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O que me guia é apenas um senso de descoberta.  

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > 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.  

 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 10 
 
 

O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à s Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas.  

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo  ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidad es de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir di versas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas.  

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, com o 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

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

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem primeiro seus xamãs . 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde-doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo bi omédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 

 

 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018 Fisioterapia  O que me guia é apenas um senso de descoberta.         5 

09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo so licitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem -se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematizar e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos. 
 

Estão corretas as afirmativas:  

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

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aument a, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizin ho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros. A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê-la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos  sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de d iagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura.  
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

 

11. O sucesso das redes sociais e da tecnologia vem modificando as relações pessoais e 

profissionais. Nos dias atuais, é comum encontrar perfis profissionais nas redes sociais, 

divulgando novas opções de tratamento, cartas de agradecimento de pacientes, serviços 

diferenciados e personalizados, oferecendo orientações em saúde e até mesmo o resultado 

de tratamentos bem sucedidos. Acerca desses comportamentos em redes sociais, o Código 

de Ética e Deontologia da Fisioterapia 

A) permite ao fisioterapeuta utilizar imagens com quadros antes e depois do tratamento, sem 
autorização formal prévia do cliente/paciente ou do responsáve l legal, em eventos de 
cunho acadêmico científico. 

B) proíbe ao fisioterapeuta inserir imagens com quadros antes e depois do tratamento ou 
qualquer outra referência que possibilite a identificação do cliente em anúncios ou 
divulgação profissional em redes sociais. 

C) proíbe ao fisioterapeuta divulgar e prometer terapia infalível, salvo nos casos em que o 
sucesso dos resultados seja associado empiricamente a imagens ou carta de 
agradecimento emitida por cliente/paciente.  

D) permite ao fisioterapeuta divulgar, para fins de autopromoção, declaração, atestado, 
imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, 
em razão de serviço profissional prestado.  

 

12. O fisioterapeuta, como membro da equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e 

como apoiador das equipes da atenção básica pode realizar atendimento domiciliar, 

compartilhado ou específico, conforme as necessidades de saúde dos pacientes e seu quadro 

clínico. Nesse sentido, são considerados pacientes aptos ao atend imento domiciliar pela 

equipe de Saúde da Família, os usuários 

A) que apresentam problemas de saúde com algum grau de dependência para as atividades 
da vida diária, mas que têm estabilidade clínica e contam com cuidados satisfatórios de 
cuidadores. 

B) que necessitam de monitoramento frequente de sinais vitais e procedimentos de maior 
complexidade, a exemplo de adaptação ao uso de órteses/próteses.  

C) portadores de deficiência permanente ou transitória, que necessitem de monitoramento  
contínuo, até apresentarem condições de frequentarem outros serviços de reabilitação.  

D) portadores de afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento 
causado pela doença, mas que demandem atendimento no mínimo semanal.  

 

 

O caso a seguir servirá de base para responder as questões 13 e 14. 

A senhora Katia, 62 anos de idade, aposentada é mãe de 3 filhos e cuidadora de um neto 

com microcefalia, fruto da última gestação de sua filha adolescente. Procurou a Unidade 

Básica de Saúde (UBS), pois, há tempos, apresenta dores nas mãos, joelhos e tornozelos, 

que aumentam com o tempo frio, tendo também observado deformidades estruturais nos 

dedos. Relata ainda que tem apresentado diminuição da força nos membros superiores 

(MMSS) e, por isso, tem ficado angustiada, por receio de não conseguir segurar o neto, o 

que vêm impondo limitações às atividades domésticas e, como cuidadora, necessitando 

da ajuda de uma vizinha para cuidar da criança. O médico informou a paciente que ela 

sofre de artrite reumatoide e a encaminhou para um médico especialista e para 

acompanhamento fisioterapêutico, além de prescrever medicação para a melhora do 

quadro inflamatório. No município de dona Katia, não há serviço de reabilitação ou 

atenção especializada e, por essa razão, o Fisioterapeuta do Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) foi solicitado a participar do caso.  
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13. De acordo com o caso apresentado e analisando-o a partir da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e saúde (CIF),  

A) pode-se detectar estruturas e funções do corpo, atividades, fatores pessoais e ambientais 
que se relacionam na condição de saúde atual da usuária alvo.  

B) a categoria e355-profissionais de saúde é a única categoria aplicável no domínio fatores 
ambientais. 

C) a categoria b280-sensação de dor representa uma classificação de terceiro nível 
adequada para mencionar um dos sintomas da paciente.  

D) pode-se detectar estruturas e funções do corpo, atividades e desconsiderando fatores 
ambientais que se relacionam na condição de saúde atual da usuária alvo.  

 

14. No caso descrito, o fisioterapeuta  

A) poderá realizar atendimento individual específico, contudo esse acompanhamento deverá 
obrigatoriamente ser realizado em consultório do NASF, independ ente da distância entre a 
sede da unidade e a residência de dona Katia. 

B) ficará impossibilitado de acompanhar a paciente, já que a lógica do apoio matricial proíbe 
a realização de atendimentos individuais específicos com vistas à reabilitação de quadros 
reumatológicos, por configurar-se como atendimento especializado.  

C) deverá, mediante atendimento compartilhado com a equipe de referência e com o usuário, 
propor um plano terapêutico focado na supervisão do cuidado, corresponsabilização do 
usuário e empoderamento do mesmo frente a sua condição de saúde.  

D) deverá estabelecer uma avaliação clínica funcional, direcionada para a condição 
reumatológica, e o tratamento deve ser realizado por esse profissional, sem a necessidade 
de pactuação ou discussão do caso com a equipe de referência. 

 

15. O atendimento ou consulta compartilhada pode ser considerada como uma das intervenções 

mais frequentes na rotina de trabalho de um profissional do NASF. Contudo, na prática, o 

desconhecimento ou confusão quanto às condições e pré-requisitos para a sua realização 

são entraves para a sua efetivação de modo correto. Acerca dessa modalidade de 

atendimento é correto afirmar:  

A) Durante a consulta, devem estar presentes ao menos um integrante da equipe de Saúde 
da Família e dois do NASF, além do paciente e seus familiares, para que a avaliação 
envolva diferentes núcleos do conhecimento.  

B) A configuração do cenário da consulta é pré-determinado pelas diretrizes do NASF e 
impõe a realização da consulta ou atendimento domiciliar, uma vez que é necessário 
conhecer a realidade do usuário alvo.  

C) É considerada uma ótima ocasião para um contato pessoal entre equipe do NASF e o 
usuário, oportunizando momentos de discussão sobre o caso antes e após o atendimento.  

D) O registro deve ser realizado pelos profissionais do matriciamento obrigatoriamente em 
prontuário próprio do NASF, a fim de resguardar o sigilo das informações colhidas entre os 
profissionais do núcleo de apoio.  
 

16. O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) pode assumir um papel de articulação entre 
as equipes da Atenção Básica e os demais serviços de saúde e órgãos de outros setores, 
favorecendo a organização de fluxos de atenção que facilitem a coordenação e continuidade 
do cuidado. O fisioterapeuta que vai atuar no matriciamento deve  

A) estabelecer conexões entre profissionais/equipes de diferentes serviços e setores a fim de 
potencializar um projeto terapêutico elaborado pelas equipes de referência com o NASF.  

B) realizar atividades relevantes para os usuários, a exemplo de campanhas educativas e 
salas de espera, tomando para si esse papel, sem envolver os profissionais das unidades 
básicas de saúde. 

C) reconhecer que essa lógica de trabalho é própria do NASF, o que não lhe permite ser 
matriciado por outro serviço a exemplo dos consultórios de rua.  

D) implementar mecanismos de regulação, com referência e contra referência, priorizando as 
doenças crônicas e desconsiderando as condições de vulnerabilidade e contexto do 
usuário. 
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17. O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), através do apoio matricial, favorece maior 

articulação e qualificação da rede de serviços que compõe o sistema de saúde, ao 

desenvolver e estimular o trabalho compartilhado e a cogestão das ações, operando de forma 

cooperativa e horizontal. Para colocar em prática o apoio matricial , o fisioterapeuta do NASF 

pode lançar mão de ferramentas e estratégias de trabalho, entre as quais:  

A) Os grupos terapêuticos que têm como objetivo alcançar metas terapêuticas específicas 
(alívio de sintomas e melhora na situação de sofrimento), desconsiderando atividades que 
favoreçam o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.  

B) A terapia comunitária que consiste em uma abordagem na qual as pessoas possam dividir 
suas dores, sofrimentos e histórias de vida e se propõe a ser espaço terapêutico de 
transtornos mentais específicos.  

C) O trabalho grupal que deve ser pensado especificamente como forma de dar conta da 
demanda, podendo ser desenvolvido na modalidade de grupos temáticos relacionados a 
determinadas patologias como hipertensão, obesidade e diabetes.  

D) Os grupos de convivência que são tradicionalmente utilizados no cuidado e no apoio e têm 
demonstrado efeito positivo em termos de melhora do estado emocional e da socialização 
bem como da remissão de quadros depressivos.  

 

18. Um fisioterapeuta realizou a avaliação funcional de um paciente hemiplégico por meio da 

Medida de Independência Funcional (MIF). Ao fazer a transferência dos dados da MIF para o 

prontuário do serviço que está estruturado de acordo com a CIF, o fisioterapeuta encontrou 

dificuldade. Se um paciente foi classificado por meio da MIF como dependente 

completamente para o item banhar-se, pois só consegue menos de 4% da atividade sem o 

auxílio de outrem, o código correto para a categoria d5101 – lavar todo o corpo, de acordo 

com a CIF é  

A) d5101.3   C) d5101.2 

B) d5101.1    D) d5101.4  
 

19. A jovem A. H. D., 17 anos de idade, estudante, menarca aos 12 anos, nuligesta, procurou o 

atendimento fisioterapêutico para alívio de dor em cólica na região do hipogástrico, que 

irradia para a coxa, que surgiram por volta dos 15 anos e está associada com o período 

menstrual. Paciente relata ainda que, em alguns meses, as dores vêm associadas com 

náuseas e muitas dores de cabeça. Nesse caso, o fisioterapeuta deve suspeitar de 

A) amenorreia.  

B) oligomenorreia.  

C) hipermenorreia. 

D) dismenorreia. 
 

20. É consenso que a realização de atividade física de intensidade moderada, por pelo menos 20 

ou 30 minutos por dia, em gravidez não complicada, gera inúmeros benefícios para a 

gestante e para o feto. Contudo, essa prática precisa ser bem planejada, mediante avaliação 

clínica detalhada e a sua execução deve ser monitorada. Nesse sentido, os cuidados 

relacionados à prática da atividade física durante a gestação incluem:  

A) o treino aeróbico deve considerar a frequência cardíaca alvo de 135 a 150 batimentos por 
minutos, para gestantes na faixa etária de 20 a 29 anos, com pré -eclâmpsia. 

B) o nível adequado de intensidade do esforço percebido pela gestante, durante a realização 
de qualquer exercício, deve ser de 9-12 pontos (bastante fácil/leve), em uma escala de 6 a 
20 pontos. 

C) a orientação da interrupção do exercício quando a gestante apresentar dores de cabeça, 
dores no peito, sangramento vaginal e perda de líquido amniótico , durante a prática do 
exercício. 

D) a contraindicação absoluta para a prática de exercícios aeróbicos em casos de restrição 
do crescimento fetal intrauterino, na gestação corrente.  
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21. J. H. A., 24 anos, solteira, secretária, primigesta, atualmente com 24  semanas, nega 
tabagismo ou etilismo social. Chegou ao serviço de Fisioterapia queixando -se de dor nas 
costas e edemas em membros inferiores. Paciente relata que as dores são proporcionais ao 
tempo que passa sentada e têm dificultado suas atividades laborais. Ao exame físico: 
ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações relevantes, PA de 130x90 mmHg, FR de 18 
irpm, encurtamento muscular de cadeia posterior da coxa e fraqueza de romboides e 
paravertebrais lombares, e sem diástase de reto abdominais. Para esse caso, a conduta 
fisioterapêutica deve enfatizar exercícios  

A) de estabilização espinhal, com contração correta dos multífidos associada à contração do 
transverso do abdome com apneia.  

B) de pouca carga, priorizando alongamentos sustentados por mais de 30  segundos e 
trabalhar melhora da consciência corporal e mobilidade da coluna.  

C) de fortalecimento de romboides, rotadores internos e externo do quadril e paravertebrais 
lombares, trabalhados de forma isolada. 

D) de fortalecimento do transverso abdominal associados à contração dos músculos do 
assoalho pélvico e uso de valsalva.  

 

22. Parturiente L. S. C., 29 anos, secundigesta, com último parto vaginal há 3 anos, evolui em 
trabalho de parto, com 6 cm de dilatação do colo uterino, bolsa íntegra e dinâmica de 3 
contrações em 10 minutos. Com base nesse caso, analise às afirmativas a seguir:  
 

I 
A adoção de posturas verticais e a deambulação nessa fase são indicadas por 
diminuir a sensação dolorosa e o tempo do trabalho de parto.  

II 
Pode-se orientar a realização de exercícios pélvicos na bola terapêutica para 
favorecer a descida fetal e o relaxamento perineal.  

III O uso do chuveiro ou imersão em banheira está contra-indicado para essa paciente. 

IV 
A paciente encontra-se na fase de dilatação latente, momento clín ico em que é 
indicado o uso da neuroeletroestimulação transcutânea com efeito analgésico.  

 

Estão corretas as afirmativas: 

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

23. No retorno ao hospital para o teste do olhinho e da linguinha do recém -nascido (RN), no 
quinto dia pós-parto, uma puérpera relatou, durante a consulta com o fisioterapeuta, sentir 
dor na mama esquerda, que se apresenta edemaciada e com vermelhidão em região  
subareolar. Além disso, relatou ter percebido alteração do sabor do leite, que se tornou mais 
salgado, motivo pelo qual segundo ela, o RN tem diminuído a procura por aquela mama. O 
quadro descrito é característico de  

A) ingurgitamento.   C) fissura. 

B) mastite.    D) abcesso. 
 

24. Os programas de reabilitação para pacientes com câncer de mama são conduzidos por uma 
equipe multidisciplinar com vistas a uma atenção integral à saúde da mulher. O 
fisioterapeuta, a partir do seu núcleo de conhecimento e arsena l terapêutico disponível, pode 
atuar em diferentes frentes. Acerca da atuação do fisioterapeuta nesse programa de 
reabilitação, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
Em pacientes que realizaram cirurgias de reconstrução mamária, o fisioterapeuta tem 
como objetivo otimizar o resultado estético, evitar complicações comuns à cirurgia e 
minimizar mecanismos musculares compensatórios.  

II 
O fisioterapeuta deve centrar-se apenas na reabilitação do ombro, pois a limitação do 
arco de movimento é a principal complicação das cirurgias de reconstrução mamária.  

III 
A possibilidade de reconstrução mamária é um item importante no plano terapêutico 
da paciente, contudo, não interfere na conduta fisioterapêutica.  

IV 
O fisioterapeuta deve estar atento aos sinais de fadiga e comorbidades pulmonares, 
decorrentes da cirurgia ou dos tratamentos associados, implementando programas 
terapêuticos que visem a melhora desse quadro.  

 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e III.  B) I e IV.  C) II e III.  D) II e IV. 
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25. Paciente C.S.A.L., 56 anos de idade, casada, publicitária, foi submetida à mastectomia direita 
com esvaziamento linfático, nível II , há 8 meses, para tratamento do câncer de mama e, mais 
recentemente, realizou 25 sessões de radioterapia. Relata que, há 3 meses, começou uma 
sensação de inchaço no membro superior direito. No exame físico, observou -se aumento da 
temperatura cutânea em região do braço direito e aumento de medidas perimétricas entre 2 e 
4 cm em mais de dois pontos em relação ao membro contralateral, ausência de fibrose 
linfoestática, sem alteração da conformação do braço com a elevação do membro. Em 
relação a esse caso, analise as afirmativas a seguir: 
 

I A paciente apresenta linfedema severo, correspondente ao estágio III.  

II 
A terapia física complexa é o tratamento padrão ouro para esse caso e deve ser 
realizada com periodicidade mínima de duas vezes por semana, durante 30 -60 dias. 

III 
As bandagens de alta elasticidade são as mais indicadas para o enfaixamento dessa 
paciente, por oferecerem maior pressão de repouso e menor pressão de trabalho.  

IV 
A paciente pode se beneficiar das técnicas do taping linfático ou compressivo, 
utilizados com o objetivo de diminuir o linfedema. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

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

 

26. A avaliação da musculatura do assoalho pélvico (MAP) e a utilização de exames 
complementares são partes importantes para o sucesso do tratamento de mulheres com 
incontinência urinária (IU). A partir de um bom exame físico, o fisioterapeuta terá subsídios 
para estabelecer a melhor terapêutica para esse tipo de paciente, incluindo procedimentos 
como: 

A) o toque bidigital que permite a avaliação da força e da resistência dos músculos do 
assoalho pélvico por meio do esquema PERFECT, utilizando a escala Oxford para 
graduação da força que varia de 0 a 4.  

B) o diário miccional que avalia as micções voluntárias e involuntárias dos pacientes por meio 
da automonitorização do comportamento urinário. O de 3 dias é mais confiável do que o de 
7 dias, uma vez que prazos maiores favorecem o esquecimento.  

C) a perineometria que é um recurso que pode ser usado para a avaliação direta da f orça da 
MAP. A pressão gerada pela MAP é percebida mediante um sensor introduzido no canal 
vaginal e o resultado é obtido em cmH2O.   

D) o pad test que permite quantificar a perda urinária da paciente e com isso classificar a IU 
em leve, moderada e grave. A perda de 10 a 49,9 gramas de urina nesse teste classifica a 
IU como grave. 

 

27. Paciente F.S., 49 anos de idade, costureira, se queixa de necessidade imperiosa de urinar 
associado à perda de urina. No exame físico, foi observado que a paciente tem pouca 
percepção cinestésica do assoalho pélvico, apresenta tempo de resposta rápido ao comando 
de relaxamento, força grau 1, tanto para a musculatura profunda como para a superficial, 
além de fazer uso da musculatura acessória, principalmente abdominais e adutores. De 
acordo com os dados dessa avaliação, analise as condutas fisioterapêuticas a seguir:  
 

I 
A terapia manual é indicada, inicialmente, para trabalhar a conscientização do 
assoalho pélvico e, subsequentemente, para o fortalecimento, principalmente, das 
fibras tipo II, já que a paciente apresenta incontinência urinária de esforço.  

II 
O stretching-reflex é indicado para o caso em questão, visto que proporciona um   
despertar proprioceptivo dos músculos do assoalho pélvico.  

III 
É importante trabalhar, com essa paciente, exercícios de contração do assoalho 
pélvico associando a respiração diafragmática, bem como exercícios de mobilização 
pélvica. 

IV 
Na fase inicial do tratamento fisioterapêutico, também é indicado o uso do 
Biofeedback (Perina) que deve ser utilizado com os seguintes parâmetros: escala B, 
work: 2 seg, reset: 4 seg, tempo de tratamento: 10 minutos. 

 

Considerando o caso descrito, estão corretas as condutas  presentes em 

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

B) III e IV.  D) II e III. 
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28. A constipação intestinal é um sintoma complexo e multifatorial que consiste em evacuação 
infrequente, difícil e/ou dolorosa. Essa disfunção, que pode ser classificada como primária ou 
secundária, é prevalente em indivíduos do sexo feminino, crianças e idosos bem como em 
pessoas socioeconomicamente mais baixas. Sobre esse assunto, o fisioterapeuta deve 
compreender o seguinte: 

A) no exame físico de uma paciente com constipação intestinal , a avaliação com o toque retal 
pode evidenciar uma hipotonia do esfíncter anal externo e uma coordenação do músculo 
puborretal. 

B) um dos mecanismos fisiopatógicos da constipação intestinal primária é a dissinergia do 
assoalho pélvico definida como contração paradoxal ou relaxamento inadequado dessa 
musculatura durante a tentativa de evacuar.  

C) uma das formas de tratamento para a constipação intestinal é a massagem  transversa do 
cólon que acelera o trânsito intestinal, devendo ser realizada no sentido anti-horário e com 
a paciente em decúbito dorsal.  

D) na constipação intestinal secundária, as vísceras do sistema digestório não apresentam 
alterações estruturais, sendo influenciada por fatores culturais, psicológicos, dietéticos e 
hábitos de vida. 

 

29. Com relação à abordagem da fisioterapia motora em criança hospitalizada, é importante que 

o fisioterapeuta tenha conhecimento sobre os reflexos e as reações presentes nessa fase, 

para avaliar se a criança encontra-se com seu desenvolvimento motor normal. Nesse sentido, 

há um reflexo que induz aos gestos de abrir os braços, esticar os dedos e as pernas em 

resposta a um som intenso ou a qualquer estímulo repentino e forte e que está presente no 

recém-nascido a termo, desde o nascimento, desaparecendo em média no fim do primeiro 

trimestre. Esse reflexo é denominado 

A) Landau.   C) Babinsk.  

B) Galant.   D) Moro. 

 

30. A paralisia cerebral (PC) é definida pela Academia Americana de Paralisia Cerebral (AAPC) 

como um grupo de desordens da postura e do movimento que levam à limitação de atividade 

em decorrência da lesão não progressiva do cérebro, durante o desenvolvimento fetal ou na 

infância. Sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir:  
  

I 

Na PC atáxica, ocorre uma lesão no sistema extra-piramidal, principalmente nos 
núcleos da base. Entre os sinais clínicos encontrados, estão: hiporreflexia, 
incoordenação motora, tremor de ação, marcha com base alargada, dificuldade para 
controlar a amplitude, a direção, a força e a velocidade dos movimentos, entre outros.  

II 

Na PC espástica, ocorre uma lesão no sistema piramidal. Entre os sinais clínicos 
encontrados, estão: hipertonia eslástica, hiperreflexia , sinal de babinsk, fixação de 
posturas anormais, maior suscetibilidade ao desenvolvimento de contraturas e 
deformidades, entre outros. 

III 

O Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) para paralisia 
cerebral é baseado no movimento iniciado voluntariamente, com ênfase no sentar, 
transferências e mobilidade. Apresenta 4 níveis de classificação, variando do I, que 
inclui a presença de mínima ou nenhuma disfunção, até o IV, quando há total 
dependência, requerendo assistência para a mobilidade.  

IV 

Quanto à topografia por comprometimento corporal, a PC é classificada em 
tetraparesia, hemiparesia e diparesia. A tetraparesia é a variante mais grave da PC. 
Na hemiparesia, existe uma heminegligência do lado lesado e a cognição é pouco 
afetada. Já na diparesia, os membros inferiores são mais afetados que os membros 
superiores e é comum o déficit na aprendizagem. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

A) II e IV    C) I e IV 

B) II e III   D) I e III 
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31. As distrofias musculares são um grupo de distúrbios determinados geneticamente e 

associados à degeneração progressiva dos músculos esqueléticos, sem comprometimento 

dos sistemas nervoso central ou periférico. Entre os distúrbios musculares com início na 

infância, destaca-se a distrofia muscular de Duchenne que apresenta como uma de suas 

características  

A) hereditariedade de modo dominante ligada ao cromossomo X e de rápida progressão, 
sendo considerada a mais grave das distrofias musculares.  

B) atrofia precoce dos músculos abdutores do quadril que impede a criança de manter a 
pelve nivelada ao suspender um membro inferior , levando ao aparecimento do sinal de 
Trendelenburg. 

C) concentrações plasmáticas da creatina cinase (CK) baixa, evidenciadas em testes 
bioquímicos do sangue, que o que indica degeneração muscular.  

D) comprometimento muscular bilateral e simétrico em que os músculos distais são mais 
afetados que os grupos proximais.  

 

32. Os recém-nascidos, lactentes e crianças apresentam diferenças anatomofisiológicas quando 

comparados ao indivíduo adulto. Sendo assim, é fundamental o conhecimento dessas 

particularidades para que se possa prestar uma assistência mais adequada a esse público. 

Nessa perspectiva, analise as seguintes afirmativas:  
 

I 
Em comparação com o adulto, o neonato apresenta língua proporcionalmente menor 
em relação ao tamanho da boca, e sua cabeça e occipital são proporcionalmente 
maiores. 

II 
A traqueia dos recém-nascidos e lactentes é mais curta e estreita, correspondendo a 
um terço do diâmetro da traqueia do adulto.  

III 
As vias aéreas recém-nascidos, lactentes e crianças são menores e mais estreitas, de 
modo que o acúmulo de muco contribui para manifestações clínicas graves de 
obstrução broncopulmonar. 

IV 
A caixa torácica do neonato é menos complacente e os arcos costais são 
horizontalizados, o que traz desvantagem mecânica para os músculos respiratórios.  

 

Estão corretas as afirmativas: 

A) II e III. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) I e IV. 

 

33. O posicionamento terapêutico faz parte do programa de estimulação sensório-motora do 

recém-nascido. É uma forma de intervenção que permite o desenvolvimento de respostas 

adaptativas com o objetivo de proporcionar suporte postural e d e movimento, otimizar o 

desenvolvimento musculoesquelético e o alinhamento biomecânico. Em relação à posição 

prona, analise as afirmativas a seguir:  
 

I Promove instabilidade da caixa torácica.  

II Aumenta os episódios de refluxo gastroesofágico.  

III Melhora a sincronia toracoabdominal.  

IV Reduz o número de episódios de apneia. 
 

Estão corretas as afirmativas: 

A) II e III. 

B) III e IV.  

C) I e IV. 

D) I e II. 
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34. A Complicação mais frequente em recém-nascido prematuro, especialmente entre aqueles 

que nascem com menos de 30 semanas de idade gestacional e peso inferior a 1.500g, e que 

se origina da matriz germinativa subependimária, ocorrendo , na maioria dos casos, nas 

primeiras 24 horas de vida é a 

A) Hidrocefalia. 

B) Leucomalácia periventricular.  

C) Hipertensão intracraniana. 

D) Hemorragia Peri-intraventricular.  
 

35. Recém-nascido (RN) pré-termo com 5 dias de vida, idade gestacional corrigida de 31 
semanas e 3 dias, peso atual de 1.160g encontra-se em ventilação mecânica invasiva. Foi 
solicitada uma gasometria arterial (FiO2: 0,5) que apresentou os seguintes valores: pH: 7,20, 
PaCO2: 67 mmHg, PaO2: 65 mmHg, HCO3

-
: 23 mEq/l, BE: + 2, PaO2/FiO2: 130, SaO2: 90%. 

Nesse contexto, analise as assertivas a seguir:  
 

I 
O suporte ventilatório oferecido a esse RN oferece ciclos controlados e assistidos a 
pressão. 

II A gasometria arterial evidencia uma acidose respiratória com hipoxemia.  

III 
Como conduta, em relação à ventilação mecânica, deve-se elevar os valores da 
frequência respiratória, pressão inspiratória e  FiO2. 

IV 
É indicada a realização de técnicas de higiene brônquica, visto que o acúmulo de 
secreção também contribui para a ocorrência de hipercapnia.  

 

Em relação ao caso apresentado, estão corretas as assertivas  

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

 

36. A ventilação não invasiva (VNI) é uma ferramenta amplamente utilizada para incrementar a 
ventilação alveolar com consequente diminuição do trabalho respiratório. Em relação a 
utilização dessa terapêutica na UTI pediátrica, o fisioterapeut a deve estar ciente de que:  

A) a pronga nasal é a interface mais utilizada nas crianças acima de 2 anos.  

B) a insuficiência ventilatória aguda por asma é uma de suas indicações. 

C) o valor da IPAP inicial deve ser maior que 16 ou 2 cmH 2O a mais que o valor utilizado 
antes, na ventilação mecânica. 

D) a hemorragia gastrointestinal é uma contraindicação relativa para a sua instituição.  

 

37. A aceleração do fluxo expiratório (AFE) é uma técnica de fisioterapia respiratória bastante 
utilizada tanto no tratamento de crianças internadas em hospitais quanto em atendimentos 
ambulatoriais e em domicílio. Nesse contexto, a AFE 

A) ativo-assistida na criança cooperante é utilizada em pacientes pediátricos com mais de 8 
meses. 

B) rápida tem por objetivo mobilizar secreções em vias aéreas das últimas gerações até vias 
aéreas mais centrais. 

C) na criança não cooperante pode ser realizada com a mesma em decúbito dorsal ou 
elevada a 30º. 

D) lenta mobiliza secreções dos brônquios de médio calibre para os de grande calib re. 
 

38. O processo de desmame da ventilação mecânica envolve a avaliação da capacidade do 
paciente de respirar sem o ventilador. Entre os critérios de avaliação para o desmame da 
ventilação mecânica em pediatria, utiliza-se 

A) PaCO2 ≤  45 mmHg ou pH entre 7,30 e 7,40. 

B) PaO2 ≥ 55 mmHg ou SpO2 ≥ 88 e FiO2 ˂ 50.  

C) concentração de hemoglobina ≥7 g/dl ou hematócrito ≥ 25%. 

D) estabilidade cardiovascular com uso de droga vasoativa ou PaO2/FiO2  ≤  200.  
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39. Os sistemas de oxigenoterapia são utilizados para enriquecer a concentração de oxigênio do 
ar inspirado por meio dos sistemas de baixo e de alto fluxo. Nesse sentido, o dispositivo que 
representa um sistema de alto fluxo é a 

A) tenda facial. 

B) cânula nasal. 

C) máscara simples.  

D) máscara de venturi.  

 

40. A espirometria de incentivo é uma técnica amplamente utilizada pela fisioterapia respiratória, 
sendo particularmente importante em situações como pós-operatórios de cirurgias torácicas e 
abdominais altas, visto que essas cirurgias estão intimamente relacionadas com um maior 
risco de complicações pulmonares pós-operatórias. Sobre os espirômetros de incentivo (EI), 
analise as assertivas a seguir:  
 

I 
Os EI promovem altos volumes pulmonares levando ao aumento do volume corrente, 
do tempo inspiratório e do fluxo inspiratório, o que assegura a instabilidade alveolar.  

II 
O Breath-stacking é um método alternativo de utilização de EI em pacientes não -
cooperativos, consistindo em inspirações sucessivas através de uma válvula de 
sentido unidirecional, com bloqueio do ramo expiratório.  

III 
Durante a utilização do EI, o paciente deve ser posicionado com a cabeceira da cama 
elevada a 30° em relação ao plano horizontal, o que proporciona maior recrutamento 
diafragmático, e o aparelho deve ser posicionado na linha vertical.  

IV 
Os EI têm como objetivo específico a melhora da força muscular respiratória, podendo 
ser oferecidos como estratégia no tratamento de sujeitos com fraqueza muscular.  

 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e IV.  

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

41. Atualmente, o uso desse modo ventilatório deve ser evitado, visto que está associado ao 
aumento do tempo de retirada da ventilação mecânica. Sua utilização restringe -se a 
pacientes que necessitem garantir volume-minuto mínimo no início da ventilação com pressão 
de suporte (PSV) tais com, por exemplo, neuropatas ou pacientes no despertar inicial de 
anestesia geral. Esse modo ventilatório caracteriza-se por permitir ciclos controlados, 
assistidos e espontâneos. Os ciclos controlados e assistidos podem ser a volume ou a 
pressão, e os ciclos espontâneos devem ser associados à PSV. Esse modo ventilatório é a 

A) Ventilação por liberação de pressão nas vias aéreas (APRV) . 

B) Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV).  

C) Ventilação proporcional assistida (PAV). 

D) Ventilação mandatória minuto (MMV). 

 

42. A ventilação mecânica é uma importante ferramenta na assistência aos pacientes em 
unidades de terapia intensiva. Quanto ao ajuste de parâmetros ventilatórios de um paciente 
no pós-operatório imediato de transplante cardíaco, o ajuste da sensibilidade a fluxo, em 
litros por minuto, deve estar entre 

A) -1 a -2. 

B) -10 a -15. 

C) 10 a 15. 

D) 2 a 3. 
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43. Uma mulher de 28 anos, pesando 60 kg, foi internada na UTI de um hospital universitário com 

diagnóstico de sepsemia grave e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). 

Encontra-se sedada, 6 pontos na escala de Ramsay, com tubo orotraqueal e em venti lação 

mecânica (VM). No 2º dia de internação (DI), estava em ventilação controlada a volume com 

os seguintes parâmetros: VC = 360 ml; fluxo = 60 l/min; frequência respiratória 

programada/total = 14/14 irpm; PEEP = 12 cmH2O; pausa inspiratória = 2 s; pressão platô = 

22 ml/cmH2O; pressão de pico = 24 ml/cmH2O.  Diante desse caso, na mensuração da 

mecânica ventilatória, o valor da complacência estática, em ml/cmH 2O, é de  

A) 42.   C) 36.  

B) 40.  D) 30. 

 

44. Uma mulher de 37 anos, pesando 50 kg, com diagnóstico de miastenia grave, foi internada na 
UTI de um hospital universitário com insuficiência respiratória aguda. Evoluiu com piora do 
quadro clínico, sendo necessário instituir a ventilação mecânica (VM). No 9º dia de internação 
na UTI, após melhora do quadro clínico e com a VM no modo pressão de suporte (PSV), 
optou-se por realizar a ventilometria e a manovacuometria, que apresentaram os seguintes 
resultados: volume minuto= 10.000 ml/min; frequência respiratória= 25 irpm; pressão 
inspiratória máxima= - 50 cmH2O; pressão expiratória máxima= + 70 cmH2O. Em seguida, 
tentou-se o teste de respiração espontânea em tubo T e após 30 minutos de teste, foi colhida 
a gasometria arterial (FiO2 = 0,35) (pH= 7,36; PaCO2= 43 mmHg; PaO2= 106 mmHg; HCO3

-
= 

23 mEq/l; BE= -2; SaO2= 97%). Diante desse caso, analise as seguintes afirmativas:  
 

I O índice de oxigenação (PaO2/FiO2) é 282, o que sugere uma SDRA moderada.  

II 
O valor encontrado do índice de ventilação superficial rápida (índice de Tobin) sugere 
um índice preditivo favorável ao desmame. 

III 
O valor encontrado da pressão inspiratória máxima sugere um índice preditivo 
favorável ao desmame. 

IV O índice de ventilação superficial rápida (índice de Tobin) é 125.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

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

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

 

45. Um recém-nascido de 15 dias de vida apresenta uma cardiopatia congênita cianótica com 
shunt direita-esquerda e hipofluxo pulmonar. A condição clínica que apresenta todas essas 
características é a 

A) comunicação interventricular (CIV).   C) tetralogia de Fallot.  

B) comunicação interatrial (CIA).     D) persistência do canal arterial.  

 

46. Um homem de 68 anos encontra-se internado na UTI de um hospital universitário , no pós-
operatório imediato de revascularização do miocárdio, in tubado e em ventilação mecânica. É 
ex-tabagista, (carga tabágica de 80 anos/maço), com antecedente de doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Na avaliação da mecânica ventilatória, foi evidenciad a a presença de 
PEEP intrínseca com repercussão hemodinâmica. Nesse caso, as medidas que podem ser 
tomadas para o combate à PEEP intrínseca, além de reduzir a frequência respiratória são:  

A) ajustar o valor da PEEP extrínseca para 85% do valor da PEEP intrínseca; reduzir o 
volume corrente e aumentar o fluxo inspiratório. 

B) ajustar o valor da PEEP intrínseca para 85% do valor da PEEP extrínseca; aumentar o 
volume corrente e aumentar o fluxo inspiratório.  

C) ajustar o valor da PEEP extrínseca para 65% do valor da PEEP intrínseca; reduzir o 
volume corrente e reduzir o fluxo inspiratório. 

D) ajustar o valor da PEEP intrínseca para 65% do valor da PEEP extrínseca; aumentar o 
volume corrente e reduzir o fluxo inspiratório.  
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47. Uma mulher de 62 anos encontra-se internada na enfermaria cardiológica de um hospital 

universitário, com diagnóstico de insuficiência cardíaca de origem valvar, em classe funcional 

III, segundo a New York Heart Association (NYHA).  Considerando que a classificação 

funcional da NYHA para a insuficiência cardíaca varia de I a IV, e analisando o  caso exposto, 

a classe funcional III é classificada de acordo com 

A) ausência de sintomas (dispneia) em atividades cotidianas e limitação para esforços 
semelhante à de indivíduos normais.  

B) sintomas (dispneia) desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou 
pequenos esforços. 

C) sintomas (dispneia) desencadeados por atividades cotidianas.  

D) sintomas (dispneia) desencadeados em repouso.  
 

 

48. Existem algumas contraindicações para reabilitação cardiovascular na fase hospitalar, entre 

elas, o bloqueio atrioventricular total (BAVT) sem marca-passo.  A figura que representa o 

bloqueio atrioventricular total (BAVT), em um eletrocardiograma, é a constante na opção 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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49. A escala utilizada na prescrição da intensidade do exercício físico na fase hospitalar, em um 

programa de reabilitação cardiovascular, e que tem relação com a frequência cardíaca é a 

Escala de 

A) Norton. 

B) Glasgow. 

C) Borg. 

D) Braden. 
 

 

50. Uma mulher de 58 anos, pesando 55 kg, com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, 

encontra-se no 18º dia de internação na enfermaria de um hospital universitário.  Foi colhida 

uma gasometria arterial, em ar ambiente, que apresentava os seguintes valo res: pH = 7,50; 

PaCO2 = 40 mmHg; PaO2 = 82 mmHg; HCO3
-
 = 40 mEq/l; BE = +10; SaO2 = 94%. O laudo 

desse exame é 

A) alcalose metabólica sem hipoxemia.  

B) alcalose respiratória sem hipoxemia.  

C) acidose metabólica sem hipoxemia.  

D) acidose respiratória sem hipoxemia. 

 

 

 


