
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém quarenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfei-

ção. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 15h30min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE 

 

01– De acordo com os modelos explicativos do processo 

saúde e doença, assinale o que for correto. 
 

01) O modelo denominado história natural da doença é 
o principal modelo processual dos fenômenos pato-

lógicos, desenvolvido no seio das ciências biomédi-
cas. Segundo os sistematizadores desse modelo, 

denomina-se "história natural da doença o conjun-
to de processos interativos que criam estímulo pa-
tológico no meio ambiente, ou qualquer outro lu-

gar, passando pela resposta do homem ao estímu-
lo, até as alterações que levam a um defeito, inva-

lidez, recuperação ou morte" (Leavell  & Clark, 
1976:7). 

 

02) Uma das diferenças entre os modelos da história 

natural da doença e o modelo de vigilância em   
saúde é que o último incorpora uma perspectiva de 

produção social de saúde e doença. 
 

04) No modelo cosmocêntrico, a causalidade da doença 
é explicada por meio do castigo divino para os pe-

cados ou ação dos inimigos, e também pela teoria 
do contágio (transmissão da lepra entre os Ju-

deus). 
 

08) Segundo a teoria do germe, não era todo o micro-
organismo causador da doença. Para que o germe 

fosse considerado agente causador de doença de-
veria seguir critérios conhecidos como postulados 
de Koch. 

 
                

 
 

 

02– Em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, 

assinale o que for correto. 
 

01) A Previdência Social no Brasil surgiu em 1923 com 
o decreto legislativo que ficou conhecido com Lei 

Elói Chaves, criando os IAPS – Institutos de Apo-
sentadorias e Pensões. 

 

02) Durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra 

foi formulado o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia) e, em 1953, por influência 

desse plano foi criado o Ministério da Saúde (MS), 
que se dedicava às atividades de caráter coletivo. 

 

04) Em 1966, com a fusão dos Institutos de Previdên-

via Social (IAP), originou-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social que se firmou como o principal 

órgão de financiamento dos serviços de saúde. 
 

08) Em 1977, o Ministério da Saúde já reconhecia que 
o papel primordial da esfera municipal era o de es-
truturar uma rede de serviços básicos dentro dos 

princípios da atenção primária. 
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03– O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado a 

maior política de inclusão social estabelecida no século 

XX. Com relação ao SUS, assinale o que for correto. 
 

01) A integralidade na saúde tem duas dimensões: a 
dimensão horizontal que se refere às ações de   

saúde em todos os campos, o que exige organiza-
ção de todos os níveis de atenção, e a dimensão 

vertical que inclui a visão do ser humano como um 
todo, único e indivisível, o que extrapola a atenção 

fundamentada apenas no aspecto biológico. 
 

02) De acordo com a Lei no 8080/90, a iniciativa priva-
da poderá participar do SUS, em caráter comple-

mentar. 
 

04) O princípio da equidade do SUS tem como premis-
sa estabelecer um princípio de justiça social que 

busca corrigir iniquidades sociais em saúde. 
 

08) A Lei no 8142/90 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde e ain-

da regula as ações, a organização e o funciona-
mento dos serviços de saúde em todo o Brasil. 

 

                
 
 

 

04– Para o efetivo funcionamento do SUS, na prática, houve 

a necessidade da edição de Normas Operacionais Bási-
cas de Saúde (NOB). Com relação às NOBs, assinale o 

que for correto. 
 

01) Para a definição do teto financeiro a ser repassado 
a estados e municípios, a NOB SUS 01/91 levava 
em consideração os critérios de capacidade instala-

da e recursos humanos. 
 

02) A NOB SUS 01/93 definiu que o repasse de recur-
sos do Governo Federal para estados e municípios 

dar-se-ia por meio de convênios firmados entre os 
gestores, mediante algumas exigências: formação 

dos conselhos de saúde, criação de fundos de saú-
de e elaboração de planos municipais de saúde. 

 

04) A NOB SUS 01/96 estabeleceu duas modalidades 

de gestão para os municípios: Gestão Plena da 
Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema. 

 

08) A NOB 01/96 promoveu inovação nas transferên-

cias financeiras intergovernamentais por meio da 
criação do Piso Assistencial Básico que tinha dois 

componentes denominados fixo e variável. 
 
                

 
 

 

05– Com relação aos programas assistências no SUS, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A atenção domiciliar é considerada um componente 

da rede de atenção às urgências, devendo articu-
lar-se aos demais componentes da rede de atenção 

à saúde. 
 

02) A Estratégia de Saúde da Família pode ser caracte-
rizada como uma estratégia que possibilita a inte-

gração e promove a organização das ações e servi-
ços de saúde em determinado território. 

 

04) Os agentes comunitários de saúde podem estar li-

gados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da saúde da família. 

 

08) Uma característica de um serviço de atenção psi-
cossocial é atuar no sentido de complementar o 

modelo asilar. 
 

                
 
 

 



 
 

06– Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assi-

nale o que for correto. 
 

01) Uma RAS deve ser organizada por níveis hierárqui-
cos. 

 

02) Em uma RAS, o financiamento deve ser feito por 

captação ou por desfecho de condição de saúde. 
 

04) Os sistemas logísticos utilizados nas RAS são solu-
ções em saúde fortemente ancoradas nas tecnolo-

gias de informação e ligadas ao conceito de inte-
gração vertical. 

 

08) Para que uma RAS funcione de maneira a atender 

as necessidades de saúde da população há que se 
garantir financiamento adequado. Pode-se afirmar 
que o financiamento das RAS é bipartite e alinhado 

com as metas da rede. 
 

                
 

 

 

07– Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP), assinale o que for correto. 

 
01) Um hospital beneficente é de natureza pública, ins-

tituído e mantido por contribuições e doações pú-
blicas. 

 

02) O leito de curta permanência é o leito hospitalar 

cuja utilização não ultrapasse a média de perma-
nência de três dias. 

 

04) Capacidade hospitalar de operação de acordo com 

o Ministério da Saúde "é o número de leitos efeti-
vamente funcionantes no hospital, respeitada a le-

gislação em vigor". 
 

08) As estatísticas hospitalares medem, em geral, só a 
morbidade da população que foi hospitalizada. 

 
                

 
 

 

08– Pelo Pacto pela Saúde instituído pela Portaria GM 

399/2006, os gestores do SUS pactuaram responsabili-
dades entre as três esferas de gestão, principalmente, 

para dar continuidade ao processo de descentralização e 
municipalização das ações e serviços de saúde. Com re-
lação ao Pacto pela Saúde, assinale o que for correto. 

 
01) O Pacto de Gestão propôs que o financiamento da 

atenção básica é de responsabilidade das três esfe-
ras de governo, sendo os recursos federais aloca-

dos sob a forma de dois componentes: o Piso da 

Atenção Básica Fixo e Variável. 
 

02) Entre as prioridades propostas pelo Pacto pela Vi-

da, está a saúde do homem. 
 

04) Como prioridade no Pacto pela Vida foi estabelecido 
o fortalecimento da atenção básica, tendo como 

objetivo ampliar e qualificar a estratégia de saúde 
da família em comunidades rurais. 

 

08) O fortalecimento da capacidade de resposta às do-

enças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, na hanseníase e na tuberculose, é uma  

prioridade pactuada pelos gestores de saúde. 
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09– Para que se estabeleça políticas públicas visando a me-

lhoria da saúde da população, é necessário o planeja-
mento e avaliação dessas políticas. Com relação ao pla-

nejamento e avaliação em saúde, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) O Método Altadir de Planificação Popular (MAPP) se 

fundamenta nos mesmos princípios do Planejamen-

to Estratégico em Saúde (PES) e, pelas suas carac-
terísticas operativas constitui-se no método de 

eleição para o planejamento do nível local. 
 

02) De acordo com Carlos Matus, "situação" expressa a 
condição a partir da qual os indivíduos ou grupos 

interpretam e explicam a realidade. 
 

04) A avaliação normativa consiste em fazer um julga-
mento sobre uma intervenção comparando os re-

cursos empregados, os serviços e bens produzidos 
e os resultados obtidos, com critérios e normas. 

 

08) Para que se possa avaliar uma determinada inter-

venção em saúde, deve ser levado em conta os se-
guintes componentes: objetivos, recursos, servi-

ços, bens ou atividade, efeitos e contexto preciso 
em um dado momento. 

 
                
 

 

 

10– Com relação aos programas e ações executadas pelo 

SUS, assinale o que for correto. 
 

01) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promo-
ção da Saúde foi proposta no ano de 2006 e faz 
parte do Pacto pela Vida. 

 

02) Entende-se por vigilância epidemiológica um con-

junto de ações que proporcionam o conhecimento, 
detecção ou prevenção de qualquer mudança dos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de reco-

mendar e adotar as medidas de prevenção e con-
trole de doenças. 

 

04) De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios 

fundamentais da atenção básica da saúde são: in-
tegralidade, qualidade, equidade e participação so-

cial. 
 

08) As equipes de saúde da família devem ser compos-
tas, no mínimo, por um médico da família, um en-

fermeiro, um técnico de enfermagem e 4 agentes 
comunitários de saúde. 

 

1.  
2.  
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11– De acordo com a Portaria no 3.390, de 30 de dezembro 

de 2013, assinale o que for correto. 
 

01) Acessibilidade hospitalar é a condição para utiliza-
ção com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospi-
tal por uma pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. 

 

02) Acolhimento é a escuta ética e adequada das ne-
cessidades de saúde do usuário no momento de 
procura ao serviço de saúde e na prestação de cui-

dados com a finalidade de atender à demanda com 
resolutividade e responsabilidade. 

 

04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado 

que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de  
saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e 

qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

 

08) Auditoria clínica é a análise crítica e sistemática da 

qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, 
incluindo-se os procedimentos usados para o diag-

nóstico e o tratamento, uso dos recursos e os re-
sultados para os usuários. 

 
                
 

 

 

12– Assinale o que for correto. 

 
01) Um protocolo com a finalidade de dar agilidade ao 

atendimento a partir da análise do grau de neces-
sidade do usuário, proporcionando atenção centra-
da no nível de complexidade e não na ordem de 

chegada é definido como classificação de risco. 
 

02) Gerenciamento de leitos é um dispositivo para oti-
mização da utilização dos leitos, aumentando a ro-

tatividade dentro de critérios técnicos, visando di-
minuir o tempo de internação desnecessário e abrir 

novas vagas para demandas represadas. 
 

04) Linha de cuidado são espaços onde se ofertam de-
terminados serviços de saúde, por meio de uma 

produção singular, como uma unidade ambulatorial 
especializada, uma unidade de atenção domiciliar e 

uma unidade de atenção paliativa. 
 

08) A gestão da clínica caracteriza-se por práticas as-
sistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da 

caracterização do perfil dos usuários por meio da 
gestão de leitos, corresponsabilização das equipes 
e avaliação de indicadores assistenciais. 

 
                

 
 

 

13– Sobre as diretrizes da Política Nacional de Atenção Hos-

pitalar – PNHOSP, assinale o que for correto. 
 

01) Modelo de atenção centrado na gestão, de forma 
uniprofissional. 

 

02) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e se-

gurança do paciente. 
 

04) Atenção humanizada em consonância com a Políti-
ca Nacional de Humanização. 

 

08) Garantia de universalidade de acesso, equidade e 

integralidade na atenção hospitalar. 
 

                
 

 

 

 
 

 

14– Sobre os princípios adotados pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), assinale o que for correto. 
 

01) O empoderamento se refere ao processo de inter-
venção que estimula os sujeitos e coletivos a ad-

quirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições        
socioeconômico-culturais. 

 

02) A autonomia refere-se à identificação de potencia-
lidades e ao desenvolvimento de capacidades, pos-
sibilitando escolhas conscientes de sujeitos e co-

munidades sobre suas ações e trajetórias. 
 

04) A sustentabilidade diz respeito à necessidade de 
permanência e continuidade de ações e interven-

ções, levando em conta as dimensões política, eco-
nômica, social, cultural e ambiental. 

 

08) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estra-

tégias, programas, planos e projetos de promoção 
da saúde. 

 
                

 
 

 

15– Assinale o que for correto. 

 
01) A vigilância da saúde do trabalhador caracteriza-se 

como um conjunto de atividades destinadas à pro-
moção e proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 

02) A vigilância sanitária centra-se nos fatores não bio-

lógicos do meio ambiente que possam promover 
riscos à saúde humana: água para consumo huma-
no, ar, solo, desastres naturais, substâncias quími-

cas, acidentes com produtos perigosos, fatores físi-
cos e ambiente de trabalho. 

 

04) A vigilância epidemiológica tem como funções, den-

tre outras: coleta e processamento de dados; aná-
lise e interpretação dos dados processados, divul-

gação das informações, investigação epidemiológi-
ca de casos e surtos; análise dos resultados obti-

dos e recomendações e promoção das medidas de 
controle indicadas. 

 

08) A vigilância da situação de saúde desenvolve ações 

de monitoramento contínuo do país/estado/região/ 
município/equipes, por meio de estudos e análises 

que revelem o comportamento dos principais indi-
cadores de saúde, priorizando questões relevantes 
e contribuindo para um planejamento de saúde 

mais abrangente. 
 

                
 

 

 

16– A área de vigilância em saúde abrange as ações de 

vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, devendo constituir espaço de articula-
ção de conhecimentos e técnicas. Sobre seus compo-

nentes, assinale o que for correto. 
 

01) A vigilância dos gestores. 
 

02) A vigilância dos sistemas de informação. 
 

04) A vigilância da saúde do trabalhador. 
 

08) A vigilância sanitária. 
 

                
 

 

 

 
 

 



 
 

17– Sobre os temas prioritários da Política Nacional de Pro-

moção da Saúde – PNPS, assinale o que for correto. 
 

01) Formação e educação permanente. 
 

02) Promoção do desenvolvimento sustentável. 
 

04) Aprimoramento das ferramentas de gestão. 
 

08) Implantação do sistema de identificação de riscos 
relacionados a desastres naturais. 

 
                

 
 

 

18– O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas em alguns componentes. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 

 
01) Pacto de Combate às Endemias. 
 

02) Pacto em Defesa do SUS. 
 

04) Pacto em Defesa dos Trabalhadores Rurais. 
 

08) Pacto pela Vida. 

 
                

 
 

 

19– O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do 

seu campo de competência, detecta emergências em 
saúde pública e define ações de intervenção, por inter-

médio de: 
 

01) Farmácias Notificadoras, que comunicam eventos 
adversos e queixas técnicas em relação ao consu-

mo de medicamentos. 
 

02) Microssistemas de Cuidado, que são pequenos sis-
temas de trabalho onde o cuidado ao paciente 

acontece. 
 

04) Notivisa, que notifica eventos adversos e queixas 
técnicas relacionados com os produtos sob vigilân-

cia sanitária. 
 

08) Comissão de avaliação regional, caracterizada por 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebe-
rem recursos públicos para realização de ações de 

interesse público. 
 

                
 

 

 

20– A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 

Primária à Saúde é condição obrigatória para construção 

da integralidade na atenção e para o alcance de resulta-
dos. Sobre suas diretrizes, assinale o que for correto. 

 
01) Planejamento e programação integrados das ações 

individuais e coletivas. 
 

02) A regulamentação dos processos de contratualiza-
ção dos hospitais públicos e privados com fins lu-

crativos. 
 

04) Retroalimentação dos dados para as Secretarias 
Estaduais de Saúde. 

 

08) Educação permanente dos profissionais de saúde, 

com abordagem integrada nos eixos da clínica, vi-
gilância, promoção e gestão. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21– O uso da técnica de hiperinsuflação manual através de 

balão autoinflável (bag squeezing) é uma prática cotidi-
ana dos fisioterapeutas que atuam em unidades de te-

rapia intensiva, visando a desobstrução brônquica em 
pacientes em uso de ventilação mecânica invasiva ou 
em ventilação espontânea. De acordo com essa infor-

mação, assinale o que for correto. 
 

01) O aumento do fluxo expiratório favorece o deslo-
camento das secreções das vias aéreas mais distais 

para as mais proximais. 
 

02) Se não executada corretamente, esta técnica pode 
gerar volutrauma e barotrauma. 

 

04) A pressão positiva gerada pelo balão auto-inflável 

pode introduzir mais as secreções nas vias aéreas 
de menor calibre, gerando áreas de atelectasia. 

 

08) A técnica pode ser utilizada sozinha ou associada a 

compressão torácica. 
 

                
 

 

 

22– O posicionamento do neonato internado em UTI neona-

tal é um cuidado que compete a toda equipe, porém o 

fisioterapeuta tem grande responsabilidade nesse cui-
dado, pois é o profissional que saberá indicar qual o po-

sicionamento ideal de acordo com a avaliação do tônus, 
estado comportamental e necessidades em relação à 

mecânica ventilatória daquele neonato. Com base nessa 
afirmativa, assinale o que for correto. 

 

01) A postura fisiológica de um neonato nascido a ter-
mo é o padrão flexor, portanto a posição flexora 

deve ser sempre favorecida. 
 

02) Dentre os objetivos buscados pelo posicionamento 
adequado estão: otimizar a oxigenação, evitar re-

tração e encurtamentos musculares, reduzir o gas-
to energético, promover desenvolvimento neu-

ropsicomotor adequado e favorecer o trabalho dia-
fragmático. 

 

04) A mudança de decúbito não deve ser realizada com 

frequência, pois o neonato deve permanecer o 
maior tempo possível em cada posição. 

 

08) O decúbito ventral deve ser sempre evitado já que 

esta posição não está relacionada com nenhum be-
nefício, já a posição de Trendelemburg deve ser 
utilizada com frequência, pois está relacionada a 

melhor perfusão do tecido cerebral. 
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23– Pacientes internados em unidade de terapia intensiva 

permanecem longos períodos de repouso no leito evolu-
indo com fraqueza muscular podendo levar a atrofia por 

desuso, inclusive do diafragma, prolongando o processo 
de desmame da ventilação mecânica e aumentando o 

tempo de internamento. Em relação à mobilização pre-
coce, assinale o que for correto. 

 

01) Dentre os objetivos da cinesioterapia motora pre-
coce em pacientes críticos, sejam eles adultos ou 

pediátricos, estão: evitar complicações decorrentes 
do repouso prolongado no leito, melhorar a inde-

pendência funcional, estimular a deambulação pre-
coce, facilitar o desmame ventilatório. 

 

02) A deambulação está totalmente contraindicada em 

pacientes intubados pelo risco de extubação aci-
dental. 

 

04) O ganho de força muscular através no treinamento 

de membros superiores e inferiores não influencia 
na melhora da força da musculatura respiratória. 

 

08) Além da cinesioterapia passiva, ativo-assistida, ati-

va e resistida, podem ser utilizados recursos como 
a eletroestimulação muscular, prancha ortostática 

e cicloergômetro desde que respeitadas suas indi-
cações e contraindicações e o nível de consciência 
do paciente. 

 
                

 
 

 

24– Considerando a Resolução no 010/78 do COFFITO, a 

qual se refere ao Código de Ética Profissional de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional, assinale o que for correto. 

 
01) O fisioterapeuta deve submeter o cliente a fisiote-

rapia quando solicitado por outro profissional, in-
dependentemente de sua avaliação e decisão. 

 

02) É permitido que o profissional assine trabalho exe-

cutado por outro, bem como assinar trabalho não 
executado. 

 

04) A prescrição de tratamento sem examinar direta-

mente o cliente, exceto em caso de indubitável ur-
gência ou impossibilidade absoluta de realizar o 

exame, é proibido. 
 

08) Entre os deveres do fisioterapeuta está a prestação 
de assistência ao indivíduo, respeitando a dignida-

de e os direitos da pessoa humana, independente-
mente de qualquer consideração relativa à etnia, 
nacionalidade, credo político, religião, sexo e con-

dições socioeconômicas. 
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25– A prova de função muscular consiste em determinar o 

grau de força muscular que um indivíduo é capaz de 
produzir, utilizando uma contração concêntrica de um 

músculo ou grupo muscular específico. Sobre a avalia-
ção da força muscular, assinale o que for correto. 

 
01) É amplamente realizado, pois, além da praticidade 

para avaliação diária, pode ser realizado sem cus-

tos instrumentais. 
 

02) Muitas classificações da força muscular utilizam a 
graduação variando de 0 a 5, onde "0" representa 

o indivíduo que não exibe qualquer contração pal-
pável e "5" o indivíduo completa a ADM contra a 

gravidade e contra uma resistência máxima. 
 

04) O posicionamento é importante para minimizar ou 
exacerbar os efeitos da força da gravidade sobre o 

segmento testado. 
 

08) A área corporal do segmento a ser avaliado não 
deve ser exposta, uma vez que a observação e 

palpação não são necessários nesse tipo de teste. 
 

                
 

 

 

26– A artroplastia total de quadril é um dos procedimentos 

ortopédicas com grande sucesso atualmente. Seu obje-

tivo é diminuir a dor, restaurar a função articular e me-
lhorar a qualidade de vida. Sabendo-se que a fisiotera-

pia tem participação importante no auxílio à garantia 
desses objetivos, assinale o que for correto. 

 
01) A artroplastia de quadril está indicada em pacien-

tes com deterioração da articulação coxofemoral, 

dificuldade para deambular ou em casos com signi-
ficativas deformidades e limitações de movimento. 

 

02) A conduta fisioterapêutica no pós-cirúrgico de ar-

troplastia de quadril é a mesma, independente da 
prótese utilizada. 

 

04) A sustentação total de peso é permitida precoce-

mente, quando a opção é feita por próteses do tipo 
cimentada. 

 

08) Para pessoas idosas, cuja qualidade óssea não é 

muito boa, as próteses não cimentadas são as mais 
indicadas. 

 
                

 
 

 

27– As arritmias cardíacas podem ser facilmente encontra-

das em pacientes que necessitam de atendimento fisio-

terapêutico. Sobre essas alterações de ritmo anormal 

que podem ocorrer no coração, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) A arritmia que surge durante o processo de des-

mame da ventilação mecânica não deve de forma 

alguma suspender o processo de desmame. 
 

02) Após ter sido revertida uma fibrilação atrial com 
cardioversão elétrica ou química, é indicado que se 

aguardem algumas horas para a realização de 
exercícios, com a finalidade de  estabilização elétri-

ca do coração. 
 

04) A hipóxia e a insuficiência cardíaca congestiva são 
fatores desencadeantes de arritmias. 

 

08) Bloqueios atrioventriculares de surgimento abrupto 

contraindicam qualquer exercício, até que se insta-
le um marca-passo. 

 
                

 
 

 



 
 

28– A hipoventilação é uma condição que pode surgir por 

diferentes motivos, e somente se corretamente identifi-
cada poderá ser tratada com eficiência. Sobre esse 

achado, assinale o que for correto. 
 

01) Na síndrome de Pickwick, a hipoventilação pode ser 
resultado de obesidade mórbida, presença de ap-
neia obstrutiva do sono grave e ausência normal-

mente de doença pulmonar parenquimatosa. 
 

02) Pacientes com disfunção diafragmática são poten-
cialmente vulneráveis à hipoventilação no sono 

REM, pois neste estágio ocorre uma perda geral da 
atividade dos músculos respiratórios acessórios. 

 

04) A hipoventilação não pode ocorrer em um indivíduo 

com função normal dos músculos respiratórios e 
com pulmões sem qualquer anormalidade. 

 

08) A hipercapnia não é um achado característico de 

hipoventilação. 
 

                
 

 

 

29– O pulmão é um órgão que pode ser afetado por inúme-

ras doenças. Sobre algumas dessas doenças e suas ca-

racterísticas, assinale o que for correto. 
 

01) As consequências fisiopatológicas do tromboembo-
lismo pulmonar não dependem do tamanho do êm-

bolo. 
 

02) As pneumoconioses englobam um grupo de doen-
ças pulmonares fibrosantes e são resultantes da 

exposição a partículas orgânicas e inorgânicas. 
 

04) Na bronquiectasia, a capacidade vital forçada está 
aumentada, enquanto a taxa de fluxo expiratório 

está significativamente diminuída. 
 

08) A doença restritiva é caracterizada por expansão 
reduzida do parênquima pulmonar acompanhada 

por diminuição da capacidade pulmonar total. 
 
                

 
 

 

30– A utilização dos agentes físicos como um componente 

da fisioterapia envolve a integração de intervenções 
apropriadas. Dentre os recursos disponíveis na fisiote-

rapia para o controle/tratamento (direto) do quadro ál-
gico, assinale o que for correto. 

 
01) Ultrassom terapêutico. 
 

02) Radiação ultravioleta. 
 

04) Correntes elétricas como a corrente interferencial, 

estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) 
e estimulação elétrica funcional (FES). 

 

08) Radiação a laser. 
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31– A formação de trombose venosa profunda (TVP) é mais 

comum em pacientes imobilizados e mais de 50% de 
todas as TVPs ocorrem em pacientes acamados e/ou 

hospitalizados. O uso da compressão pneumática inter-
mitente é uma forma de prevenção da TVP em pacien-

tes restritos ao leito. São contraindicações para o uso 
da pneumocompressão: 

 

01) Falência cardíaca ou edema pulmonar. 
 

02) Cicatriz hipertrófica. 
 

04) Infecção local e aguda na pele. 
 

08) Obstrução do retorno venoso ou linfático. 

 
                

 
 

 

32– A aplicação terapêutica dos agentes térmicos resulta na 

transferência de calor que vai para o corpo do paciente 
ou sai dele. Essa transferência ocorre por: 

 
01) Condução. 
 

02) Convecção. 
 

04) Conversão. 
 

08) Radiação. 

 
                

 
 

 

33– Considerando os dispositivos auxiliares e treino de mar-

cha, assinale o que for correto. 
 

01) Marcha de três pontos com muletas é indicada 
quando há incapacidade ou contraindicação de des-

carregar o peso em um dos membros inferiores. 
 

02) Marcha de dois pontos requer o uso de dispositivos 
auxiliares (muleta/bengala) em cada lado do corpo. 

Essa marcha exige a movimentação simultânea do 
dispositivo auxiliar e do membro inferior contrala-

teral. 
 

04) A muleta canadense deve ser ajustada de forma 
que sua altura fique 5 cm abaixo da axila evitando 

assim compressão do nervo e/ou artéria axilar. 
 

08) A altura do andador deve estar aproximadamente 
na altura do trocanter maior e permitir de 20 a 30° 

de flexão de cotovelo. 
 
                

 
 

 

34– Sobre ações que são recomendadas para se evitar PAV 

(Pneumonia associada a Ventilação Mecânica), assinale 

o que for correto. 
 

01) Monitorar a pressão do balonete do tubo endotra-

queal mantendo-o com uma pressão mínima sufici-
ente para vedar a traqueia e não permitir o escape 

de ar durante a ventilação. 
 

02) Realizar aspiração da secreção subglótica (acima 
do balonete) sempre que necessário. 

 

04) Avaliar diariamente a possibilidade de extubação, 

visando diminuir o tempo de ventilação mecânica. 
 

08) Manter o paciente com cabeceira elevada (30 a 
45°), salvo na existência de contraindicação. 

 
                

 
 

 
 

 
 



 
 

35– Sobre a avaliação do quadril, assinale o que for correto. 

 
01) O teste que avalia a estabilidade de quadril e a ca-

pacidade dos abdutores de quadril de estabilizar a 
pelve sobre o fêmur é o Sinal de Trendelenburg. 

 

02) São músculos que realizam a rotação externa de 

quadril: glúteo máximo, piriforme e sartório. 
 

04) O Sinal de Ortolani positivo é indicativo de luxação 
congênita de quadril. 

 

08) O teste de Thomas avalia a presença de contratu-

ras nos músculos flexores de quadril como o semi-
tendinoso e o sartório. 

 
                
 

 

 

36– A atuação da fisioterapia no paciente com acidente 

vascular encefálico (AVE) tem início já na admissão 
hospitalar. Assinale o que for correto em relação ao pa-

pel da fisioterapia na unidade de terapia intensiva (UTI) 
em pacientes com AVE. 

 

01) A minimização de sequelas é um dos objetivos do 
tratamento. 

 

02) O posicionamento do paciente com os membros em 

posição neutra é utilizado para a prevenção de le-
sões secundárias. 

 

04) A utilização da ventilação não invasiva é indicada 

em pacientes com ausência de proteção das vias 
aéreas. 

 

08) Em pacientes que apresentam quadro de hiperten-

são intracraniana, quando em ventilação mecânica 
invasiva, a utilização de frequências respiratórias 

altas está contraindicada por favorecer o acúmulo 
de gás carbônico no sangue arterial. 

 
                

 
 

 

37– A avaliação da capacidade ventilatória fornece informa-

ções importantes para uma interrupção segura da venti-
lação mecânica invasiva. Sobre os testes respiratórios, 

assinale o que for correto. 
 

01) A avaliação da força da musculatura respiratória 

através do manovacuômetro pode ser realizada em 
pacientes com ou sem tubo orotraqueal, porém é 

contraindicada em pacientes com traqueostomia. 
 

02) A manovacuometria é um método eficaz de avalia-
ção da força dos músculos respiratórios durante a 

expiração. 
 

04) A ventilometria avalia diretamente a frequência 
respiratória, o volume corrente, o volume minuto e 

a capacidade vital. 
 

08) Para a mensuração do volume minuto através do 
ventilômetro, o paciente deve estar, necessaria-

mente, sedado. 
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38– A terapia com Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) 

é uma técnica que a princípio foi aplicada como recurso 
no tratamento do edema pulmonar agudo não cardiogê-

nico; posteriormente, na abordagem da Síndrome da 
Angústia Respiratória Aguda (SARA). Atualmente, ela 

está sendo utilizada como uma forma de tratamento pa-
ra a insuficiência respiratória. Entre os efeitos deletérios 
da PEEP, assinale o que for correto. 

 
01) Aumento da pressão arterial. 
 

02) Hiperdistensão alveolar. 
 

04) Aumento do efeito espaço morto. 
 

08) Barotrauma. 
 
                

 
 

 

39– Todo fluido, ao se deslocar por um sistema tubular, 

obedece a um comportamento mecânico próprio. O 

sangue, por ser um fluido, é regido por propriedades 
mecânicas. Considerando as variáveis que alteram o 
fluxo sanguíneo, assinale o que for correto. 

 
01) O fluxo sanguíneo dependerá do gradiente de pres-

são e da resistência da passagem do fluido, haven-
do inter-relação entre o fluxo, a resistência e a 

pressão. 
 

02) O tônus da musculatura lisa que envolve a artéria, 
principal determinante para o diâmetro do vaso, 

sofre influência do sistema nervoso autônomo, 
sendo a inibição do sistema nervoso simpático res-

ponsável pelo aumento do tônus, com consequente 
vasoconstrição e aumento da pressão arterial, en-
quanto sua excitação é responsável pela diminui-

ção do tônus, com consequente vasodilatação e re-
dução da pressão arterial. 

 

04) O aumento do volume do fluido dentro do vaso (hi-

pervolemia) acarreta aumento da pressão hidrostá-
tica. 

 

08) Quanto maior a viscosidade sanguínea, maior será 

a resistência vascular ao seu deslocamento, geran-
do maior força aplicada à parede do vaso, com 

consequente redução da pressão arterial. 
 

                
 

 

 

40– "Experiência sensitiva e emocional  desagradável  asso-

ciada ou relacionada à lesão real ou potencial dos teci-

dos." Sobre a dor, assinale o que for correto. 

 

01) A localização da dor pela via paleoespinotalâmica é 
altamente precisa. 

 

02) A dor pontual rápida pode ser localizada com muito 

mais precisão nas diferentes partes do corpo do 
que a dor crônica lenta. 

 

04) Todas as fibras do trato neoespinotalâmico termi-

nam nas áreas reticulares do tronco cerebral. 
 

08) A dor referida ocorre quando as fibras viscerais pa-
ra a dor são estimuladas, os sinais dolorosos das 

vísceras são conduzidos pelo menos por alguns dos 
mesmos neurônios que conduzem os sinais doloro-
sos da pele, e a pessoa tem a sensação de que as 

sensações se originam na pele propriamente dita. 
 

                
 

 

 

 


