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Eles passarão, eu passarinho.  
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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

12 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são: 

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber médico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto.  

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde.  

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas  as afirmativas  

A) I e II.   B) I e III.   C) II e IV.  D) III e IV. 
 

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que realizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que  

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente.  

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS. 
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse movim ento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis, uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e dim inuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso. 

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e  saúde ocupacional. 

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar  o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, dificultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro.  

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo.  

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela popu lação ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja observada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer. 

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9 anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais para a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da saúde.  

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual os 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pr essão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tipos: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na  

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou  a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua  casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da droga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupação em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Após o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). 

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 
 

16. Uma equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) , após voltar de uma visita de 
campo, se reúne para discutir estratégias para o acompanhamento domiciliar dos usuários 
atendidos. Um dos fisioterapeutas da equipe inicia sua fala chamando atenção para o caso de 
uma Sra. de 68 anos de idade que está em fase ambulatorial de pós -operatório de artroplastia 
coxofemoral. Segundo o fisioterapeuta, sua avaliação dinâmica e estática mostra que essa 
paciente apresenta desalinhamento postural quando posta de pé, além de um encurtamento 
de musculatura posterior da coxa. Ele conclui a descrição do caso, relatando que a paciente 
não tem indicação de treinamento de marcha até uma avaliação mais detalhada do membro 
inferior operado. 

O coordenador dessa equipe, responsável pelo caso, discorda do posicionamento do 
fisioterapeuta e orienta este profissional a iniciar o treinamento de marcha da paciente.  Nesse 
o caso e considerando que prevê o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, o 
profissional fisioterapeuta deve adotar, corretamente, o seguinte posicionamento:  

A) elaborar o plano de tratamento fisioterapêutico, zelando pela provisão e manutenção de 
uma assistência adequada ao paciente, porém a responsabilidade pelo diagnóstic o 
fisioterapêutico é dividida entre o coordenador e a coletividade da equipe. 

B) responsabilizar-se pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, zelando pela provisão 
e manutenção de uma assistência adequada ao paciente, pois a responsabilidade por um 
erro em sua atuação não é diminuída, mesmo quando o erro é cometido na coletividade 
de uma equipe. 

C) realizar o diagnóstico fisioterapêutico, considerando que as  orientações de um coordenador 
de equipe visam à manutenção de uma assistência adequada ao paciente, pois esse 
profissional se responsabiliza primariamente por qualquer erro cometido pela equipe.  

D) considerar que a responsabilidade por um erro cometido em sua atuação é dividida entre o 
coordenador e os demais membros da equipe, mesmo que a elaboração do diagnóstico 
fisioterapêutico seja compartilhada, com o objetivo de uma assistência adequada ao paciente.  

 
17. Uma fisioterapeuta recentemente aprovada em uma seleção para Residência em Fisioterapia 

Cardiovascular está bastante animada, por várias razões. A principal razão é que ela sempre 
quis desenvolver atividade docente, desde a época da graduação, na qual participou de 
programas de monitoria. Como residente em fisioterapia, estará atuan do em um hospital 
universitário e já faz planos: 1) desenvolver estudos sobre técnicas fisioterapêuticas, pois o 
hospital atende muitos pacientes; 2) formar uma equipe com estudantes de vários cursos, 
com o intuito de orientar na realização de técnicas fisioterapêuticas entre eles e com isso , 
difundir a fisioterapia e 3) publicar muitos trabalhos acadêmicos.  
Para a realização dos planos propostos, a residente em fisioterapia necessita das orientações 
do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, que afirma:  

A) o exercício da preceptoria, pesquisa e produção c ientífica do fisioterapeuta no ambiente 
hospitalar deverá gerar dados científicos que possam vir a nortear sua prática, 
considerando que cada atendimento fisioterapêutico é passível de divulgação científica, 
contanto que o paciente atendido seja informado sobre a divulgação do seu tratamento 
pelo fisioterapeuta. 

B) o exercício da preceptoria, pesquisa e produção científica, é vedado ao fisioterapeuta que 
não possuir o título de Docente. Ainda assim, deverá nortear sua prática docente 
observando a proibição, sob qualquer forma de transmissão de conhecimento, do ensino 
de procedimentos próprios da fisioterapia para outrem, exceto acadêmicos e profissionais 
de fisioterapia. 

C) no exercício da docência, preceptoria, pesquisa e produção científica, o fisioterapeuta 
poderá nortear sua prática promovendo a difusão do ensino de procedimentos da 
fisioterapia através de modalidades de transmissão de conhecimento que visem a mais 
adequada formação do profissional de saúde, o que inclui acadêmicos de fisioter apia. 

D) no exercício da docência, preceptoria, pesquisa e produção científica, o fisioterapeuta 
deverá nortear sua prática, observando a proibição, sob qualquer forma de transmissão 
de conhecimento, do ensino de procedimentos próprios da fisioterapia, vis ando à 
formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissionais de fisioterapia.  
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O texto a seguir serve de referência para responder às questões 18 e 19  
 

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) divulgou resolução que 
normatiza a atenção domiciliar / Home Care, respaldando o trabalho do fisioterapeuta 
(Resolução – COFFITO nº 474 / 2016). Nesse sentido, considere o caso a seguir: C.P.N., 58 
anos de idade, morador da zona rural da cidade de Caicó, tabagista desde a adolescência, 
vem apresentando, há 3 anos, episódios de tosse recorrente com produção de muco 
traqueobrônquico, associados a importante desconforto respiratório. Durante es ses episódios, 
o Sr. C.P.N. sempre busca atendimento hospitalar, apesar de considerar que o hospital mais 
próximo é distante da sua casa. Porém, o que mais o incomoda é a sensação de “falta de ar” 
que acaba limitando suas atividades laborais  regulares de manutenção do seu sítio. 

 

18. A atuação fisioterapêutica na atenção domiciliar pode proporcionar ao Sr. C.P.N. uma 
avaliação diagnóstica / cinesiológica-funcional, que permite  

A) o encaminhamento para um serviço público de saúde especializado, o que não inclui 
necessariamente a solicitação de exames, pois o paciente é morador da zona rural.  

B) o encaminhamento para um serviço público de saúde e a solicitação de exames 
especializados, pois pela gravidade do caso não há indicação terapêutica domiciliar.  

C) um adequado planejamento da cinesioterapia domiciliar ao invés da aplicação de 
manobras da fisioterapia e que dispense a solicitação de exames.  

D) um planejamento terapêutico para aplicação de técnicas e métodos da f isioterapia, o que 
pode incluir modificações ambientais no domicílio e medidas preventivas.  

 

19. Caso a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) que acompanha o Sr. C.P.N. conte com o 
suporte de um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o fisioterapeuta deste serviço atuará 
com base no seguinte pressuposto: 

A) o Sistema Único de Saúde (SUS) não considera o NASF como porta de entrada ao sistema, 
mas entende seu papel em realizar a territorialização e a promoção de saúde, apesar de não 
atuar numa rede de referência e contrarreferência, porém atua promovendo a educação 
permanente da equipe. 

B) o NASF é porta de entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo parte da sua área de 
abrangência a territorialização, a promoção de saúde, a integralidade, a referência e 
contrarreferência, podendo ainda o fisioterapeuta atuar na educação permanente da equipe.  

C) o NASF não se constitui como porta de entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), porém faz 
parte do seu escopo de atuação considerar a territorialização, a promoção de saúde e a 
integralidade, respeitando a referência e contrarreferência, podendo ainda o fisioterapeuta 
atuar na educação permanente em saúde. 

D) o NASF é porta de entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), por isso tem como foco de 
atuação a promoção de saúde e a integralidade, apesar de não atuar numa rede de 
referência e contrarreferência, mesmo promovendo educação permanente em saúde da 
família. 

 

20. No âmbito dos conhecimentos sobre a atuação do profissional fisioterapeuta envolvido no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o entendimento sobre clínica ampliada deve 
compor suas estratégias para o desenvolvimento do seu processo de trabalho junto à equipe.  
Dessa forma, a clínica ampliada constitui , para o fisioterapeuta do NASF, 

A) um importante apoio matricial à organização e ao desenvolvimento do processo de 
trabalho, pois sua proposta está direcionada aos profissionais clínicos que , através desse 
apoio, fazem um levantamento de informações de acordo com o seu núcleo profissional, e 
tais dados resultam em ajustes às necessidades do usuário. 

B) uma ferramenta que dá suporte à organização e ao desenvolvimento do processo de 
trabalho, pois a proposta dessa clínica está direcionada aos profissionais, que fazem um 
recorte de sintomas e informações de acordo com o seu núcleo profissional, e tais 
recortes teóricos se ajustam às necessidades do usuário.  

C) uma ferramenta que dá apoio matricial à organização e ao desenvolvimento do processo 
de trabalho, pois a proposta da clínica ampliada está direcionada aos profissionais que 
traçam um plano de informações de acordo com o seu núcleo de atuação, e tais 
planejamentos teóricos se ajustam às necessidades do usuário.  

D) um espaço de ação profissional que dá suporte ao desenvolvimento adequado do 
processo de trabalho, pois, com a clínica ampliada, os profissionais clínicos, que fazem 
um recorte de sintomas e informações de acordo com o seu núcleo profissional, ampliam 
seu campo de atuação, atingindo as necessidades do usuário.  
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21. A construção de um projeto terapêutico singular, ou PTS, como é comumente conhecido, visa 
à ampliação da assistência na Atenção Básica à Saúde, constituindo -se como uma 
ferramenta relevante aos profissionais que compõem um Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). Para o fisioterapeuta que atua no NASF, o PTS deve 

A) guiar as orientações de gestão ao cuidado na Atenção Básica, sendo construído com base 
em propostas terapêuticas elencadas a partir de uma discussão coletiva entre 
fisioterapeutas a cerca de um caso hipotético, tendo como resultado a ampliaçã o da 
resolubilidade em saúde. 

B) resumir as estratégias terapêuticas desenvolvidas por uma equipe de fisioterapeutas que 
irão propor quais as melhores estratégias a serem adotadas no caso de um paciente 
específico, estabelecendo, assim, respostas às demandas do paciente. 

C) compor o resultado de uma discussão de caso hipotético entre os diversos membros da 
equipe de saúde envolvidos com a organização de estratégias terapêuticas que ampliem a 
resolubilidade de casos reais atendidos pela equipe.  

D) servir como uma ferramenta para a gestão ao cuidado, que amplia a resolubilidade da 
atenção, pois é formado por um conjunto de propostas terapêuticas construídas a partir 
da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar.  

 
22. A atenção primária à saúde representa um dos alicerces que compõem o Sistema Único de 

Saúde (SUS), valorizando as ações de promoção de saúde e prevenção de agravos. A 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
promovem assistência integral e multiprofissional, tendo como papel fundamental o de 
fortalecer o modelo de atenção à saúde do usuário, implantado pelo SUS, entendendo que 
esse modelo não se aplica apenas na Unidade Básica de Saúde, mas também em seu 
domicílio. Apesar da fisioterapia não constar como profissão participante da ESF, algumas 
equipes contêm fisioterapeutas, o que se justifica a partir das demandas apresentadas pela 
população atendida pela rede de Atenção Básica. Entre alguns dos desafios enfrentados pelo 
fisioterapeuta no processo de sua inserção na Atenção Básica, pode-se destacar o 
desconhecimento por parte dos usuários, dos gestores e de outros profissionais de saúde em 
relação às potencialidades de atuação do fisioterapeuta nesse nível de atenção à saúde 
(Formiga e Ribeiro, 2012). Nesse contexto, diversos programas de Atenção Básica no Brasi l 
envolvem o fisioterapeuta na atenção domiciliar. 
Entre os papéis desenvolvidos pelo profissional fisioterapeuta na atenção domiciliar, 
preconiza-se: 

A) abordagem familiar, não centrada apenas no usuário acometido por um agravo à saúde, 
estimulando um envolvimento e responsabilização da família a fim de que todos os 
membros sejam promotores de saúde para si e para a coletividade em que vivem.  

B) orientações sobre prevenção e promoção da saúde direcionadas ao sujeito afetado por 
uma doença, que, então, atuará como responsável por seu tratamento e pelo cuidado na 
prevenção de agravos à saúde dos membros que compõem sua família.  

C) conhecimento sobre a realidade social, econômica, cultural e familiar do usuário, afim de 
que sua conduta fisioterapêutica seja direcionada aos procedimentos de orientação e 
promoção da saúde, compondo uma etapa inicial para um encaminhamento ao 
especialista. 

D) centralização do tratamento no usuário atendido, porém abordando os membros da família 
como facilitadores na responsabilização do paciente pelo seu tratamento, a fim de se 
promover a identificação de agravos à saúde e sua prevenção.  

 
23. De acordo com a publicação “Atenção domiciliar no SUS – Resultado do Laboratório de 

Inovação em Atenção Domiciliar” (2014), realizada a partir da cooperação técnica entre a 
Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) e o 
Ministério da Saúde do Brasil, identifica-se que os perfis dos usuários em atendimento 
domiciliar no Brasil são: 

A) portadores de patologias cutâneas crônicas, portadores de prótese total de quadril e 
pacientes com poliartrite. 

B) portadores de doenças crônicas respiratórias, idosos e pacientes oncológicos em cuidados 
paliativos. 

C) portadores de prótese total de quadril, de doença inflamatória reumática e de meningite 
bacteriana. 

D) portadores de doenças crônicas respiratórias, de doença inflamatória reumática e de 
pacientes oncológicos em cuidados paliativos. 
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24. A partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), se 

descreve o status ou contexto de funcionalidade e incapacidade que o indivíduo apresenta 

em relação as suas condições de saúde (transtorno ou doença).  

Sendo assim, considere o caso a seguir:  
 

H.M.N., 58 anos de idade, aposentado, morador da cidade de Santa Cruz, interior do Rio 

Grande do Norte, vem passando por dificuldades para conseguir realizar adequadamente o 

seu tratamento fisioterapêutico e fonoaudiológico. Acometido por um acidente vascu lar 

encefálico, ele apresenta um grau de afasia e dificuldade de movimentação do membro 

superior direito, por hemiparesia. Por ser destro, menciona apresentar “grande dificuldade 

para subir no ônibus”, quando vem à Natal para realizar o tratamento no Hospi tal 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). O paciente relata que preferia ser tratado em Santa 

Cruz, pois, além de conhecer os profissionais da cidade, seria poupado de subir no ônibus, já 

que apresenta dificuldade física, e também não teria que pagar a passag em. 

 

Nesse caso, considerando-se os componentes “condição de saúde e “contexto de H.M.N.”, 

utilizados para obter a CIF, é correto afirmar:  

A) a posição de H.M.N. de que prefere ser tratado em Santa Cruz, sugerindo que haveria 
melhor interação com os profissionais da cidade, tem relação com os fatores da condição 
de saúde. 

B) os fatores envolvidos com a condição de saúde guardam dependência com os fatores 
contextuais, pois a hemiparesia dificulta entrar no ônibus.  

C) os fatores contextuais a serem levados em conta são: a dificuldade de H.M.N. para subir 
no ônibus e sua preocupação quanto às despesas com o transporte.  

D) a dificuldade em movimentar o membro superior pode ser considerada como fator 
contextual, pois se limita à atividade de subir no ônibus . 

 
25. A dor pélvica crônica (DPC) é definida como uma dor recorrente e contínua na região inferior 

do abdome ou da pelve, com duração de pelo menos seis meses, excluindo gravidez e 

malignidade, suficientemente grave para interferir nas atividades habituai s e que necessita de 

tratamento clínico e/ou cirúrgico. Levando em consideração a DPC, analise as afirmativas 

abaixo. 
 

I 
As pacientes com DPC apresentam disfunções do sistema musculoesquelético, 
incluindo alterações posturais como hiperlordose  lombar, hiperextensão de joelhos e 
anteversão da pelve. 

II 
As terapias manuais são empregadas principalmente no tratamento da síndrome 
miofascial, por meio da compressão isquêmica e de espasmos da musculatura 
pélvica, através da massagem perineal.  

III 
A alteração postural proveniente de encurtamentos, tensionamentos e postura 
antálgica não é causa primária de DPC, nem contribui para o agravamento do 
quadro de dor experimentadas pelas mulheres.  

IV 
A eletroestimulação vaginal não deve ser usada no tratamento de DPC, pois leva ao 
aumento dos níveis de dopamina, epinefrina e serotonina circulantes , elevando o 
potencial de ação nervosa das fibras transmissoras da dor.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV. 

B) I e II. 

C) I e IV. 

D) II e III. 
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26. A mulher tem uma característica hormonal cíclica ao longo de sua vida reprodutiva, 

principalmente entre a infância e a senescência, marcada pela capacidade reprodutiva do 

organismo feminino. Seu início é sinalizado pelo amadurecimento do eixo reprodutivo através 

da ativação da hipófise pelo hipotálamo. Considerando os achados a respeito do ciclo 

menstrual, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 

A puberdade ocorre pela ativação da progesterona, responsável pelo surgimento das 

características sexuais secundárias (forma feminina, pêlos pubianos, mamas e 

trofismo genital) e culmina com a primeira menstruação (menacme).  

II 

O hipoestrogenismo na infância ocorre em consequência da falta de ativação do eixo 

central, com baixos níveis de gonadotrofinas; o hipoestrogenismo pós-menopausa 

ocorre em decorrência da falência gonádica, com altos níveis de gonadotrofinas.  

III 

A fase reprodutiva tem início com a atividade ovariana, caracterizada por ciclos que 

ocorrem a cada 25 a 35 dias (em média a cada 28 dias), cujo evento fisiológico 

principal é a menstruação, ou seja, sangramento em decorrência da descamação do 

endométrio. 

IV 

A primeira fase do ciclo menstrual é marcada pelo crescimento folicular, com 

produção predominante de estrogênio; após a ovulação (a segunda fase), o folículo 

se transforma em corpo lúteo, com produção predominante de progesterona.  
 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e IV. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) I e III. 
 
 
27. Muitas são as alterações que ocorrem no organismo materno durante o processo da 

gestação, e estas levam a uma sobrecarga fisiológica a esse organismo. Devido a isso, 

antigamente, as gestantes eram aconselhadas a não realizarem exercícios físicos, para evit ar 

riscos potenciais à evolução da gestação. Atualmente, estudos vêm mostrando que é 

importante a prática de atividade física regular para melhorar a qualidade de vida da 

gestante. A hidrocinesioterapia tem mostrado benefícios quando realizada durante o pe ríodo 

gestacional, sendo estes benefícios decorrentes dos princípios físicos da água.  

Nesse contexto, considerando as propriedades da água e as vantagens que resultam dos 
exercícios de imersão durante a gestação, há evidências de que 

A) a flutuação favorece a transferência de fluidos do espaço intersticial para o intravascular, 
com expansão rápida do volume plasmático, favorecendo a diurese e a queda nos níveis 
de pressão arterial sistêmica da gestante.  

B) a pressão hidrostática é responsável pelas sensações de leveza, facilidade na execução 
de movimentos e menor peso nas articulações relatadas pelas gestantes ao se 
exercitarem na água. 

C) a imersão na água é o melhor meio para aumentar a capacidade anaeróbica da gestante e 
facilitar a respiração sem causar riscos de traumatismos musculoesqueléticos e de 
hipertermia materno-fetal. 

D) a viscosidade da água proporciona maior resistência aos movimentos e, 
consequentemente, maior gasto energético somado ao efeito massageador, relaxante e 
ao estímulo proprioceptivo, que são benéficos para a gestante.  
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28. O trabalho de parto é um processo fisiológico em que, através da atividade contrátil , o útero 

gravídico expulsa um feto com idade gestacional igual ou superior a 20 semanas. No que se 

refere ao trabalho de parto e à atuação do fisioterapeuta nesse processo, analise as 

afirmativas a seguir: 
 

I 

O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto e , normalmente, é 
preenchido pelo médico ou enfermeiro obstetra. Apesar de não ser o responsável 
por preencher esse documento, o fisioterapeuta deve interpretá-lo para que saiba 
identificar a presença de fatores que restrinjam a movimentação da parturiente.  

II 

O parto é dividido em três períodos: insinuação, descida e desprendimento. O 
primeiro é caracterizado pelo afinamento e dilatação do colo uterino, sendo o mais 
demorado (até 24 horas); o segundo compreende a expulsão do feto do corpo 
materno, que pode durar alguns minutos ou até duas horas; e o terceiro é 
caracterizado pela retirada da placenta. 

III 

O objetivo da fisioterapia intraparto é reduzir o tempo do primeiro período do 
trabalho de parto ativo, fornecendo orientações e indicando o adequado 
posicionamento da parturiente, além da utilização de recursos terapêuticos como: 
massoterapia, reflexologia, TENS, hidroterapia e termoterapia.  

IV 

O processo de trabalho de parto implica na descida fetal . Neste momento, as 
posições horizontais privilegiam a contranutação, sendo indicadas para favorecer a 
abertura do estreito inferior da pelve. Em cada posição escolhida, o fisioterapeuta 
deve considerar o arranjo ósseo, ligamentar e muscular da pelve e do tronco.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) I e III. 
 

29. I.M.F.D.B., 35 anos de idade, advogada, procurou o serviço de fisioterapia, no quinto dia  de 
pós parto normal, com queixa de “leite empedrado”, apresentando mamas inchadas, 
endurecidas e dolorosas. Ela informou que produz grande quantidade de leite e que sua filha 
apresenta dificuldade de sucção pelo fato de suas mamas estarem muito cheias. O 
fisioterapeuta que prestará assistência a essa nutriz deve orientá -la a fazer massagem nas 
mamas e realizar esvaziamento. Além disso, recomenda-se:  

A) diminuir a frequência das mamadas, aplicar compressas frias e usar sutiã com alças finas.  

B) aumentar a frequência das mamadas, aplicar compressas frias e usar sutiã com alças 
largas. 

C) aumentar a frequência das mamadas, aplicar compressas mornas e usar sutiã com alças 
finas. 

D) diminuir a frequência das mamadas, aplicar compressas mornas e usar sutiã com alças 
largas. 

 
30. M.F.M.S., 54 anos idade, viúva, começou a apresentar sintomas do climatério e resolveu ir à 

ginecologista, pois o que sentia estava prejudicando sua qualidade de vida. A ginecolog ista 
solicitou a realização de vários exames, dentre eles, a mamografia, antes de indicar a terapia 
da reposição hormonal. O exame identificou a presença de um nódulo na mama direita que, 
após a punção, foi diagnosticado como carcinoma ductal invasivo. Em seguida, ela foi 
submetida ao procedimento cirúrgico, no qual foram removidos a mama, os músculos peitoral 
maior e menor, bem como o conteúdo linfático axilar. Esse procedimento cirúrgico é 
denominado  

A) Tumorectomia. 

B) Halsted.  

C) Quadrantectomia. 

D) Veronesi. 
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31. A disfunção sexual feminina é caracterizada por distúrbios e mudanças psicofisiológicas no 

ciclo da resposta sexual, que prejudicam a normalidade dessa função na mulher, resultando 

em desconforto e afetando a sua qualidade de vida. Essa disf unção é classificada como 

transtorno do desejo sexual hipoativo, transtorno de excitação, transtorno ou disfunção 

orgásmica, dispareunia e vaginismo. No que se refere ao vaginismo, analise as afirmativas 

abaixo. 
 

I 
Caracteriza-se pela presença de dor recorrente ou persistente durante ou após o 
intercurso sexual. 

II 
Pode ocorrer como consequência da repressão sexual familiar, social e religiosa, 
abuso sexual e experiência sexual prévia negativa.  

III 
Como forma de tratamento, a fisioterapia empregará recursos com o objetivo de 
normalizar o tônus dos músculos da pelve e do períneo.  

IV 
Tanto a eletroterapia quanto o biofeedback com eletrodos intracavitários serão os 
recursos de escolha no seu tratamento.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e III.   C) I e IV.  

B) I e III.  D) II e IV. 
 

32. A reeducação anorretal, amplamente utilizada no tratamento da constipação intestinal e da 

incontinência anal, compreende um grupo de procedimentos utilizados para ajudar na 

reaquisição do controle da função neuromuscular do complexo lombo-pelvicoperineal e da 

musculatura esfincteriana. Para maior compreensão dos objetivos e dos efeitos das 

modalidades terapêuticas utilizadas na reeducação anorretal, o fisioterapeuta deve ter 

conhecimentos da anatomia e fisiologia anorretal. Nesse sentido, esse profissional deve ter 

conhecimento de que  

A) o esfíncter anal interno (EAI) contribui com a maior parte do tônus anal de repouso, sendo 
o maior responsável por manter a continência anal em repouso.  

B) o esfíncter anal externo (EAE) é uma expansão dos músculos elevadores do ânus, sendo 
composto por músculo liso. 

C) o músculo estriado do EAI mantém uma contração fásica, conservando o canal anal 
fechado durante o repouso. 

D) o músculo pubo-retal e o EAE também mantêm o tônus de repouso e se contraem 
lentamente durante o aumento da pressão intra-abdominal. 

 
33. O prolapso é uma distopia dos órgãos pélvicos com deslocamento em direção à vulva ou para 

o exterior que acomete 50% das mulheres. A sua incidência e gravidade aumenta m com a 

idade e com o envelhecimento. Com isso, estima-se um crescimento na demanda por 

serviços voltados para cuidados em desordens do assoalho pélvico e consequentemente 

maior preparo do fisioterapeuta para oferecer um tratamento adequado à mulher portad ora 

dessa disfunção. No que se refere ao prolapso, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O exame físico deve incluir o screening neurológico (S2-S4), toque bidigital e 
determinação da simetria e força muscular dos elevadores do ânus.  

II 
A hiperatividade vesical associada à incontinência urinária em mulheres com 
prolapso é devida à tensão presente nas estruturas do assoalho pélvico.  

III 
O prolapso da parede apical da vagina, ou cistocele, pode ocorrer por defeito central, 
quando a fáscia puboretal se rompe longitudinalmente logo abaixo da bexiga.  

IV 
O prolapso do compartimento posterior da vagina, retocele, pode ocorrer por 
separação do septo retovaginal ou por ruptura da fáscia retovaginal , levando à 
herniação do reto para o canal vaginal.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e III.  C) I e IV. 

B) I e III.   D) II e IV. 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019   Fisioterapia Eles passarão, eu passarinho.       14 

34. A ginástica hipopressiva (GH), uma das ferramentas de reabilitação do assoalho pélvico, foi 

projetada na Bélgica, no final dos anos 80, por Marcel Caufriez  com o objetivo de alcançar 

uma tonificação abdominal no pós-parto, sem risco de alterar a estática pélvica. A cerca 

dessa temática, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
A GH promove um aumento da pressão abdominal, através do relaxamento do 
diafragma, que, de forma reflexa, tonifica a musculatura abdominal e perineal bem 
como normaliza as tensões das estruturas musculares e aponeuróticas.  

II 
A realização repetitiva e frequente da GH aumenta de forma significativa o tônus do 
assoalho pélvico. 

III 
A GH promove rebaixamento das cúpulas diafragmáticas e dos MAP, ocasionados 
pela diminuição da pressão dentro da cavidade abdominal durante a manobra de 
aspiração diafragmática. 

IV 
A técnica da GH é realizada seguindo algumas etapas: inspiração diafragmática 
lenta; expiração total; aspiração diafragmática (contração progressiva do transverso 
abdominal e dos intercostais) e manutenção da apneia entre 10 a 20 segundos.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV. 

B) II e III.  

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
35. A criança com Síndrome de Down (SD) apresenta um cromossomo extra no par 21, o que leva 

à presença de características clínicas como atraso mental e hipotonia em diversos graus, que 

prejudicam o desenvolvimento do esquema corporal e provocam alterações no equilíbrio, na 

noção espacial, na coordenação motora e na marcha. Na criança com Síndrome de Down, 

A) o equilíbrio é alterado e evidenciado, contudo não há repercussão sobre o controle 
postural, nem sobre a força muscular quando comparada à criança sem a síndrome. 

B) a hipotonia encontra-se, em geral, nos grupos musculares das extremidades, do pescoço e 
do tronco, facilitando o desenvolvimento e marcos motores, como o rolar, sentar e andar, 
que são fases do desenvolvimento motor normal da cr iança. 

C) a hipotonia global é a causa funcional mais grave, considerada como um dos fatores que 
influenciam o atraso do desenvolvimento motor, possivelmente explicada pela falta de 
mielinização e um atraso no término desse processo.  

D) o desenvolvimento, assim como em crianças típicas, não depende do comportamento, do 
ambiente e da biologia, mas sim da maturação do sistema nervoso central.  

 
36. Sobre a teoria do desenvolvimento, mais especificamente a teoria dos sistemas dinâmicos, 

novos instrumentos de avaliação foram criados. Tais instrumentos visam avaliar a 

movimentação espontânea e os movimentos autoproduzidos em condições naturais. Dentre 

esses instrumentos, está a Alberta Infant Motor Scale – AIMS, que busca 

A) analisar a livre movimentação das crianças, usando manipulações e avaliações dos 
reflexos e das reações posturais, pois trata-se de uma escala cuja intervenção do 
examinador é frequente. 

B) enfatizar as tarefas, ou seja, os padrões de movimento e as habilidades em diferentes 
situações antigravitacionais, considerando também, durante a avaliação, as seguintes 
variáveis: distribuição de peso, postura e movimento gravitacional.  

C) avaliar subjetiva, qualitativa e quantitativamente a evolução no desenvolvimento dos 
recém-nascidos a termo e pré-termo, a partir de 38 semanas de idade gestacional até 18 
meses de idade corrigida ou até a marcha independente.  

D) avaliar, de forma dinâmica, as aquisições conquistadas pela criança independentemente 
do seu diagnóstico ou prognóstico, além de possibilitar a análise dos componentes 
necessários para a aquisição de determinada habilidade.  
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37. O ritmo respiratório encontrado na população pediátrica e neonatal apresenta -se de forma 

irregular, sendo essa irregularidade uma característica particular dessa população. Os recém-

nascidos pré-termo apresentam um padrão respiratório denominado respiração periódica, 

caracterizado por 

A) movimentos respiratórios anárquicos quanto ao ritmo e à amplitude, antecipados por uma 
fase de apneia. 

B) movimentos respiratórios inexistentes, provenientes da depressão do centro respiratório, o 
qual levará à parada simultânea do fluxo aéreo.  

C) movimentos respiratórios persistentes, porém o fluxo gasoso é interrompido, não 
permitindo a passagem do ar, o que prejudica a troca gasosa e o esforço respiratório. 

D) movimentos respiratórios presentes por um período de 10 a 15 segundos, intercalados por 
pausa respiratória com duração de 5 a 10 segundos, ocorrendo 3 vezes consecutivas.  

 
38. A síndrome de aspiração de mecônio (SAM) é considerada uma das principais doenças 

respiratórias neonatais. Sabe-se que 10 a 20% das gestantes podem apresentar o líquido 

amniótico contaminado com mecônio. No entanto, apenas 5% dos fetos aspiram esse material 

para o interior das vias aéreas, desenvolvendo o quadro da SAM. No que se refere a essa 

síndrome, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
Acredita-se que a eliminação de mecônio intraútero poderia representar um evento 
maturacional do feto, já que é comum ocorrer antes das 37 semanas e é infrequente 
após 42 semanas de idade gestacional. 

II 
O mecônio é encontrado no trato respiratório fetal a partir da décima semana de 
gestação. É sintetizado pelos pneumócitos II, atingindo seu pico de produção e ação 
por volta de 35 semanas de gestação.  

III 
Quando está presente no líquido amniótico, o mecônio pode ser aspirado para os 
pulmões em dois momentos: ainda intraútero, por meio dos movimentos respiratórios 
tipo gasping; e ao nascimento, por meio dos primeiros movimentos respiratórios.  

IV 
O paciente pode ser totalmente assintomático ou apresentar um desconforto 
respiratório leve, com taquipneia e retrações intercostais que duram de 24 a 72 
horas, sem necessidade de intervenções terapêuticas mais agressivas.  

 

Estão corretas as alternativas 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
 

39. As doenças cardíacas congênitas representam aproximadamente 25% das doenças de 

origem embrionária. São denominadas cardiopatias congênitas todas as alterações 

estruturais e/ou funcionais do sistema circulatório que levam a uma alteração do fluxo 

sanguíneo. As cardiopatias congênitas acianogênicas têm como alteração hemodinâmica 

fundamental o shunt esquerda-direita, que leva a um hiperfluxo pulmonar. São exemplos de 

cardiopatias congênitas acianogênicas:  

A) comunicação interatrial, comunicação interventricular, atresia pulmonar, atresia da 
tricúspide e coarctação da aorta. 

B) comunicação interatrial, tetralogia de Fallot, atresia pulmonar, atresia da tricúspide e dupla 
via de saída do ventrículo direito.  

C) comunicação interatrial, comunicação interventricular, persistência do canal arterial, 
coarctação da aorta e estenose valvar aórtica.  

D) comunicação interatrial, tetralogia de Fallot, atresia pulmonar, persistência do canal 
arterial e dupla via de saída do ventrículo direito.  
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40. Em um ambiente de UTI neonatal, as mudanças posturais dos recém-nascidos (RN) devem 

ser realizadas para proporcionar experiências sensório-motoras variadas. As mudanças 

regulares de postura, com o posicionamento correto, promovem a manutenção das funçõe s 

neuromusculares e osteoarticulares, que permitem o desenvolvimento adequado das 

atividades espontâneas e funcionais dos RN. Considerando o posicionamento dos RN, as 

vantagens da posição supino são:  

A) promover estabilidade da caixa torácica, além de favorecer a organização e diminuir a 
irritabilidade. 

B) promover a auto-organização e simetria, além de favorecer a atividade visual e a 
coordenação visual motora. 

C) promover melhor visualização e acesso ao neonato, para a realização de procedimentos 
terapêuticos, além de favorecer o posicionamento axial.  

D) promover estabilidade postural do neonato, além de favorecer maior tempo de sono, 
menor frequência cardíaca e padrão respiratório mais estável.  

 
41. A asma é a doença alérgica crônica mais comum na infância e traz, principalmente nos casos 

graves, repercussões sociais, pessoais e econômicas significativas. Sua prevalência é de 

20% para escolares entre 6 e 7 anos de idade e adolescentes entre 13 e 14 anos. Sobre essa 

patologia, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O estado de mal asmático, situação em que a crise não se reverte com o tratamento 
convencional, é a mais grave e comum causa de admissão nas unidades de 
tratamento intensivo pediátrico.  

II 

A necessidade de suporte ventilatório invasivo deve ser considerada em pacientes 
que não respondem à terapia medicamentosa. Nesse caso, a escolha por modos 
controlados a volume, onde o fluxo é livre e com padrão decrescente, pode ser mais 
vantajosa por permitir uma ventilação mais uniforme. 

III 
O nível da PaCO2 eleva-se durante a ventilação mecânica do paciente asmático, 
uma vez que se utiliza diminuição do volume corrente e da frequência respiratória.  

IV 
A oxigenoterapia pode ser necessária para corrigir  a hipoxemia ocasionada pelo 
desequilíbrio V/Q, e seu uso está indicado para manter a SatO 2 em torno de 90%. 

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV.    C) II e III. 

B) I e III.    D) II e IV. 
 

42. Um dos pilares da fisioterapia respiratória é a utilização de técnicas visando à remoção de 

secreção brônquica ou clearance das vias aéreas. Atualmente, para o paciente portador de 

patologias pulmonares com característica hipersecretiva, a fisioterapia con stitui um dos 

principais aliados no tratamento, principalmente em pacientes pediátricos e neonatais, que 

apresentam uma série de características anatomofuncionais responsáveis por desvantagens 

em sua mecânica respiratória. Entre as técnicas de desobstrução  brônquica utilizadas na 

pediatria tem-se a drenagem autógena que: 

A) pode ser aplicada em crianças a partir de 5 ou 6 anos de idade, após um período de 
treinamento suficiente, sendo a técnica de higiene brônquica especialmente adaptada aos 
pacientes acometidos por doenças respiratórias crônicas.  

B) utiliza inspirações e expirações lentas controladas pelo paciente em posição deitada, e 
cujos movimentos respiratórios são esporadicamente diafragmáticos.  

C) utiliza expirações rápidas que geram melhores fluxos brônquicos quando comparados aos 
fluxos produzidos pelas expirações forçadas.  

D) apresenta três modos ventilatórios: a baixo volume, deslocando secreções proximais, a 
médio volume deslocando secreções nas vias aéreas médias e uma ventilação a médio ou 
alto volume pulmonar destinada a eliminar as secreções das vias aéreas centrais.  
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43. Durante a ventilação, a passagem do ar pelas vias aéreas proporciona uma variação do 
volume pulmonar. Existem quatro variações desse volume e suas combinações resultam nas 
capacidades pulmonares. Considerando os volumes e as capacidades pulmonares, analise as 
afirmativas abaixo. 
 

I 
A capacidade vital é a soma do volume de reserva inspiratório, do volume de reserva 
expiratório e do volume residual.  

II 
A capacidade inspiratória é a soma do volume corrente e do volume de reserva 
inspiratório. 

III 
A capacidade pulmonar total é a soma do volume corrente, do volume residual, do 
volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório.  

IV 
A capacidade residual funcional é a soma do volume corrente, do volume de reserva 
expiratório e do volume residual.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e III.  B) I e IV.  C) III e IV.  D) I e II. 
 

44. Existem várias técnicas e vários dispositivos de desobstrução brônquica utilizados na 
fisioterapia. O dispositivo que emprega oscilação vibratória das vias aéreas, aumento do fluxo 
aéreo intermitente e pressão positiva na via aérea é o  

A) BiPAP®.     C) Voldyne®. 

B) Threshold IMT®.    D) Flutter®. 
 

45. Uma mulher de 43 anos de idade, pesando 60 kg, foi internada na UTI de um hospital 
universitário por insuficiência respiratória aguda em virtude de uma pneumonia diagnosticada 
na mesma semana. A paciente não apresentava insuficiência cardíaca e nem sobrecarga 
volêmica. Evoluiu com piora do quadro clínico, foi intubada e instalada à ventilação mecânica, 
no modo ventilatório PCV (pressão inspiratória = 15 cmH 2O; tempo inspiratório = 1 segundo; 
frequência respiratória = 20/20 irpm; PEEP = 15 cmH2O; FiO2 = 80%; sensibilidade = -2 
cmH2O). Foi colhida a gasometria arterial (FiO 2 = 80%) (pH = 7,37; PaCO2 = 44 mmHg; PaO2 
= 88 mmHg; HCO3

-
 = 26 mEq/l; BE = -1; SaO2 = 93%) e a radiografia de tórax apresentava 

opacidades bilaterais, de forma que a paciente evoluiu para a síndrome do desconforto 
respiratório agudo (SDRA). Diante desse caso, a classificação da SDRA para essa paciente é  

A) SDRA grave.     C) SDRA moderada. 

B) SDRA leve.     D) SDRA indefinida por ausência de dados.  
 

46. A assincronia paciente-ventilador é a incoordenação entre os esforços e as necessidades 
ventilatórias do paciente em relação ao que é ofertado pelo ventilador. A presença de 
assincronias e suas correções devem ser buscadas ativamente durante a avaliação do 
paciente em ventilação mecânica. Sobre as assincronias paciente -ventilador, analise as 
afirmativas abaixo. 
 

I 

Na assincronia de disparo, conhecida como duplo disparo, o ventilador é dispa rado 
sem que haja esforço do paciente. Pode ocorrer por ajuste excessivamente sensível 
do ventilador, por vazamento no sistema, presença de condensado no circuito, 
gerando alterações no fluxo, detecção dos batimentos cardíacos e de grandes 
variações da pressão torácica pela ejeção do volume sistólico.  

II 

Na assincronia de disparo, conhecida como disparo ineficaz, o esforço inspiratório 
do paciente não é suficiente para disparar o ventilador. Pode ocorrer por ajuste 
inadequado da sensibilidade ou por fatores do paciente, como fraqueza da 
musculatura respiratória, depressão do comando neural, presença de hiperinsuflação 
dinâmica (auto-PEEP) ou tempo inspiratório mecânico prolongado maior que o tempo 
neural do paciente. 

III 

Na assincronia de fluxo, conhecida como fluxo inspiratório insuficiente, o fluxo 
recebido pelo paciente é inferior à sua demanda ventilatória, ocorrendo tipicamente 
quando o fluxo é ajustado pelo operador e não pode ser aumentado pelos esforços 
do paciente (VCV). Entretanto, essa assincronia também pode ocorrer nas 
modalidades PCV e PSV, se os ajustes de pressão forem insuficientes em relação 
ao equilíbrio entre a demanda e a  capacidade ventilatória do paciente.  

IV 
Na assincronia de ciclagem, conhecida como ciclagem tardia, o ventilador 
interrompe o fluxo inspiratório antes do desejado pelo paciente, ou  seja, o tempo 
inspiratório mecânico do ventilador é menor que o tempo neural do paciente.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV.  B) II e III.  C) III e IV.  D) I e II. 
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47. Em relação à retirada do paciente da ventilação mecânica, é considerado bem sucedido no 
teste de respiração espontânea (TRE) em tubo T ou PSV de 5 a 7 cmH 2O o paciente que 
mantiver padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequados 
durante um período de 

A) 180 a 300 minutos.    C) 6 a 12 horas. 

B) 30 a 120 minutos.    D) 24 a 48 horas. 
 

48. Um homem de 67 anos de idade, pesando 60 kg, é internado em uma UTI adulto, com 
diagnóstico de exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Evolui 
consciente, orientado no tempo e no espaço, colaborativo e hemodinamicamente estável sem 
droga vasoativa. Encontra-se respirando espontaneamente, taquipneico (frequência 
respiratória = 28 irpm) sob cateter nasal de oxigênio a 2 litros por minuto, SpO 2 = 86%, 
relatando dispneia, com uso de musculatura acessória para a inspiração. Além disso, 
apresenta tosse pouco produtiva e eficaz. Foi colhida uma gasometria arterial que apresentou 
os seguintes valores: (FiO2 = 28%, pH = 7,33, PaCO2 = 53 mmHg; PaO2 = 57 mmHg; HCO3

-
= 

32 mEq/l; BE = +5; SaO2 = 86%). A partir da avaliação clínica do paciente e da gasometria 
arterial, a equipe multiprofissional da UTI indicou a ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 
com dois níveis pressóricos para esse paciente. São alguns dos objetivos da VMNI na  
exacerbação da DPOC: 

A) diminuir a necessidade de intubação endotraqueal e diminuir o tempo de internação no 
hospital. 

B) aumentar a pressão arterial de oxigênio e aumentar a pressão arterial de dióxido de 
carbono. 

C) aumentar a complacência pulmonar e aumentar a resistência de vias aéreas.  

D) diminuir a saturação de pulso de oxigênio e diminuir o esforço respiratório.  
 

49. O fisioterapeuta que atua numa UTI adulto se depara com a situação de paciente em parada 

cardiorrespiratória. Existem alguns ritmos eletrocardiográficos de parada cardiorrespiratória, 

entre eles, a fibrilação ventricular.  

Analise as figuras abaixo I, II, III e IV que representam ritmos eletrocardiográficos . 
 

I 

 

II 

 

III 
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IV 

 
 

Dentre as figuras I, II, III e IV, a que representa a fibrilação ventricular é 

A) IV.   C) II.  

B) III.  'D) I. 
 

50. Um homem de 47 anos de idade chega ao pronto-socorro de um hospital, referindo queixa de 

dor retroesternal, de forte intensidade, em opressão, superior a 30 minutos, com irradiação 

para região da mandíbula, acompanhada de náuseas e vômitos. Apresenta antecedentes de 

tabagismo e sedentarismo. Foi realizado o eletrocardiograma de repouso o qual revelou 

supradesnivelamento do segmento ST em V3 e V4. Além disso, os resultados de CK-MB e 

troponina foram positivos. Ao exame, o indivíduo encontra-se consciente, orientado, 

frequência cardíaca = 86 bpm, pressão arterial sistêmica = 130/90 mmHg, respira 

espontaneamente, em ar ambiente, saturação de pulso de oxigênio = 96%, frequência 

respiratória = 18 irpm, sem dispneia, nega tosse, com murmúrio vesicular presente, simétrico 

e sem ruídos adventícios na ausculta pulmonar. A radiografia  de tórax não apresenta 

alterações. O diagnóstico provável e a possível conduta fisioterapêutica para esse paciente 

são, respectivamente,  

A) edema agudo de pulmão e aplicação de ventilação mecânica não invasiva no modo CPAP 
de 10 cmH2O. 

B) descompensação da insuficiência cardíaca e protocolo de reabilitação cardiovascular fase 
hospitalar após 24 horas da estabilização clínica.  

C) síndrome coronária aguda e protocolo de reabilitação cardiovascular fase hospitalar após 
24 horas da estabilização clínica.  

D) dissecção de aorta do tipo A e aplicação de ventilação mecânica não invasiva no modo 
CPAP de 10 cmH2O. 

 
51. Uma mulher de 58 anos de idade está internada na enfermaria de um hospital universitário, 

após realizar cirurgia de revascularização do miocárdio. No 3º dia de pós-operatório, evolui 

consciente, orientada, cooperativa, estável hemodinamicamente, sem droga vasoa tiva, com 

respiração espontânea em ar ambiente, eupneica, sem sinais e/ou sintomas de desconforto 

respiratório, nega tosse produtiva e movimenta  ativamente os membros superiores e 

inferiores. O fisioterapeuta optou por realizar, além de outros procedimentos, 3 séries de 10 

repetições do exercício respiratório com inspiração em tempos. O exercício respiratório com 

inspiração em tempos caracteriza-se por: 

A) inspirações nasais suaves e curtas, com o tempo inspiratório total fracionado e com pausas 
intermediárias. A expiração é lenta e suave, podendo ser associada ao freno -labial. 

B) esforço inspiratório máximo, de forma lenta, pela via nasal, até atingir a máxima 
capacidade inspiratória. A inspiração máxima é mantida por 3 segundos, realizando, a 
seguir, a expiração sem esforço. A expiração pode ser feita com freno -labial. 

C) expiração suave contra a resistência imposta pelos lábios ou dentes semif echados, 
podendo o tempo expiratório ser curto ou longo.  

D) estímulo manual na região abdominal, com leve compressão, com inspiração nasal de 
forma suave e profunda com deslocamento anterior da região abdominal. A expiração é 
lenta e suave, podendo ser associada ao freno-labial. 
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52. Um homem de 56 anos de idade, com diagnóstico de miocardiopatia chagásica, ao ser 

entrevistado pelo fisioterapeuta no ambulatório de cardiologia de um hospital universitário, 

relata o surgimento ou agravamento da sensação de d ispneia com a adoção da posição 

horizontal. Informa ainda que esse sintoma tende a ser aliviado, parcial ou totalmente, com a 

elevação da porção superior do tórax pelo uso de um número maior de travesseiros ou pela 

elevação da cabeceira da cama. O termo usado para designar essa sensação de dificuldade 

respiratória é 

A) trepopneia.  C) ortopneia. 

B) platipneia.  D) bradipneia. 

 
53. Uma mulher de 36 anos de idade, pesando 52 kg, com diagnóstico de insuficiência 

respiratória por miastenia grave, encontra-se na UTI de um hospital universitário. Foi colhida 
uma gasometria arterial, em ar ambiente, que apresentava os seguintes valores: pH = 7,31; 
PaCO2 = 49 mmHg; PaO2 = 54 mmHg; HCO3

-
 = 23 mEq/l; BE = +1; SaO2 = 87%. O laudo 

desse exame é característico de um quadro de 

A) acidose respiratória com hipoxemia.  

B) alcalose respiratória com hipoxemia.  

C) acidose metabólica com hipoxemia.  

D) alcalose metabólica com hipoxemia.  

 
54. Um homem de 43 anos idade, pesando 70 kg, é internado em uma UTI adulto com 

diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico (TCE) por acidente automobilístico. O paciente 

evolui sedado, com Ramsay = 6, com monitorização da pressão intracraniana (PIC), PIC = 1 8 

mmHg, hemodinamicamente estável (PA = 140 x 80 mmHg e FC = 80 bpm), sem droga 

vasoativa, com tubo orotraqueal, em ventilação mecânica (modo ventilatório PCV; pressão 

inspiratória = 12 cmH2O; tempo inspiratório = 1 segundo; frequência respiratória = 12/12  irpm; 

PEEP = 5 cmH2O; FiO2 = 40%; sensibilidade = -1 cmH2O; mantendo SpO2 = 97% e ETCO2 = 

35 mmHg). No momento dessa avaliação, o valor da pressão de perfusão cerebral (PPC) 

desse indivíduo é 

A) 68 mmHg. 

B) 82 mmHg. 

C) 74 mmHg. 

D) 50 mmHg. 

 
55. O paciente com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, com escala de coma de Glasgow 

igual ou menor que 8, é geralmente submetido à monitorização da pressão intracraniana 

(PIC) e tratado de acordo com um protocolo de assistência. Considerando a pressão 

intracraniana e o manejo do paciente com lesão neurológica grave na fase aguda, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I A pressão intracraniana (PIC) considerada elevada no adulto é ≥ 8 mmHg.  

II 
Em relação à ventilação mecânica, recomenda-se utilizar hiperventilação profilática 
e manter PaCO2 entre 15 e 20 mmHg na fase aguda da injúria.  

III 
Em relação à ventilação mecânica, recomenda-se evitar a hipoxemia em paciente 
com lesão neurológica aguda, uma vez que hipoxemia leva ao aumento na 
morbidade e na taxa de mortalidade. 

IV 
Em relação ao posicionamento apropriado, recomenda-se manter a cabeceira do 
leito entre 30º e 45º e a cabeça na linha média, uma vez que  essa posição melhora o 
retorno venoso encefálico. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas 

A) II e III.    C) III e IV. 

B) I e IV.    D) I e II. 
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