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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do s istema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Pol ítica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica. 

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicado res de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretament e nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde. 

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06. 
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico,  afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis  tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional. 

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profission ais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação e ntre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer , cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional , a formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. Analise a situação abaixo envolvendo dois fisioterapeutas preceptores da residência em 

Atenção Básica.  
 

Durante o primeiro ano da Residência Multiprofissional em Atenção Básica de uma 

determinada universidade, dois fisioterapeutas de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

discutem sobre a atuação de um determinado residente fisioterapeuta. O foco da 

discussão passa pelo fato de que o colega residente não se apresenta proativo frente às 

demandas que surgem na UBS. Um dos preceptores diz que os residentes podem propor 

ações e intervenções, uma vez que já são fisioterapeutas graduados, apesar de está 

cursando a Residência. O outro fis ioterapeuta entende essa afirmação do colega, mas diz 

que prefere que a equipe de preceptores da UBS conduza as propostas de ações ou 

intervenções a serem realizadas pelos fisioterapeutas residentes.  
 

Partindo desse relato, o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia estabelece que o 

fisioterapeuta 

A) nas atividades profissionais inerentes ao fisioterapeuta, esse profissional avalia sua 

capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de 

desempenha-los seguramente ao cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos 

humanos. 

B) deve elaborar diagnóstico fisioterapêutico, aplicar o plano de tratamento e conceder alta 

para o cliente/paciente/usuário, ou, quando julgar necessário, encaminhar essa ação para 

o profissional fisioterapeuta que exerça cargo superior.  

C) enquanto participante de equipes multiprofissionais e interdisciplinares constituídas em 

programas e políticas de saúde, tanto no âmbito público quanto privado, o fisioterapeuta 

deve colaborar com os seus conhecimentos na assistência ao ser humano, salvo esteja em 

formação acadêmica especializada.  

D) deve orientar profissionais de pós-graduação sob a sua direção, coordenação e 

supervisão, na busca de qualificação continuada e permanente, em benefício do serviço ao 

qual está vinculado e ao desenvolvimento da profissão.  

 

17. A instalação de um Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica em 

municípios considerados rurais pode trazer um impacto satisfatório na qualidade dos 

atendimentos de saúde prestados à população sobre diversos aspectos, dentre eles o 

aumento no número de profissionais atuantes nos equipamentos de saúde e educação  

disponíveis para as atividades profissionais. Nesses casos , é fundamental realizar a 

divulgação profissional à comunidade. Considerando esses aspectos, o Capítulo X do Código 

de Ética e Deontologia da Fisioterapia (“DA DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL”)  orienta que  

A) é vedada a explicitação do nome-fantasia do fisioterapeuta em anúncio coletivo que 

envolva a divulgação de demais membros componentes de equipe / serviço 

multiprofissional. 

B) os preceitos anunciados por esse Código servem como diretriz para a divulgação pública 

para o nome e serviços prestados individualmente pelo fisioterapeuta, não correspondendo 

a equipes multiprofissionais.  

C) o fisioterapeuta que possua intenção própria de divulgar sua atividade profi ssional como 

membro de equipe/serviço multiprofissional não deve fazê-lo, salvo omita a divulgação de 

seu nome. 

D) é permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua atividade 

profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos do código e a dignidade da 

profissão.  
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18. O atendimento fisioterapêutico domiciliar obedece às normas estabelecidas pelas 

determinações vigentes do Sistema Único de Saúde (SUS) bem como às prerrogativas e 
limitações determinantes da atuação profissional do fisioterapeuta. Nesse sentido, são vários 
os aspectos a serem observados pelo fisioterapeuta que exerça essa função, sendo 
pertencente a um serviço de saúde complementar ou público. Dentro dessa perspectiva de 
atuação profissional, 

A) a complexidade inerente à internação domiciliar suscita a interdisciplinaridade, visando o 
cuidado centrado na equipe de saúde.  

B) o serviço fisioterapêutico domiciliar pressupõe o atendimento centrado na internação 
domiciliar. 

C) o atendimento fisioterapêutico domiciliar necessita do estabelecimento de uma equipe 
multidisciplinar. 

D) a consulta domiciliar, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar são elementos 
componentes da atenção fisioterapêutica domiciliar.  

 
19. O fisioterapeuta que está envolvido com a modalidade de atendimento domiciliar precisa 

perpassar por um caminho que compreenda o desenvolvimento de habilidades que 
desenvolvam um olhar para o contexto ao qual o paciente esteja inserido, a fim de 
desenvolver estratégias de trabalho. Considerando esses aspectos, o atendimento 
fisioterapêutico domiciliar deve 

A) olhar para a família do paciente, a qual pode atuar como um eixo que determina o cuidado 
ao paciente. 

B) considerar que, além de barreiras físicas, as barreiras relacionais familiares (que se dão 
entre os membros da família) repercutem no cuidado ao paciente.  

C) ser determinado pela habilidade do fisioterapeuta em intermediar os conflitos advindos dos 
cuidadores do paciente. 

D) desenvolver a premissa de que a família pode ser um elo de ligação com o paciente.  
 

O excerto a seguir serve de referência para as questões 20, 21 e 22. 
 

A Atenção Básica (AB) pode ser caracterizada por racionalizar e organizar o uso de 
recursos básicos e especializados, tendo como meta a promoção, manutenção e melhoria 
da saúde. Utiliza estratégias que visam atender necessidades coletivas do meio social, 
onde seu principal objetivo seria inserir ações de promoção de saúde que garantam a 
eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS) para a população, através da resolução de 
problemas simples e complexos.  

FONTE: Campos, G.W.S. (2012). Tratado de Saúde Coletiva, 2 ªed., Hucitec: São Paulo.  

 
20. No ano de 2008, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que  

A) utilizou o conceito de Equipe de Referência e Apoio Matricial.  

B) se baseou no uso da Equipe de Saúde da Família e do Apoio Matricial.  

C) teve como principal ferramenta as Equipes de Referência.  

D) foi composto por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e psicólogo. 
 
21. A Equipe de Saúde da Família (ESF) e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica (Nasf-AB) são componentes fundamentais para se atingir os objetivos da AB. Sendo 
assim, o Nasf-AB trabalha sobre a ótica da interdisciplinaridade, de modo que  

A) a prática de Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura por parte do fisioterapeuta foi 
incorporada como uma das estratégias de práticas integrativas a serem utilizadas por 
equipes do Nasf-AB. 

B) o fisioterapeuta está incorporado na modalidade Nasf -AB1, não compondo as equipes da 
modalidade Nasf-AB 2, devido às normativas que limitam o número de categorias 
profissionais. 
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C) o Nasf-AB e a ESF surgiram com o objetivo de dar subsídio às equipes das Unidades 
Básicas de Saúde, sendo o Nasf-AB mais abrangente em relação à ESF, sobretudo 
considerando a atenção primária.  

D) os princípios de atuação do fisioterapeuta no Nasf -AB são regidos pela integralidade, 
humanização, interdisciplinaridade e especia lizações disciplinares direcionados para 
atuações específicas. 

 

22. As ações do Nasf-AB devem ser executadas por profissionais que estejam vivenciando o dia 
a dia da Unidade Básica de Saúde (UBS), que trabalham de forma horizontalizada e 
interdisciplinar. Nesse sentido, 

A) as práticas entre os membros de determinada especialidade e o compartilhamento de 
saberes, subsidiam a gestão do cuidado praticado no Nasf -AB. 

B) o processo de trabalho das equipes do Nasf -AB parte de um planejamento coletivo que 
visa determinar as necessidades da população a ser assistida.  

C) o desenvolvimento das atividades do Nasf -AB obedecem à longitudinalidade do cuidado, 
acrescida do compartilhamento de saberes, práticas e gestão do cuidado.  

D) as unidades físicas especializadas para a AB são necessárias para um adequado manejo 
das demandas de determinada população atendida pelo Nasf -AB. 

 

23. A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF, OMS 2001), que tem sido amplamente 
utilizada nos espaços de atuação do fisioterapeuta, prevê a organização e a documentação 
de informações referentes à funcionalidade e à incapacidade dos pacientes. Sendo assim, 

A) a funcionalidade e a incapacidade são entendidas como termos abrangentes que denotam 
os aspectos positivos e negativos da funcionalidade sob uma perspectiva biológica, 
individual e social. 

B) a classificação de funcionalidade e incapacidade apresenta distinção nítida ou implícita 
entre as diferentes condições de saúde. A incapacidade leva em consideração as 
diferenças entre etiologias. 

C) a CIF e a Classificação Internacional de Doenças (CID) , apesar da associação com 
problemas de saúde, são completamente distintas, mesmo compondo a Família das 
Classificações Internacionais da OMS. 

D) a CIF conceitua a funcionalidade e a incapacidade no contexto da saúde, abrangendo as 
circunstâncias que resultam exclusivamente de fatores socioeconômicos ou cult urais. 

 
24. M.J.G., mulher com 73 anos de idade, viúva, aposentada, mora sozinha em uma casa 

localizada num bairro da periferia da cidade de Natal. Há três anos , vem apresentando 
redução gradativa das suas caminhadas diárias em virtude de um quadro de artrose de 
joelho, bilateralmente, bem como pela presença de discreta hérnia de disco na região lombar. 
Faz uso de condroprotetores e moduladores da dor de forma contínua e frequenta a clínica 
fisioterapêutica três vezes por semana, mas não se sente satisfeita, pois se queixa que a 
bursite que tem no ombro direito não melhora. Recentemente vem apresentando quadro de 
ansiedade severa desencadeada pelo aumento nos custos dos alimentos e medicamentos. 
Iniciou o uso de medicação ansiolítica, mas se nega a ir regularmente para a psicoterapia, 
pois o ônibus que a levaria tem o percurso distante de sua casa, e isso a incomoda. 
Considerando os aspectos envolvidos na interação dinâmica entre condição de saúde, fatores 
pessoais e fatores ambientais, esse caso revela que 

A) os fatores de funcionalidade e contextuais podem ser identificados respectivamente na 
dificuldade da mulher em manter com regularidade as caminhadas diárias, e  na localização 
periférica da sua casa. 

B) a situação apresentada possui um contexto no qual a condição de saúde da pessoa e seu 
ambiente são determinados pela funcionalidade e incapacidade da paciente, além dos 
aspectos emocionais. 

C) a condição de baixa renda apresentada gera dificuldade de funcionalidade, que pode ser 
classificada pela CIF, pois o estado de saúde da paciente está alterado.  

D) os fatores contextuais, são considerados como restrições de participação em  atividades, 
representadas pela redução do número de caminhadas e o não comparecimento à 
psicoterapia. 
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25. A mielomeningocele é a forma mais frequente de um grupo de doenças denominadas defeitos 
de fechamento do tubo neural. Essas doenças possuem em comum a falha na fusão dos 
elementos posteriores da coluna vertebral. Essa falha produz malformação das lâminas e 
processos espinhosos do canal vertebral bem como a displasia da medula espinhal. Dessa 
forma, a classificação da patologia, as características apresentadas pela criança e seu 
prognóstico dependem do nível neurológico da lesão. Levando em consideração o nível da 
lesão e o seu respectivo comprometimento motor, analise as afirmativas abaixo.  

 

I 
Nível Torácico – apresenta movimentação ativa nos quadris ou abaixo destes; 
algumas crianças conseguem deambular com órtese de reciprocação e muletas.  

II 
Nível Lombar Alto – apresentam força flexora e adutora do quadril, eventualmente 
apresentam força extensora dos joelhos; necessitam de órtese longa para deambular.  

III 

Nível Lombar Baixo – apresentam os músculos funcionantes psoas, adutores, 
quadríceps, flexores mediais dos joelhos, eventualmente tibial anterior e/ou glúteo 
médio; prognóstico de deambulação é bom e faz uso de órtese suro -podálica e 
muletas canadenses. 

IV 
Nível Sacral - apresentam os músculos funcionantes psoas, adutores, quadríceps, 
flexores mediais dos joelhos, e função de flexão plantar e/ou extensora do quadril; não 
atinge a deambulação. 

Entre as afirmativas, estão corretas  

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

B) II e III.    D) I e III. 
 
26. Existe uma teoria que atualmente vem sendo a principal norteadora dos conceitos envolvidos 

nos cuidados voltados para o desenvolvimento infantil. Esse modelo descreve a inter-relação 
dinâmica e de suporte mútuo entre cinco subsistemas do desenvolvimento: o autônomo (ou 
fisiológico), o motor, o de organização de estados, o de atenção e integração, e o de 
autorregulação e equilíbrio. Essa teoria denomina-se 

A) Teoria Cognitiva.    C) Teoria Síncrono-Ativa do Desenvolvimento. 

B) Teoria dos Sistemas Dinâmicos.   D) Teoria da Maturação do Desenvolvimento. 
 
27. Um lactente com 2 meses de vida, nascido a termo, foi levado por sua mãe a uma consulta 

com o fisioterapeuta da unidade de saúde da sua região para acompanhamento do seu 
crescimento e desenvolvimento. Durante a consulta , o fisioterapeuta realizou testes para 
verificar a presença dos reflexos primitivos.  Em um desses testes , o fisioterapeuta fez um 
estímulo nocivo na região plantar e obteve como resposta a flexão do membro inferior 
estimulado, com a extensão e adução do membro oposto. Nesse caso, o reflexo avaliado pelo 
fisioterapeuta foi  

A) retirada em flexão.    

B) extensão cruzada.   

C) preensão plantar   

D) apoio positivo. 

 

28. Pelve é o termo aplicado ao “anel” ósseo formado pelos dois ossos ilíacos do quadril em 
conjunto com os ossos sacro e cóccix. A pelve é a parte inferior do tronco, sendo definida 
como a região na qual confluem o tronco e os membros inferiores. A classificação mais aceita 
dos tipos de pelve, sob o ponto de vista clínico, baseia -se nas variações da sua forma de 
abertura superior, que apresenta quatro tipos diferentes. A pelve do tipo ginecoide  

A) apresenta diâmetro transverso maior que o sagital, caracterizando uma forma achatada.  

B) lembra a forma oval, com diâmetro sagital da abertura superior maior que o diâmetro 
transverso. 

C) possui um amplo diâmetros transverso, e a parte posterior da abertura superior é estreita.  

D) apresenta a abertura superior em forma ligeiramente oval, onde o diâmetro transverso se 
sobrepõe ao sagital. 
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29. Na segunda fase do ciclo menstrual, conhecida como fase lútea, 40% a 95% das mulheres 
em fase reprodutiva podem apresentar queixas psíquicas e somáticas, conhecidas como a 
Síndrome Pré-Menstrual (SPM) ou Tensão Pré-Menstrual (TPM). Essas queixas podem ser 
decorrentes de alterações hormonais, fatores ambientais, domésticos e socioculturais, que 
engatilham um processo marcado pela redução nas concentrações de endorfinas, alterações 
nas vias de neurotransmissores como serotonina e dopamina, e alterações na ati vidade de 
substâncias reguladoras da retenção ou eliminação de água e sal, como a renina e 
aldosterona. O fisioterapeuta é o profissional capaz de avaliar individualmente essas 
mulheres e de eleger qual a modalidade de tratamento fisioterápico é o mais ade quado para 
ser realizado em mulheres com SPM ou TPM. Levando em consideração os tratamentos 
fisioterapêuticos que poderão ser adotados nessa patologia, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
Exercício aeróbico moderado pode ser uma opção de escolha uma vez que modifica 
os níveis hormonais de endorfina e reduz os hormônios esteroides ovarianos, 
melhorando o humor e diminuindo os sintomas pré-menstruais. 

II 
Massoterapia pode ser uma opção de escolha, uma vez que está indicada para 
diminuir o estresse e a dor, pois promove o relaxamento (effleurage) e diminui a 
circulação (petrissage). 

III 
Drenagem Linfática Manual pode ser uma opção de escolha uma vez que apresenta 
técnicas de toque leve, com movimentos rítmicos e rápidos que auxiliam no retorno da 
linfa através dos vasos sanguíneos. 

IV 
Técnicas de Relaxamento podem ser uma opção de escolha uma vez que uma 
resposta regular de relaxamento é um tratamento efetivo para os sintomas físicos e 
emocionais em mulheres com sintomas graves da síndrome pré-menstrual. 

Das afirmativas, aquelas que apresentam os tratamentos adequados são  

A) I e IV.   

B) II e III.   

C) I e III.   

D) II e IV. 
 
30. C.F.D.B., 35 anos, obesa, vivenciando sua primeira gestação, sem história anterior de aborto, 

com 30 semanas de idade gestacional, porém com história de hipertensão crônica, foi 
atendida na maternidade de sua cidade com queixa de dor epigástrica, sem cefaleia ou 
alterações na visão. No exame físico, o médico verificou a pressão arterial de 170/120 mmHg; 
edema em membros inferiores, principalmente tornozelos e pés. A gestante relatou que 
apresenta níveis pressóricos elevados desde o início da gestação e faz uso de anti -
hipertensivos. Foi internada imediatamente para monitoramento rigoroso das condições 
maternas e fetais. Após a estabilização clínica, o fisioterapeuta do serviço foi solicitado para 
prestar assistência a paciente.  Dentro desse contexto, a conduta fisioterapêutica deve  

A) promover o bem-estar materno-fetal, por meio da adoção de posições de conforto que 
amenizem os efeitos deletérios da imobilização e que garanta um adequado fluxo 
uteroplacentário; realizar exercícios aeróbicos, buscando a redução do estresse materno e 
adequada oxigenação; reduzir o risco de doenças tromboembólicas, por meio do repouso.  

B) promover o bem-estar materno-fetal, por meio da adoção de posições de conforto que 
amenizem os efeitos musculoesqueléticos do repouso e garantam o adequado fluxo 
uteroplacentário; realizar exercícios respiratórios, buscando a redução do estresse 
materno e a adequada oxigenação; reduzir o risco de doenças tromboembólicas, por meio 
de exercícios circulatórios. 

C) promover o bem-estar materno-fetal, por meio da adoção de posições de conforto que 
amenizem os efeitos deletérios da imobilização e que garanta um adequado fluxo 
uteroplacentário; realizar exercícios respiratórios, buscando a redução do estresse fetal e 
adequada oxigenação; reduzir o risco de doenças tromboembólicas, por meio do repouso.  

D) promover o bem-estar materno-fetal, por meio da adoção de posições de conforto que 
amenizem os efeitos musculoesqueléticos do repouso e garantam o adequado fluxo 
uteroplacentário; realizar exercícios aeróbicos, buscando a redução do estresse fetal e 
adequada oxigenação; reduzir o risco de doenças tromboembólicas, por meio de exercícios 
circulatórios. 
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31. O segundo período do trabalho de parto ocorre durante a fase de expulsão do feto que se 
inicia quando a dilatação do colo uterino está completa e termina com a expulsão fetal. 
Durante esse período, o fisioterapeuta presta assistência a mulher recomendando que ela 
adote, durante o período expulsivo, preferencialmente , a posição 

A) sentada (verticalizada 90º), com flexão e adução dos membros inferiores. 

B) bípede, com extensão e abdução dos membros inferiores. 

C) semi-sentada (verticalizada 45º), com flexão e abdução dos membros inferiores.  

D) deitada (posição litotômica), com extensão e abdução dos membros inferiores.  
 
32. Todas as mulheres que forem submetidas a um parto devem ser acompanhadas pelo 

fisioterapeuta de forma imediata. O objetivo da fisioterapia no puerpério imediato é auxiliar na 
amamentação; prevenir e tratar disfunções musculoesqueléticas e uroginecológicas bem 
como algumas complicações clínicas relacionadas ao sistema cardiovascular e respi ratório; e 
diminuir as possíveis dores e desconfortos que possam surgir. Para traçar uma conduta 
terapêutica, é necessário que o fisioterapeuta faça uma avaliação global da puérpera. Dessa 
forma, é realizada uma avaliação respiratória, do abdome, do assoalho pélvico, dos membros 
inferiores, das mamas e da amamentação. Na avaliação do abdome, o fisioterapeuta deve  
acompanhar o processo de involução uterina por meio da palpação; avaliar os desconfortos 
gastrintestinais por meio da percussão e verificar a presença de diástase do músculo reto 
abdominal com os dedos ou com o auxílio de uma régua graduada usada como ins trumento 
de medição preciso. Esse instrumento é denominado de  

A) fita métrica.    

B) estadiômetro.    

C) manômetro.  

D) paquímetro. 
 
33. A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define a Incontinência Urinária (IU) como 

qualquer perda involuntária de urina. Esse quadro, comum entre as mulheres, interfere na 
qualidade de vida, higiene pessoal e interação social. O sintoma caracterizado por um desejo 
súbito e abrupto de urinar é 

A) urgência.    

B) polaciúria.   

C) urge-incontinência.   

D) noctúria.  
 
34. A bexiga funciona como um reservatório para armazenamento e eliminação periódica de 

urina. Para que essas funções ocorram adequadamente, é necessário que a musculatura lisa 
vesical (detrusor) relaxe e haja aumento coordenado do tônus esfincteriano uret ral durante a 
fase de enchimento da bexiga, e o oposto durante a micção. A coordenação das atividades da 
bexiga e do esfíncter uretral envolve complexa interação entre sistemas nervos central e 
periférico, e é mediada por vários neurotransmissores.  A cerca desse assunto, analise as 
afirmativas abaixo. 

 

I 
A inervação da bexiga e uretra ocorre por meio do plexo pélvico, formado pelo nervo 
hipogástrico, pélvico e nervo pudendo.  

II 
O nervo pélvico faz parte do sistema nervoso simpático, e o nervo hipogástrico, do 
sistema nervoso parassimpático. 

III 
O sistema nervoso simpático e parassimpático são controlados pelo centro pontino da 
micção, localizado no cerebelo.  

IV 
O nervo pudendo faz parte do sistema nervoso somático, que coordena as ações do 
esfíncter uretral externo. 

Estão corretas as afirmativas: 

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

B) I e II.   D) III e IV. 
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35. Os exercícios para fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico desempenham um 
importante papel na prevenção e no tratamento da incontinência urinária, pois visam 
aumentar a força de fechamento da uretra. Um dos recursos utilizados para esse fim é a 
utilização do cone vaginal. Acerca dessa modalidade terapêutica , analise as afirmativas 
abaixo: 

 

I 
O uso do cone vaginal permite diferenciar os músculos perineais dos grandes grupos 
musculares sinérgicos (abdominais, adutores e glúteos), aumentando, assim, a 
propriocepção da região perineal.  

II 
A paciente deve iniciar os exercícios com o cone mais pesado que conseguir manter 
na vagina, em posição ortostática, contraindo o assoalho pélvico. Nessa fase, há um 
maior recrutamento de fibras musculares do tipo I.  

III 

As contraindicações quanto ao uso dos cones vaginais são: presença de infecções no 
trato-urogenital, paciente com distúrbio psiquiátrico, presença de retenção/obstrução 
urinária, durante ou imediatamente após relação sexual, no período menstrual e na 
gestação. 

IV 
O uso do cone vaginal, que deve ser posicionado no terço inferior da vagina, não só 
aumenta a força muscular do assoalho pélvico mas também torna a atividade 
fisiológica desses músculos mais incoordenada.  

Estão corretas as afirmativas 

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

 

36. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. Atualmente, têm 
sido propostas cirurgias menos radicais. No entanto, a remoção do tumor e a retirada dos 
linfonodos ainda continuam sendo procedimentos necessários para o tratamento do câncer. 
Devido a isso, as mulheres podem vir a apresentar alguma complicação no pós -operatório, 
dentre elas o linfedema, que pode resultar em desconfortos, dores, aumento do risco de 
infecção, alterações sensoriais e problemas na imagem corporal. O tratamento dessa 
complicação pode ser realizado por meio da Fisioterapia Complexa Descongestiva, que é 
uma tétrade composta por 

A) cuidados com a pele, drenagem linfática manual, compressão e exercícios 
miolinfocinéticos. 

B) mobilização articular, enfaixamento, compressão e exercícios aeróbicos. 

C) cuidados com a pele, mobilização articular, enfaixamento e exercícios miolinfocinéticos.    

D) mobilização articular, drenagem linfática manual, compressão e exercícios aeróbicos.  

 

37. Analise as características abaixo relacionadas a uma Patologia neonatal  

 

Apresenta evolução benigna e autolimitada. Ocorre devido ao retardo da absorção do 
líquido pulmonar, que pode aumentar a demanda ventilatória e cursar com desconforto 
respiratório de graus variados nos primeiros dias de vida, ocorrendo principalmente no 
recém-nascido (RN) prematuro tardio e no RN termo. Geralmente, está associada à 
cesárea eletiva sem trabalho de parto.   

 

Essa patologia é a 

A) Síndrome de Aspiração de Mecônio. 

B) Doença da Membrana Hialina. 

C) Taquipneia Transitória do Recém-Nascido. 

D) Displasia Broncopulmonar. 

 

38. A oxigenoterapia consiste na oferta de oxigênio (O 2) em uma concentração superior à 
encontrada no ambiente, visando tratar ou corrigir os sintomas ou manifestações da hipóxia. 
Dentre as formas de administração da oxigenoterapia utilizadas na neonatologia, existe 
aquela que é administrada por meio de um dispositivo de acrílico redondo e transparente 
oferecendo uma mistura de ar comprimido e O2 a uma FiO2 de até 100%. O instrumento 
utilizado nessa forma de administração é   

A) A Máscara de Douglas.    C) O Cateter Nasal. 

B) A Máscara de Venturi.    D) O Hood ou Halo. 
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39. O surfactante pulmonar é uma substância lipoprotéica produzida nos pulmões do feto a partir 
da vigésima semana gestacional. Entre as principais funções dessa substância , está a 
redução da tensão superficial entre os alvéolos, impedindo seu colabamento. Os 
responsáveis pela produção dessa substância são os  

A) Pneumócitos tipo I.    C) Bronquíolos Respiratórios. 

B) Pneumócitos tipo II.    D) Corpúsculos Lamelares. 
 
40. O Boletim de Silverman e Andersen é um instrumento utilizado para avaliar o grau  e a 

evolução do desconforto respiratório em recém-nascidos, sendo muito utilizado pelos 
fisioterapeutas nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Quando o fisioterapeuta aplica 
esse instrumento, ele deve definir um escore de 0 a 10. O valor do escore se rá atribuído a 
partir dos seguintes sinais de desconforto respiratório :  

A) Retração de Fúrcula, Batimento de Asa Nasal, Taquipneia e Esforço Expiratório . 

B) Retração Intercostal, Retração Xifóide, Batimento de Asa Nasal e Gemido Expiratório .  

C) Retração Intercostal, Cianose, Taquipneia e Gemido Expiratório . 

D) Retração de Fúrcula, Retração Xifóide, Cianose e Esforço Expiratório . 
 
41. A abordagem fisioterapêutica pediátrica difere de forma substancial das práticas utilizadas no 

adulto, devendo ser continuamente adaptada a esses pacientes que estão em constante 
crescimento e desenvolvimento. Uma das técnicas fisioterapêuticas atuais utilizadas nesse 
público que se inicia ao final de uma expiração espontânea e prossegue até o volume 
residual, opondo-se a duas ou três tentativas expiratórias, denomina-se 

A) DRR.           B) AFEL.  C) TEF.  D) ELPr. 
 
42. As infecções respiratórias em crianças menores de um ano de idade são um importante 

problema de saúde tanto no âmbito nacional quanto mundial. Dentro desse con texto, destaca-
se a bronquiolite viral aguda (BVA), que constitui uma das principais causas de hospitalização 
de crianças até dois anos de idade, particularmente os menores de um ano. Em relação à 
BVA, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
A BVA apresenta-se, inicialmente, no trato respiratório superior e progride com 
manifestações no trato respiratório inferior, sendo o vírus sincicial respiratório  
associado à forma mais grave da doença.  

II 
Os achados clínicos iniciais são obstrução da via aérea superior, febre e coriza que 
evolui em quatro a seis dias com tosse e sibilância.  

III 
A principal característica do exame radiológico na BVA é a presença de opacidade 
total dos campos pulmonares. 

IV 
A obstrução nasal acentuada, quando presente, pode levar a um maior sofrimento 
respiratório, pois os lactentes, até os seis meses, apresentam uma respiração 
eminentemente nasal. 

Estão corretas as afirmativas 

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

 
43. Um homem de 28 anos, pesando 75 Kg, com 1,70 m de altura, apresenta volume corrente 

(VC) de 480 ml, espaço morto anatômico (EMA) de 150 ml e frequência respiratória de 14 
irpm. Nesse indivíduo, a ventilação alveolar é de  

A) 2.100 ml/min.  B) 6.720 ml/min.  C) 8.820 ml/min.    D) 4.620 ml/min. 

      
44. Uma mulher de 73 anos, pesando 60 kg, com diagnóstico de pneumonia e antecedentes de asma 

e tabagismo, encontra-se no 3º dia de internação na enfermaria de um hospital universitário. Foi 
colhida uma gasometria arterial, em ar ambiente, que apresentava os seguintes valores: pH = 
7,32; PaCO2 = 51 mmHg; PaO2 = 58 mmHg; HCO3

-
 = 26 mEq/l; BE = +2; SaO2 = 87%. O laudo 

desse exame é  

A) alcalose metabólica com hipoxemia.    C) acidose metabólica com hipoxemia 

B) alcalose respiratória com hipoxemia.   D) acidose respiratória com hipoxemia.  



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020   Fisioterapia  O pensamento é ensaio da ação.               13 

45. Uma mulher de 47 anos, pesando 68 kg, com diagnóstico de insuficiência cardíaca de 
etiologia valvar, apresenta pressão arterial sistêmica ao repouso de 100x55 mmHg, 
frequência cardíaca ao repouso de 80 bpm, volume sistólico do ventrículo esquerdo ao 
repouso de 50 ml e volume diastólico final do ventrículo esquerdo ao repouso de 130 ml. 
Diante desse caso, analise as seguintes afirmativas:  

 

I A fração de ejeção do ventrículo esquerdo ao repouso é de 22%.  

II O volume sistólico final do ventrículo esquerdo ao repouso é de 80 ml. 

III A pressão arterial sistêmica média ao repouso é de 70 mmHg.  

IV O débito cardíaco ao repouso é de 5.500 ml/minuto.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) III e IV.   B) II e III.   C) I e IV.   D) I e II. 
 
46. Existem vários exames complementares utilizados no processo de investigação sobre o 

sistema cardiovascular de um indivíduo. Dentre esses , há aquele que permite o registro 
indireto e intermitente da pressão arterial sistêmica durante 24 horas, enquanto o paciente 
realiza suas atividades habituais na vigília e durante o sono. Esse exame é denominado de  

A) Cintilografia miocárdica.    C) MAPA. 

B) ECG.       D) Cateterismo cardíaco. 
 
O caso clínico abaixo serve de referência para as questões 47 e 48.  

Um homem de 65 anos, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio há 3 meses, foi 
encaminhado a um programa ambulatorial de reabilitação cardiovascular com seu teste 
ergométrico em mãos. Os dados do teste ergométrico foram: teste ergométrico máximo 
interrompido por exaustão, comportamento da frequência cardíaca e da pressão arterial em 
repouso e durante esforço dentro da normalidade sendo a frequência cardíaca ao repouso 
(FCR) de 65 bpm, frequência cardíaca máxima (FCM) de 155 bpm, pressão arterial 
sistêmica ao repouso de 110x70 mmHg, pressão arterial sistêmica máxima de 150x90 
mmHg), sem alterações eletrocardiográficas em repouso ou durante esforço. Com esses 
dados, o fisioterapeuta baseou a prescrição da intensidade do exercício aeróbio na esteira 
ergométrica pela fórmula da frequência cardíaca de treinamento de Karvonen (abaixo) e 
pela escala de percepção de esforço de Borg.  
Frequência cardíaca de treinamento = FCR + 50% a 80%  x (FCM - FCR). 

 
47. De acordo com a fórmula da frequência cardíaca de treinamento, a zona alvo para esse 

paciente é de 

A) 120 bpm a 149 bpm.   C) 92 bpm a 115 bpm.  

B) 110 bpm a 137 bpm.   D) 134 bpm a 155 bpm.  

 
48. O fisioterapeuta prescreveu a intensidade do exercício aeróbio na esteira ergométrica para 

esse paciente até o nível 13 da escala de percepção de esforço de Borg. De acordo com essa 
informação, a escala de Borg que o fisioterapeuta utilizou varia de  

A)  6 a 20.   B)  3 a 15.   C)  1 a 30.   D)  9 a 27. 
 
49. Uma mulher de 53 anos, pesando 65 Kg, foi internada na UTI de um hospital universitário 

com diagnóstico de choque cardiogênico e com necessidade de suporte ventilatório invasivo. 
Após melhora dos quadros hemodinâmico e respiratório, sem a paciente fazer mais uso de 
sedação e sem apresentar apneia, optou-se pela mudança da modalidade A/C a pressão para 
a ventilação com pressão de suporte (reconhecida na literatura internacional como PSV), com 
os seguintes parâmetros: PS = 15 cmH2O; PEEP = 8 cmH2O; FiO2 = 0,4; sensibilidade = 3 
l/min. A paciente apresentava volume corrente exalado em torno de 400 ml, SpO 2 em torno de 
95% e frequência respiratória em torno de 16 irpm. 

De acordo com esse caso clínico, o disparo e a ciclagem dessa modalidade PSV nessa 
paciente são, respectivamente, 

A) disparo a pressão e ciclagem a tempo.  

B) disparo a fluxo e ciclagem a fluxo.  

C) disparo a fluxo e ciclagem a volume.  

D) disparo a pressão e ciclagem a pressão.  
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50. Se um indivíduo está em ventilação mecânica na modalidade A/C a pressão, com tempo 
inspiratório ajustado em 0,9 segundo e relação I:E (inspiração:expiração) de 1:3,  então , o 
tempo expiratório é de    

A) 1,8 segundo.     C) 2,7 segundos.     

B) 3,0 segundos.    D) 3,6 segundos. 
 
51. Um homem de 68 anos, pesando 82 Kg, com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus, foi internado na UTI de um hospital universitário com quadro de acidente 
vascular encefálico associado à pneumonia por broncoaspiração, evoluindo ta mbém com a 
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). O critério de anormalidade da 
radiografia de tórax do paciente para SDRA é a presença de  

A) horizontalização das costelas e verticalização do coração, com cúpulas diafragmáticas 
baixas e planas. 

B) borramento do ângulo costofrênico direito.  

C) hipertransparência no espaço pleural e colapso pulmonar, com ausência de imagens 
vasculares no hemitórax esquerdo. 

D) opacidades bilaterais. 
 
52. A posição prona tem sido recomendada em pacientes que apresentam a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) com relação PaO 2/FiO2 < 150 por pelo menos 16 
horas por sessão e com todos os cuidados adequados de proteção e monitorização. 
Entretanto, o fisioterapeuta deve ficar atento a algumas situações consideradas 
contraindicadas à posição prona. Dentre e las, estão   

A) tórax instável, secreção brônquica e doença do refluxo gastroesofágico.  

B) hipertensão intracraniana, instabilidade hemodinâmica grave e fratura pélvica.  

C) gestação, atelectasia e derrame pleural com dreno de tórax. 

D) hipertensão intra-abdominal, pneumonia associada à síndrome do desconforto respiratório 
agudo e equipe inexperiente ao procedimento.  

 
53. Um homem de 57 anos, pesando 78 kg, com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica  

(ELA), encontra-se internado na UTI de um hospital universitário, em processo de retirada da 
ventilação mecânica. Ao se realizar a ventilometria , foi registrado um volume minuto de 
15.680 ml/min e frequência respiratória de 28 irpm. Diante desse caso, o í ndice de ventilação 
superficial rápida (índice de Tobin) corresponde a  

A) 226 L/min.   C) 50 L/min.  

B) 560 L/min.   D) 88 L/min.  
 
54. Uma mulher de 33 anos, pesando 50 Kg, deu entrada na UTI de um hospital universitário com 

insuficiência respiratória aguda por miastenia grave. Evoluiu com piora do quadro clínico, 
sendo necessário instituir a ventilação mecânica (VM). Encontra -se no 5º dia de internação 
hospitalar também com diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). 
Apresenta-se sedada, 6 pontos na escala de Ramsay, hemodinamicamente estável, sem 
droga vasoativa, em ventilação mecânica na modalidade A/C a volume, com os seguintes 
parâmetros: VC = 300 ml; fluxo = 60 l/min; frequência respiratória programada/total = 15/15 
irpm; PEEP = 8 cmH2O; FiO2 = 0,5, SpO2 = 96%, sensibilidade = - 2 cmH2O; pausa 
inspiratória = 2 s; pressão platô = 18 ml/cmH2O; pressão de pico = 22 ml/cmH2O. Diante 
desse caso, na mensuração da mecânica ventilatória, os valores da complacência estática e 
da resistência das vias aéreas são, respectivamente,  

A) 30 ml/cmH2O e 4 cmH2O/l/s.   

B) 48 ml/cmH2O e 8 cmH2O/l/s.   

C) 50 ml/cmH2O e 15 cmH2O/l/s.     

D) 25 ml/cmH2O e 19 cmH2O/l/s. 
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55. A escala de coma de Glasgow é um instrumento muito utilizado na prática clínica para 
avaliação do nível de consciência do paciente. Essa escala avalia três parâmetros: abertura 
ocular, resposta verbal e resposta motora. A resposta motora apresenta uma graduação de 
pontos que vai de um a seis. Diante dessas informações, analise as afirmativas  abaixo.  

 

I 
A resposta motora pontuada em cinco corresponde ao paciente que obedece a 
comandos. 

II 
A resposta motora pontuada em quatro corresponde ao paciente que localiza 
estímulos dolorosos. 

III 
A resposta motora pontuada em três corresponde ao paciente que apresenta 
decorticação. 

IV 
A resposta motora pontuada em dois corresponde ao paciente que apresenta 
descerebração. 

Estão corretas as afirmativas  

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

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


