico, a terapia por exercício é recomendada, e deve ser 
mantida apenas com alongamentos. 

c) Na fase aguda o paciente deve realizar exercícios regulares (manter-se ativo), 
não sendo necessário realizar terapia por exercícios. Muito embora, a terapia 
por exercício possa ser recomendada na fase crônica. 

d) Na fase aguda, o paciente deve revezar entre repouso e exercícios de 
fortalecimento abdominal. Na fase crônica, a fisioterapia convencional não é 
recomendada. 

e) Na fase aguda, o paciente deve ser orientado a realizar exercícios regulares, 
como caminhada, e não deve fazer repouso.  Não é necessário realizar 
fisioterapia, em nenhuma das fases (aguda ou crônica). 

 

30. A anamnese e o exame clínico do paciente, envolvem uma série de estratégias do 
terapeuta, para que este, a partir das informações, obtenha o diagnóstico e trace o 
prognóstico do paciente. Tudo o que o paciente fala, e a forma como ele se comporta 
durante a avaliação, deve ser observado, e anotado. Os sinais e sintomas, informados 
devem ser investigados durante a avaliação geral e exame segmentar, e confirmados 
por testes específicos se necessário.  Um dos itens da avaliação fisioterapêutica 
bastante relevante é a graduação da intensidade da dor. Muito embora a dor, não 
indique necessariamente incapacidade ou limitação de movimento.  A gravidade da dor 
porém, pode ser observada por meio de outros comportamentos do paciente que não 
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apenas a resposta à uma escala. Assinale a alternativa que melhor representa esses 
comportamentos e que confirmam o que foi graduado na escala de dor.  

a) O intenso quadro de dor, é observado, por todo o percurso do paciente até 
chegar ao local do atendimento; a locomoção está comprometida, a face 
demostra este sentimento, com o franzir da testa e sobrancelhas. 

b) Ato de segurar a área dolorosa, mudanças posturais, muito embora isso só 
ocorra quando o terapeuta questiona sobre a queixa; na maioria das vezes o 
paciente até impede que o terapeuta realize a avaliação completa do segmento 
acometido. 

c) Espera-se que haja uma rigidez anormal do segmento; testes que comprovam 
isso, são movimentos passivos do segmento, não sendo necessário que se 
repita o comportamento em atividades especificas (colocar a mão atrás da nuca, 
se abaixar para pegar um objeto no chão. 

d) A exacerbação da dor, ao toque gera suspiros, muito embora, não haja nenhum 
recuo ou elevação dos ombros, ou movimento que indique a interrupção do 
exame.  

e) O uso de talas, ou faixas compressoras, podem de alguma forma indicar 
gravidade do quadro de dor. 

 

31. A avaliação da capacidade funcional permite determinar o efeito da doença ou 
condição de saúde nas atividades de vida diária do paciente. Os resultados dos testes 
funcionais se apoiam nas condições clinicas do paciente, e influenciam na 
incapacidade do indivíduo. Porém a execução de atividades básicas de vida diária, 
como de autocuidado (tomar banho, escovar os dentes), alimentar-se; atividades 
instrumentais avançadas (cozinhar, dirigir); atividades ocupacionais (manusear objetos) 
e recreativas (saltar, correr), requer uma avaliação mais especifica. A partir desse 
contexto, assinale a alternativa correta, em que há uma sequência de testes para 
avaliações da capacidade funcional do paciente.  

a) Teste da atividade laborativa, Teste de flexibilidade, Intensidade da dor, Teste 
de função de membros superiores, Stock teste. 

b) Teste de Força, Avaliação ativa da amplitude de movimento, Teste 
proprioceptivo, Medida de independência, SF-36. 

c) Teste da Função musculoesquelética, Medida de independência, SF-36, 
Stock teste, Teste da atividade laborativa. 

d) Teste proprioceptivo, Medida de independência, SF-36, Stock teste, Teste de 
Força, Teste de mobilidade. 

e) Medida de independência, Teste de função de membros superiores, Teste de 
mobilidade, Teste proprioceptivo. 
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32. Diversas são as técnicas de higiene brônquica que podem ser utilizadas na 
população pediátrica e neonatal. Devido a grande variabilidade de idade desses 
pacientes, algumas técnicas podem ser executadas de maneira passiva (pelo 
fisioterapeuta) ou ativa (pelo paciente). Assinale a alternativa correta, considerando a 
afirmação acima. 

a) A técnica de expiração lenta e prolongada (ELPr) pode ser executada de 
maneira ativa, na qual o paciente realiza uma expiração forçada para eliminar 
secreção das vias aéreas inferiores (vias distais). 

b) A técnica de aumento de fluxo expiratório rápido (AFE) é técnica ativa realizada 
pelo paciente em decúbito lateral, como auxílio do fisioterapeuta, na qual a 
região com secreção (região obstruída) fica na posição não dependente 
(superior) para favorecer a drenagem. 

c) A técnica de expiração lenta e prolongada (ELPr) é feita de maneira passiva e a 
compressão tóraco-abdominal inicia-se no final da fase expiratória, sendo 
bloqueada as próximas três ou quatro inspirações para prolongar a fase 
expiratória. 

d) O oscilador oral de alta frequência impõe pressão expiratória positiva contínua 
nas vias aéreas mantendo a pressão alveolar (PEEP) aumentada mesmo após o 
final da expiração. 

e) A técnica de expiração lenta e total com a glote aberta (ELTGOL) é técnica ativa, 
na qual o fisioterapeuta faz compressão tóraco-abdominal que se inicia na fase 
expiratória, e tem como objetivo eliminar secreção das vias aéreas superiores 
(vias proximais). 

 
33. Assinale abaixo a alternativa correta sobre aspectos contidos no protocolo de 
manipulação mínima na UTI Neonatal, considerando que os princípios desse protocolo 
objetivam reduzir os estímulos nocivos, o estresse e contribuir para o desenvolvimento 
do recém-nascido.   

a) A aspiração da cânula traqueal deve ser sempre realizada a cada duas horas 
para evitar a obstrução. 

b) A manipulação mínima é um protocolo idealizado e conduzido pela equipe da 
fisioterapia. 

c) Utilizar o posicionamento do recém-nascido em abdução dos membros e a 
sucção não nutritiva são estratégias que minimizam a dor. 

d) O método Canguru deve ser incentivado após o recém-nascido atingir a idade 
gestacional de 37 semanas. 

e) A iluminação e ruídos no ambiente e manipulações devem ser minimizados para 
reduzir o estresse e a dor. 

 

34. O processo de descontinuação da ventilação pulmonar mecânica (VPM) em 
pediatria e neonatologia realizado nas terapias intensivas pediátricas é iniciado após 
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algumas condições mínimas a serem alcançadas. Assinale abaixo a alternativa que 
contenha tais condições para iniciar o processo de descontinuação. 

a) Iniciar o processo de descontinuação nas primeiras 48h após a instalação da 
VPM para que não haja fraqueza muscular respiratória e periférica. 

b) Iniciar o processo de descontinuação na vigência de aumento das 
concentrações e doses de drogas vasoativas, pois assim o paciente tem 
estabilidade hemodinâmica. 

c) Iniciar o processo de descontinuação quando houver normalização da 
gasometria, independente dos valores ajustados no ventilador mecânico. 

d) Iniciar o processo de descontinuação quando houver controle e estabilidade da 
causa que indicou a necessidade de VPM. 

e) Iniciar o processo de descontinuação quando houver controle e estabilidade da 
causa, mesmo que haja distúrbio eletrolítico. 

 

35. O programa de exercício físico, reabilitação pulmonar, nos pacientes pediátricos 
com doença pulmonar crônica é recomendado e realizado pela equipe da fisioterapia. 
Esse programa, além das atividades aeróbias deve incluir orientações sobre a doença 
e como evitar as crises. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta: 

a) Define-se exercício aeróbio qualquer atividade que utilize pequenos grupos 
musculares, que pode ser mantido continuamente por pelo menos 90 minutos. 

b) O treinamento aeróbio feito com 90 a 95% da frequência cardíaca máxima deve 
ser priorizado nas crianças, diferentemente dos adultos, pois elas toleram mais a 
atividade física. 

c) Os pacientes asmáticos são capazes de participar de programa de reabilitação 
pulmonar apenas se foram efetuados em meio aquático (natação). 

d) A reabilitação pulmonar promove aumento: na concentração de enzimas 
oxidativas mitocondriais e no limiar de lactato, resultando em melhora na 
capacidade de exercício. 

e) Os pacientes com diagnóstico de fibrose cística não são admitidos no programa 
de reabilitação pulmonar devido à possibilidade de contaminação dos demais 
pacientes, por terem infecção pulmonar de repetição e colonização bacteriana 
no pulmão. 

 

36. A avaliação neurológica, bem como o tratamento de uma criança precisam ser 
fundamentados em conceitos importantes sobre maturação, desenvolvimento e 
crescimento. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a definição correta 
para cada um desses conceitos. 

a) Aumento de peso, tamanho e volume; Conjunto de transformações que ocorre 
no organismo até alcançar sua plenitude; Refere-se aos processos relativos ao 
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sistema nervoso e psicológicos que conduzem a adaptações cada vez mais 
flexíveis. 

b) Conjunto de transformações que ocorre no organismo até alcançar sua 
plenitude; Refere-se aos processos relativos ao sistema nervoso e psicológicos 
que conduzem a adaptações cada vez mais flexíveis; Aumento de peso, 
tamanho e volume. 

c) Conjunto de transformações que ocorre no organismo até alcançar sua 
plenitude; Aumento de peso, tamanho e volume; Refere-se aos processos 
relativos ao sistema nervoso e psicológicos que conduzem a adaptações cada 
vez mais flexíveis. 

d) Aumento de peso, tamanho e volume; Refere-se aos processos relativos ao 
sistema nervoso e psicológicos que conduzem a adaptações cada vez mais 
flexíveis; Conjunto de transformações que ocorre no organismo até alcançar sua 
plenitude. 

e) Refere-se aos processos relativos ao sistema nervoso e psicológicos que 
conduzem a adaptações cada vez mais flexíveis; Aumento de peso, tamanho e 
volume; Conjunto de transformações que ocorre no organismo até alcançar sua 
plenitude. 

 

37. As escalas mais utilizadas para calcular a idade gestacional de recém-nascidos, 
como New Ballard e Capurro, são compostas por itens que avaliam o tônus muscular. 
Essa associação é possível pelo comportamento motor observado nas diferentes 
idades gestacionais. Tendo como base o texto acima e o desenvolvimento motor, 
assinale a alternativa correta. 

a) Na fase fetal tardia, que inicia na vigésima sétima semana de gestação, o tônus 
muscular desenvolve, em sentido céfalo-caudal.  

b) O neonato apresenta forte tônus extensor, que será reduzido gradativamente 
pela ação da gravidade e pela ativação do controle muscular.  

c) O recém-nascido em repouso mostra uma atitude simétrica de flexão ou semi-
flexão do tronco e membros em decorrência de uma hipertonia fisiológica 
simétrica. 

d) A postura esperada para o recém-nascido é de assimetria, especialmente do 
tônus cervical. 

e) O desenvolvimento esperado para o prematuro extremo é semelhante, em 
tempo e qualidade, ao do recém-nascido a termo. 

 

38. Paciente J.S.S., 68 anos, tabagista de longa data, apresenta diagnóstico de doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), deu entrada no pronto socorro descompensado, 
com dispneia intensa e sinais de desconforto respiratório intensos, utilizando a 
respiração frenolabial. Ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular presente, diminuído 
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bilateralmente com sibilos expiratórios. Gasometria: pH: 7,22  PaCO2 = 65  PaO2 = 50  
HCO3= 30  BE = +13  SaO2 = 82%. Sobre a DPOC, assinale a alternativa incorreta: 

a) A bronquite crônica é clinicamente definida pela presença constante ou por 
aumentos recorrentes  da secreção pulmonar, suficientes para causar 
expectoração. A expectoração deve estar presente pelo menos  por três meses 
por ano, em dois anos sucessivos. 

b) O enfisema apresenta alterações anatômicas, entre as quais de destacam a 
perda de retração elástica pulmonar, colapso expiratório e hiperinsuflação 
pulmonar. 

c) Na DPOC podem ocorrer distúrbios circulatórios, entre os quais o cor pulmonale, 
que é a sobrecarga do ventrículo esquerdo devido a vasoconstrição secundária 
à hipoxemia. 

d) A gasometria arterial de um indivíduo com DPOC pode apresentar as seguintes 
alterações: hipoxemia, hipercapnia com compensação metabólica. 

e) A disfunção muscular esquelética é uma das manifestações sistêmicas da 
DPOC, que apresenta:  redução da capilarização das fibras musculares, menor 
percentual de fibras oxidativas, maior percentual de fibras glicolíticas e redução 
de enzimas oxidativas nas fibras musculares. 

 
39. Quase meio século após sua primeira descrição, a síndrome do desconforto 
respiratório agudo (SDRA) continua como um grande risco oferecido à vida de 
pacientes críticos. A despeito dos imensos esforços científicos e econômicos que a 
comunidade tem despendido para melhorar os desfechos da SDRA, recente 
levantamento global demonstrou que sua prevalência é de 0,42 casos por leito de 
unidade de terapia intensiva (UTI), com taxa de mortalidade de 40% (Rios, F. et al. Rev 
Bras Ter Intensiva. 2017;29(3):354-363). A SDRA é caracterizada por: 

a) Aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, acúmulo de proteína 
intersticial e edema intra-alveolar, dano alveolar difuso e membranas hialinas. 

b) Redução da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, acúmulo de proteína 
intersticial e edema intra-alveolar, dano alveolar localizado e membranas 
hialinas. 

c) Aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, ausência de edema 
intra-alveolar, dano alveolar localizado e membranas hialinas. 

d) Redução da permeabilidade da membrana bronquiolar, acúmulo de secreção 
intra-alveolar, dano alveolar difuso e membranas hialinas. 

e) Aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, acúmulo de secreção 
bronquiolar, dano alveolar localizado e membranas hialinas. 

 
40. Paciente após atropelamento foi levado ao pronto socorro com desconforto 
respiratório importante, sendo submetido à oxigenoterapia. Ao exame, apresentava 
ausculta pulmonar: murmúrio vesicular diminuído em hemitoráx esquerdo, sem ruídos 
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adventícios, timpanismo à percussão em hemitórax esquerdo, taquipnéia e uso de 
musculatura acessória. Radiografia de tórax apresentando imagem de 
hipertransparência em hemitórax esquerdo com desvio do mediastino para o lado 
contralateral. Diante deste quadro, o procedimento realizado foi a drenagem de tórax. 
Qual o provável diagnóstico médico e o tratamento fisioterapêutico  mais indicado neste 
caso? 

a) Hemotórax e exercícios de expansão pulmonar 
b) Pneumotórax e técnicas de higiene brônquica 
c) Pneumotórax e treinamento de músculos respiratórios 
d) Pneumotórax e exercícios de expansão pulmonar 
e) Hemotórax e exercícios de expansão pulmonar 

 

41. O uso da ventilação mecânica não-invasiva para pacientes com edema agudo de 
pulmão cardiogênico é recomendado porque diminui não somente o trabalho 
respiratório como o cardíaco. Qual das alternativas abaixo descreve efeitos benéficos 
da ventilação mecânica não-invasiva sobre os sistemas respiratório e cardíaco em 
pacientes com edema agudo de pulmão cardiogênico? 

a) Recrutamento de unidades alveolares, aumento da pré-carga de ventrículo 
direito e aumento do débito cardíaco. 

b) Melhora da complacência pulmonar, aumento da pré-carga de ventrículo 
esquerdo e aumento do volume sistólico. 

c) Melhora da complacência pulmonar, aumento da pós-carga de ventrículo 
esquerdo e aumento do débito cardíaco. 

d) Diminuição da hipoxemia, diminuição da pós-carga de ventrículo esquerdo e 
aumento da contratilidade cardíaca. 

e) Diminuição da hipoxemia, diminuição da pós-carga de ventrículo direito e 
redução do volume sistólico. 

 

42. Paciente do sexo masculino, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva 
crônica, em tratamento ambulatorial, com 75 anos, 170 cm de altura, 65 kg, se 
encontra em respiração espontânea, em ar ambiente, com saturação periférica de 
oxigênio de 92%, com frequência respiratória de 20 ipm e refere dispneia ao subir 
escada. A gasometria arterial revelou: pH = 7,36; PaCO2 = 64 mmHg; e HCO3- = 35 
mEq/L. Como você avalia a condição respiratória desse paciente? 

a) Paciente estável, porém com acidose respiratória.   
b) Paciente estável com acidose respiratória compensada por uma alcalose 

metabólica. 
c) Paciente estável com alcalose metabólica compensada por acidose respiratória. 
d) Paciente estável com acidose respiratória parcialmente compensada por uma 

alcalose metabólica 
e) Paciente com risco de evoluir com acidose mista. 
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43. Paciente do sexo feminino, com diagnóstico de pneumonia adquirida na 
comunidade, com 65 anos, 160 cm de altura, 70 kg, se encontra sob ventilação 
mecânica invasiva, sedada (não desperta aos estímulos verbal e doloroso), com drogas 
vasoativas, hemodinamicamente estável (frequência cardíaca= 98 bpm e pressão 
arterial média= 75 mmHg) e saturação periférica de oxigênio= 99%. Os parâmetros do 
ventilador são: ventilação controlada, modo volume controlado, volume corrente = 560 
ml, frequência respiratória programada = 14 ipm, frequência respiratória total = 14 ipm, 
tempo inspiratório = 1,0 segundo, pressão positiva expiratória final (PEEP)= 6 cmH2O, 
fração inspirada de oxigênio (FiO2) = 60%, pico de pressão inspiratória (PPI)= 28 
cmH2O. A gasometria arterial revelou: pH =7,50; PaO2 = 110 mmHg; SatO2=98%; 
PaCO2 =30 mmHg; HCO3- = 25 mEq/L. Após avaliar a paciente você faria quais 
alterações nos parâmetros do ventilador mecânico? 

a) Diminuiria a frequência respiratória para corrigir a alcalose respiratória e 
manteria o volume corrente que está adequado e reduziria a FiO2 em 10-20% de 
acordo com a resposta da SpO2 que deve permanecer acima de 92-94%. 

b) Aumentaria o tempo inspiratório para 1,2 segundos para diminuir o tempo 
expiratório e, dessa forma, diminuir a “lavagem” de CO2 e corrigir o pH, reduziria 
a FiO2 em 5-20% de acordo com a resposta da SpO2 que deve permanecer 
acima de 92-94%. 

c) Diminuiria o volume corrente para corrigir a alcalose respiratória, reduziria a FiO2 
em 10-20% de acordo com a resposta da SpO2 que deve permanecer acima de 
92-94%, e aumentaria a PEEP para 8 cmH2O na tentativa de melhorar a relação 
PaO2/FiO2. 

d) Diminuiria o volume corrente para corrigir a alcalose metabólica, reduziria a FiO2 
em 10-20% de acordo com a resposta da SpO2 que deve permanecer acima de 
92-94%, e não alteraria a PEEP pois a relação PaO2/FiO2 está adequada. 

e) Aumentaria a frequência respiratória para corrigir a alcalose respiratória, 
reduziria a FiO2 em 10-20% de acordo com a resposta da SpO2 que deve 
permanecer acima de 92-94%, e aumentaria a PEEP para 10 cmH2O na 
tentativa de melhorar a relação PaO2/FiO2. 
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44. O fisioterapeuta foi chamado na emergência, pois um paciente de 30 anos, 
masculino, com fibrose pulmonar está apresentando a saturação aferida no oxímeto de 
pulso (SpO2) = 85%. Analisando a curva de dissociação da hemoglobina, o valor da 
pressão arterial de oxigênio (PaO2) esperada é de, aproximadamente: 

                         

 

 

 PaO2 mmHg 

                                                   

a) 50 mmHg 
b) 60 mmHg 
c) 70 mmHg 
d) 80 mmHg 
e) 90 mmHg 

 

45. S.P.S., 26 anos, sexo feminino, com diagnóstico de bronquiectasia, foi 
encaminhada para realizar fisioterapia ambulatorial. O fisioterapeuta pode lançar mão 
de diversas técnicas de higiene brônquica e expansão pulmonar. Em relação a essas 
técnicas, leia as sentenças abaixo e considere V para verdadeiro e F para falso, 
assinalando a alternativa correta. 

(__) A técnica do ciclo ativo da respiração pode desencadear hipoxemia. 

(__) A efetividade dos exercícios de expansão na mobilização e eliminação de 
secreção brônquica pode ser explicada pelo fenômeno da interdependência alveolar. 
(__) A técnica de expiração forçada (huffing) a baixos volumes pulmonares é indicada 
para deslocar secreção de vias aéreas de grande calibre. 

(__) A pressão expiratória positiva (PEP) auxilia a mobilização de secreções do trato 
respiratório pelo enchimento dos segmentos hipoventilados por meio da ventilação 
colateral. 
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(__) O flutter combina as técnicas de oscilação oral de alta frequência e pressão 
expiratória positiva. 

 

a) F, F, V, V, V 
b) F, F, F, V, V 
c) F, V, F, V, V 
d) V, V, F, V, V 
e) V, F, V, F, V 

 

46. O fisioterapeuta está atendendo um paciente com doença pulmonar unilateral 
(pneumonia extensa à direita) na enfermaria. Ao fazer as trocas de decúbito, notou que 
a saturação de oxigênio aferida no oxímetro de pulso (SpO2) se reduz quando o 
paciente adota o decúbito lateral direito (DLD) e melhora quando o paciente adota o 
decúbito lateral esquerdo (DLE). Com base nessas informações, assinale a alternativa 
correta. 

a) A SpO2 se reduz no DLD porque aumenta o desequilíbrio V/Q no pulmão D 
devido à baixa ventilação pela pneumonia e aumento da perfusão pela ação da 
gravidade. 

b) A SpO2 se reduz no DLD porque a ventilação aumenta mais do que a perfusão 
neste pulmão. 

c) A SpO2 melhora no DLE porque a ventilação é maior no pulmão D e a perfusão 
é maior no pulmão E. 

d) A SpO2 melhora no DLE porque a ventilação é maior no pulmão E e a perfusão é 
maior no pulmão D. 

e) A SpO2 melhora no DLE porque tanto a ventilação quanto perfusão são maiores 
no pulmão D. 

 

47. Durante a ventilação mecânica invasiva pode ocorrer assincronia paciente-
ventilador quando a interação entre o paciente e o ventilador mecânico não é perfeita. 
A assincronia paciente-ventilador possui várias graduações: desde uma pequena 
alteração, pouco perceptível, até um desconforto respiratório grave, facilmente 
identificável a inspeção clínica. Um tipo de assincronia paciente-ventilador comum em 
pacientes obstrutivos quando ventilados no modo de ventilação com pressão suporte 
(PSV) consiste no prolongamento do tempo inspiratório (conhecido como atraso de 
ciclagem), em função da queda do pico de fluxo inspiratório devido à obstrução das 
vias aéreas. Com o intuito de minimizar essa assincronia pode-se fazer qual ajuste nos 
parâmetros do ventilador mecânico? 
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a) Diminuir o critério de ciclagem da PSV, que é normalmente ajustado em 25% do 
pico de fluxo inspiratório. 

b) Aumentar a sensibilidade do ventilador para reduzir o tempo inspiratório. 

c) Diminuir a sensibilidade do ventilador para reduzir o tempo inspiratório. 

d) Aumentar o critério de ciclagem da PSV, que é normalmente ajustado em 25% 
do pico de fluxo inspiratório. 

e) Ajustar a PSV para entregar um volume corrente de 6 a 8 ml/kg de peso predito 
o que irá reduzir o tempo inspiratório. 

 
48. Um paciente de 55 anos teve diagnosticado edema agudo de pulmão de origem 
cardiogênica. Apresenta-se taquipneico (frequência respiratória = 35 rpm), usando 
musculatura acessória da inspiração e expiração. O fisioterapeuta realizou a 
ventilometria e apresentou ventilação = 7 litros. O volume corrente e a ventilação 
alveolar deste paciente são, respectivamente: 

a) 200 mL e 1.750 mL 

b) 200 mL e 2.000 mL 

c) 300 mL e 2.220 mL 

d) 300 mL e 2.500 mL 

e) 500 mL e 3.000 mL 

 

49. A classificação funcional por meio da Escala New York Heart Association (NYHA) 
para pacientes cardiopatas vem sido proposta como uma forma efetiva em determinar 
a capacidade funcional destes indivíduos. Sendo assim, cardiopatas são classificados 
como: 

a) Classe I: Sintomas em repouso; Classe II: Sintomas desencadeados por 
atividades menos intensas que as cotidianas ou aos pequenos esforços; Classe 
III: Sintomas desencadeados por atividades cotidianas; Classe IV Ausência de 
sintomas (dispneia) durante atividades cotidianas. 

b) Classe I: Ausência de sintomas; Classe II: Sintomas desencadeados por 
diabetes melito (DM); Classe III: Sintomas desencadeados por DM e 
dislipidemia; Classe IV desencadeados por DM, dislipidemia e hipertensão 
arterial sistêmica (HAS). 

c) Classe I: Ausência de sintomas (dispneia) durante atividades cotidianas; Classe 
II: Sintomas desencadeados por atividades cotidianas; Classe III: Sintomas 
desencadeados por atividades menos intensas que as cotidianas ou aos 
pequenos esforços; Classe IV Sintomas em repouso. 
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d) Classe I: presença de sintomas constantes; Classe II: Sintomas desencadeados 
por fatores de risco cardiovascular Classe III: Sintomas desencadeados por 
doenças coronarianas; Classe IV ausência de sintomas relacionados a doenças 
cardiovasculares. 

e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

50. Pacientes com edema pulmonar podem evoluir com insuficiência respiratória e 
necessitar de medidas terapêuticas efetivas para resolução do quadro. A identificação 
das causas do edema, se torna necessária para o emprego da terapêutica adequada. 
São características do edema pulmonar cardiogênico: 

a) Aumento na permeabilidade da membrana endotelial capilar pulmonar em 
decorrência de uma lesão do endotélio vascular pulmonar, levando ao aumento 
do fluxo de proteínas do capilar para o espaço intersticial. 

b) Redução da pressão oncótica do plasma, acompanhada de moderada elevação 
da pressão hidrostática capilar. 

c) Redução da permeabilidade da membrana endotelial capilar pulmonar em 
decorrência de uma lesão do endotélio vascular pulmonar, em decorrência de 
disfunção e/ou falência ventricular esquerda. 

d) Aumento da pressão hidrostática capilar com consequente redução da na 
permeabilidade da membrana endotelial capilar pulmonar com aumento do 
desconforto respiratório e hipercapnia sanguínea. 

e) Aumento da pressão hidrostática capilar em decorrência de uma sobrecarga de 
volume e pressão na circulação pulmonar, geralmente em decorrência de 
disfunção e/ou falência ventricular esquerda. 

 

51. Que termo é usado para se referir ao período de contração ventricular, enquanto 
todas as válvulas estão fechadas? 

a) Contração isovolumétrica 
b) Relaxamento isovolumétrico 
c) Ejeção rápida 
d) Quiescente 
e) Enchimento ventricular 

 

52. Maria teve uma queda abrupta da pressão arterial ao se levantar da cama muito 
rapidamente. Qual a resposta fisiológica normal nesta situação? 

a) inibição do sistema renina angiotensina aldosterona e natriurese. 
b) liberação de peptídio natriurético atrial e aumento de fluxo renal 
c) ativação do barorreflexo com aumento da atividade parassimpática 
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d) ativação do baroreflexo, aumento da atividade simpática e aumento da secreção 
de renina 

e) ativação do barorreflexo com aumento da atividade simpática e redução 
parassimpática 

 

53. Indique a alteração que aumenta a chance de desenvolver edema de membros 
inferiores: 

a) Hipertensão Arterial 
b) Aumento na concentração de proteínas plasmáticas 
c) Aumento da pressão hidrostática tecidual 
d) Venocongestão 
e) Todas as condições citadas 

 
54. O eletrocardiograma é um exame que avalia a atividade elétrica do coração e é 
possível detectar o número de batimentos cardíacos por minuto. Assinale a alternativa 
que contém a frequência cardíaca aproximada do eletrocardiograma abaixo: 

 

a) 100 bpm 
b) 120 bpm 
c) 90 bpm 
d) 80 bpm 
e) 130 bpm 

 

55. Paciente 64 anos S.M.J., tabagista e hipertenso, apresentou quadro de acidente 
vascular encefálico e evolui com espasticidade, paresia, hipertonia, hiper-reflexia, 
espasmos e sinal de Babinski presente. Assinale a alternativa abaixo que caracteriza 
este quadro clínico: 

a) Lesão do neurônio motor inferior 
b) Lesões cerebelares 
c) Lesões de neurônio motor superior 
d) Lesões de núcleos da base 
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e) Lesões vestibulares 
 

56. “Quando um indivíduo tem sua rotina alterada por condições que afetam sua saúde, 
as atividades e a participação do indivíduo no âmbito social são bastante modificadas. 
As condições de saúde são influenciadas pelas estruturas e funções do corpo, assim 
como pelo nível de atividade funcional do indivíduo e sua participação na sociedade. O 
fisioterapeuta deve ter conhecimento acerca dos modelos de saúde. O pensar desse 
profissional deve ser voltado para uma visão global na avaliação e no tratamento”. O 
modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) é uma ferramenta útil 
para conhecer as condições de funcionalidade das pessoas, associadas ou não a 
qualquer doença considerando os fatores: 

a) Sociais e econômicos 
b) Individuais e alimentares 
c) Coletivos e organizacionais 
d) Psicológicos e integracionistas 
e) Ambientais e pessoais 

 

57. A espasticidade é um dos distúrbios motores mais frequentes e incapacitantes que 
ocorre em pacientes com lesões no sistema nervoso. Neste cenário, assinale a 
alternativa abaixo que caracteriza a espasticidade. 

a) Ser dependente de velocidade do teste, envolver sistema extrapiramidal e 
apresentar tônus constante durante todo o movimento. 

b) Envolver flexores e extensores, ter reflexo tendinoso aumentado e tônus 
constante durante todo o movimento 

c) Envolver os flexores dos membros superiores e extensores dos membros 
inferiores, ter tônus constante durante todo o arco de movimento 

d) Ter músculos flexores e extensores dos membros comprometidos, apresentar 
tônus constante durante o arco de teste e reflexo tendinoso normal. 

e) Ser dependente de velocidade de teste, envolver lesão do neurônio motor 
superior, e apresentar reflexo tendinoso aumentado. 

 

58. Os números de casos de traumatismo raquimedular em acidentes com moto têm 
crescido nos últimos anos. Os músculos chaves de membros superiores relativos às 
raízes de C5, C6, C7, C8 e T1 respectivamente são: 

a) Tríceps, extensores do punho, bíceps, flexor profundo dos dedos, abdutor do 
dedo mínimo 

b) Bíceps, extensores do punho, tríceps, flexor profundo dos dedos, abdutor do 
dedo mínimo 

c) Peitoral maior, tríceps, deltóide, grande dorsal, oponente do polegar. 
d) Bíceps, peitoral maior, extensores do punho, tríceps, flexor profundo dos dedos. 
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e) Bíceps, flexor profundo dos dedos, extensores do punho, tríceps, abdutor do 
dedo mínimo. 

 

59. Paciente I.D., do sexo masculino, com 19 anos, sofreu sintomas graves de 
influenza (gripe) que exigiram seu repouso em casa por 2 dias. Quatro dias depois de 
retornar ao trabalho notou formigamento e sensação de dormência nos dedos e 
dificuldade em realizar movimentos com mãos e pés. No dia seguinte o quadro se 
agravou e apresentou dificuldade para andar. Foi levado ao hospital e submetido a 
testes de condução nervosa através dos quais constatou-se que os tempos de 
condução, sensorial e motora, estavam lentos, em relação a um padrão de 
normalidade. Ficou confirmado que esta doença comprometeu seu sistema nervoso. 
Assinale a alternativa que se enquadra no caso clínico acima: 

a) Síndrome de Guillain-Barré 
b) Distrofia muscular de Duchenne 
c) Síndrome de Charcot-Marie-Tooth 
d) Síndrome de Eaton-Lambert 
e) Miastenia Grave 

 
60. Se um paciente apresenta alteração no programa de controle postural para 
estabilizar articulações durante o movimento, mas apresenta força muscular e 
amplitude para gerar um movimento, este paciente terá dificuldade de controlar a 
frequência e velocidade do movimento, assim como, incapacidade de diminuir ou 
reverter esse movimento durante atividades funcionais. Na tentativa de alcançar o alvo, 
o movimento parece excessivo e o paciente com frequência ultrapassa o alvo. Esta 
descrição se refere a: 

a) Espasticidade 
b) Tremor de repouso 
c) Rigidez 
d) Ataxia 
e) Flacidez 
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