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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A professora L.P., de 48 anos, dá aulas na escola do
Jardim Gardênia. Ela soube que a unidade de saúde do
bairro estava realizando exame preventivo para câncer
de colo de útero e foi realizar o seu, pois não o fazia há
três anos. Para sua surpresa, a médica detectou uma
lesão,  aparentemente  cancerígena,  e  a  encaminhou
para o ambulatório de especialidades. Lá, ela foi exami-
nada, confirmando-se um câncer em fase inicial e, por
isso, a encaminharam para o hospital municipal onde
foi realizada uma cirurgia para retirada da lesão. Após o
procedimento, a orientaram para o retorno, e o médico
fez também um relatório para que a médica da unidade
do bairro continuasse o acompanhamento.

Qual foi o princípio do SUS observado neste caso?

(A) Integralidade da assistência.

(B) Participação da comunidade.

(C) Igualdade na atenção.

(D) Territorialização.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a
maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis
pela manutenção da saúde ou instalação da doença no in-
divíduo, são referidos como:

(A) parâmetros sociais de saúde. 

(B) indicadores de saúde.

(C) determinantes em saúde.

(D) condicionadores ambientais de saúde.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão incluídas a execução de ações de vigilância epide-
miológica que é entendida como um conjunto de ações

(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar medi-
das de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

(B) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(C) que promovem e protegem a saúde e previnem a do-
ença por meio de estratégias e ações de educação e
fiscalização de ambientes de trabalho e outros ambi-
entes comuns insalubres, capazes de disseminar epi-
demias na população.

(D) que abrangem o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas do processo, da pro-
dução ao consumo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Durante o banho, ao realizar o autoexame de preven-
ção  ao  câncer  de  mama,  a  manicure  R.S.M.,  de  37
anos, percebeu que estava com um caroço na mama
esquerda. Devido a esta constatação, R.S.M. se dirigiu
à unidade de saúde de seu bairro e, após examiná-la, o
médico a encaminhou para o serviço de diagnósticos
do município para realizar uma mamografia.

De acordo com o caso relatado, a qual nível de atenção
corresponde este serviço onde ela fará o exame?

(A) Primário.

(B) Secundário.

(C) Terciário.

(D) Emergencial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece
que a comunidade participará da gestão do SUS, em cada
esfera de governo, por meio das seguintes instâncias co-
legiadas: 

(A) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e
CIT).

(B) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e Co-
nasems). 

(C) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde.

(D) Conferências e Conselhos de Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  gestores  públicos  de  saúde  pactuarão  os  aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão com-
partilhada do SUS 

(A) nas câmaras regionais de pactuação.

(B) nas comissões intergestores.

(C) nos colegiados de gestão.

(D) nos conselhos de saúde.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No SUS, a estratégia saúde da família visa à reorganiza-
ção da atenção básica no país. Suas equipes são multi-
profissionais e devem seguir normativas técnicas definidas
pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e mu-
nicipais  de  saúde.  São  atribuições  comuns  a  todos  os
membros das equipes que atuam na atenção básica:

(A) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos diag-
nosticados de diabetes mellitus e,  segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
Atenção Básica.

(B) realizar diagnóstico e planejamento de atividades a
serem realizadas na unidade básica de saúde, bem
como coordenar e participar de ações coletivas volta-
das à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais.

(C) realizar  consultas clínicas e pequenos procedimen-
tos, atividades em grupo na UBS e nos domicílios,
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas
e terapêuticas,  bem como outras normativas técni-
cas, observadas as disposições legais da profissão.

(D) contribuir  para o processo de regulação do acesso
aos serviços de saúde, participando da definição de
fluxos assistenciais nas redes de atenção, bem como
da elaboração e implementação de protocolos e dire-
trizes para a ordenação desses fluxos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde
é potente na redução das iniquidades em saúde e deve,
portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das prin-
cipais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19,
devido

(A) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

(B) à utilização de serviço de atendimento  on-line, o te-
lessaúde, como ferramenta importante nos casos de
pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. 

(C) ao seu alto grau de capilarização em território nacio-
nal e alcance de parcelas expressivas da população
expostas a riscos excessivos devido a  suas condi-
ções de vida.

(D) ao fato deste nível de atenção concentrar  grande nú-
mero  de  profissionais,  altamente  qualificados,  que
atuam diariamente nas casas de pessoas carentes,
que são as mais expostas.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  cartas  resultantes  de  Conferências  Internacionais
sobre Saúde são importantes, pois firmam compromis-
sos governamentais para mudanças no quadro sanitá-
rio dos países. A Carta de Ottawa, por exemplo, aponta
para além dos cuidados de saúde com a adoção de po-
líticas públicas saudáveis nos setores que não estão di-
retamente ligados à saúde. A Declaração de Adelaide,
destaca a intersetorialidade  como a estratégia  funda-
mental para a construção de políticas públicas saudá-
veis. Essas políticas são trabalhadas por meio de qua-
tro áreas imediatas: apoio à saúde da mulher, alimenta-
ção e nutrição, tabaco e álcool e a criação de ambien-
tes favoráveis. 

Qual  política  brasileira  foi  muito  influenciada  por  essas
cartas na sua formulação e surgiu em virtude da impossi-
bilidade de o setor sanitário responder sozinho ao enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes da saúde? 

(A) Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS.

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

(D) Política Nacional de Atenção Básica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em ano de eleições municipais, os gestores de saúde dos
municípios  devem se  preparar  para  o  encerramento  de
suas gestões, cumprindo algumas obrigações necessárias
para a transição. Precisam ser disponibilizadas ao novo
secretário  todas as informações que servirão  para uma
prestação de contas de sua gestão e para subsidiar a atu-
ação da nova gestão. Dentre os documentos necessários
para tal transição destacam-se os instrumentos de gestão,
preconizados pelo Sistema de Planejamento do SUS, sen-
do eles:

(A) Quadro de Metas Municipal, Plano Municipal de Saú-
de e Plano de Investimentos.

(B) Plano Diretor  de Regionalizacão, Demonstrativo Fi-
nanceiro e Relatório de Gestão.

(C) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Re-
latório de Gestão. 

(D) Código Sanitário Municipal, Plano Plurianual e Plano
Orçamentário Anual.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério
da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas Regiões de Saúde?

(A) Estruturação de redes de atenção à saúde.

(B) Elaboração de planejamento no nível municipal.

(C) Reorganização do modelo de atenção.

(D) Definição da atenção básica como porta de entrada
no sistema.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a grande contribuição da Conferência de Alma Ata
para a concepção de saúde e para a organização de siste-
mas de saúde no mundo?

(A) Firmou um compromisso entre os governos e as enti-
dades participantes para com a equidade em saúde.

(B) Enfatizou a necessidade de ações urgentes para se
atingir maior justiça social em saúde.

(C) Concitou governos a criarem sistemas universais de
saúde com atenção primária forte para os mais ca-
rentes.

(D) Definiu  a  atenção  primária  como  estratégia  a  ser
ofertada a toda a população.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No intuito de melhor organizar  os serviços de urgência,
vários gestores optam pela classificação de risco. Fazen-
do isto, eles estão respeitando qual princípio do SUS? 

(A) Controle social.

(B) Hierarquização.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A descrição  geográfica  de  ações  e  serviços  de  saúde,
bem como dos recursos humanos ofertados por prestado-
res públicos e privados, é um instrumento proposto pelo
Decreto n. 7508 de 2011, do Ministério da Saúde, a fim de
orientar as mudanças contidas neste, e é denominado:

(A) Plano de Regionalização.

(B) Mapa da Saúde.

(C) Renases.

(D) Região de Saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e
gestores a encontrar medidas de saúde pública que evi-
tem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbi-
tos. Para a definição das medidas a serem adotadas, al-
guns  gestores  tomam decisões  equivocadas e  nefastas
para o interesse geral por desconsiderarem as recomen-
dações geradas pela comunidade científica nacional e in-
ternacional. Considerando que o conhecimento científico é
de suma importância para que se possa reduzir a trans-
missão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gesto-
res devem ignorar a recomendação de

(A) isolamento de casos e incentivo à higienização das
mãos.

(B) adoção de etiqueta respiratória com o uso de másca-
ras.

(C) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.

(D) medidas progressivas de distanciamento social.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atelectasia é uma situação em que o colapso alveolar ori-
gina um efeito shunt no pulmão. Nestes casos, a relação
ventilação-perfusão (V/Q) encontra-se:

(A) reduzida.

(B) aumentada.

(C) inalterada.

(D) igual a 1.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

West (2014) aponta que existem quatro causas principais
de hipoxemia que são o shunt, o comprometimento da di-
fusão, a desigualdade de ventilação-perfusão e

(A) o efeito espaço morto.

(B) o aumento do metabolismo.

(C) a hiperventilação.

(D) a hipoventilação.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A neuróglia compreende um tecido auxiliar do sistema ner-
voso,  cujas  células oferecem suporte  ao funcionamento
perfeito  deste  sistema.  Dentre  as  células  componentes
desse tecido, as responsáveis pela formação da bainha de
mielina dos axônios do sistema nervoso central são

(A) os astrócitos.

(B) os oligodendrócitos.

(C) os microgliócitos.

(D) as células ependimárias.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Inúmeros fatores genéticos ou não podem afetar o cérebro
imaturo causando atraso em um ou mais domínios do de-
senvolvimento  motor,  fala/linguagem,  social  e  cognitivo.
Espera-se que uma criança de seis meses de idade cro-
nológica seja capaz de

(A) rabiscar.

(B) arrastar-se para ficar de pé.

(C) realizar pinça com os dedos.

(D) transferir objetos com as mãos.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Reflexo primitivo que quando a criança é colocada em posi-
ção supina responde com aumento de tônus extensor, reali-
zando extensão de todos os membros, estando presente do
nascimento até cerca de seis meses de idade. 

Esta descrição trata do reflexo

(A) positivo de suporte.

(B) extensão cruzada.

(C) tônico labiríntico simétrico.

(D) tônico cervical simétrico.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o exame de um paciente, o fisioterapeuta realiza
diversos testes, com o objetivo de avaliar a função ou es-
trutura de tecidos específicos. Dentre estes testes, aquele
capaz de avaliar a estrutura ligamentar é denominado de:

(A) teste de estabilidade.

(B) teste de força.

(C) goniometria.

(D) avaliação da dor.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, houve um avanço no desenvolvimento
e na aplicação de escalas funcionais para o ambiente de
terapia intensiva. A escala que tem como proposta avaliar
os membros inferiores em tarefas que simulam atividades
diárias avaliando equilíbrio  estático,  teste  de velocidade
da marcha e teste de sentar e levantar da cadeira, com
sistema de pontuação que varia de 0 a 4, em que o 0 é in-
capaz de completar a tarefa e 4 aponta alto desempenho,
recebe o nome de:

(A) Physical Function in Intensive Care Unit Test Scored
(PFIT-s).

(B) Functional Status Score Intensive Care Unit (FSS-ICU).

(C) Short Physical Performance Battery (SPPB).

(D) Perme  Intensive  Care  Unit  Mobility  Score  (Perme
Score).

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A medida invasiva da pressão arterial é indicada para situ-
ações de instabilidade hemodinâmica ou hipertensão gra-
ve.  Esta  medida requer  punção percutânea de artérias,
sendo a radial  uma das mais usadas.  Porém, antes da
punção da artéria radial, é recomendado testar a potência
do fluxo colateral por meio do teste de

(A) Phalen.

(B) Allen.

(C) Finkelstein.

(D) Tinel.

conhecimento_específico_fisioterapia
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A movimentação do quadril está intimamente ligada ao po-
sicionamento da articulação do joelho. Desta forma, o po-
sicionamento do joelho em flexão aumenta a amplitude de
movimento do quadril em

(A) flexão.

(B) extensão.

(C) abdução.

(D) adução.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Músculos inspiratórios que,  ao contrairem, tracionam as
costelas para cima e para frente, aumentando o diâmetro
lateral e anteroposterior do tórax. Trata-se dos músculos:

(A) escalenos.

(B) oblíquos internos.

(C) intercostais externos.

(D) intercostais internos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acometimento dos núcleos da base pode gerar compro-
metimentos motores variados. As contrações involuntárias
mantidas pelos músculos agonistas e antagonistas,  que
causam postura anormal  ou movimentos de torção,  po-
dendo afetar também o pescoço, a face e as cordas vo-
cais, são chamadas de

(A) atetose.

(B) coreia.

(C) acinesia.

(D) distonia.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A recuperação motora de um acidente vascular encefálico
segue uma sequência de estágios. Quando algumas com-
binações de movimentos que não seguem as vias de si-
nergia  são  controladas,  primeiramente  com  dificuldade,
em seguida mais facilmente, e a espasticidade começa a
declinar, o paciente está no estágio

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A amplitude ativa de movimento pode ser definida como a
angulação máxima atingida durante o movimento voluntá-
rio de uma articulação. Dentre as metas deste tipo de mo-
vimentação está:

(A) minimizar a formação de contraturas.

(B) auxiliar a cicatrização após lesão ou cirurgia.

(C) manter a elasticidade mecânica do músculo.

(D) favorecer a circulação e prevenir trombos.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mapa de dermátomos representa as áreas de inervação
cutânea, divididas precisamente, de acordo com o nível da
raiz nervosa dorsal com as quais estas regiões estão co-
nectadas. Tendo em vista este mapa, a região anterior do
joelho é inervada pela raiz nervosa:

(A) T12.

(B) L1.

(C) L4.

(D) S1.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O posicionamento e a mobilização da criança tem efeitos
importantes  na  função  cardiopulmonar  e  cardiovascular.
No que diz respeito ao transporte de oxigênio, o posicio-
namento da criança de supino para de pé promove, como
efeito agudo, a redução:

(A) do volume residual.

(B) da capacidade residual funcional.

(C) do diâmetro lateral do gradil costal e abdome.

(D) do diâmetro anteroposterior do tórax.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acompanhamento do sistema respiratório e da mecâni-
ca respiratória do lactente pode auxiliar no diagnóstico e
prognóstico de uma doença, sendo característica  desse
sistema respiratório 

(A) a horizontalização das costelas.

(B) a menor resistência de vias aéreas.

(C) o predomínio de fibras tipo II no diafragma.

(D) a baixa complacência das vias aéreas de condução.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As diretrizes brasileiras de ventilação mecânica apresen-
tam recomendações para o uso da ventilação mecânica
no paciente portador de DPOC, entre elas pode-se citar

(A) a utilização de volumes correntes mais altos,  de 8
mL/kg do peso predito.

(B) a programação da frequência respiratória inicial entre
18-20 respirações por minuto.

(C) a utilização de fluxos inspiratórios crescentes de 20 a
30 L/min, no modo volume controlado.

(D) o ajustamento da FiO2, utilizando a menor FiO2 que
mantenha a PaO2 entre 65-80 mmHg e SaO2 entre
92-95%.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estado de choque é definido por uma síndrome que gera
uma incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxi-
gênio e nutrientes aos tecidos de forma satisfatória. Um
tamponamento  cardíaco  pode  promover  um  estado  de
choque, sendo este classificado como choque

(A) hipovolêmico.

(B) cardiogênico.

(C) distributivo.

(D) obstrutivo.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os critérios de Berlim, a síndrome do des-
conforto respiratório agudo tem sua gravidade classificada
com base no critério:

(A) tempo de início.

(B) origem do edema.

(C) hipoxemia (PaO2/FiO2).

(D) anormalidade radiológica.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O treinamento da musculatura respiratória é fator impor-
tante para a reabilitação pulmonar. O treinamento resistivo
inspiratório com uso de carga alinear pode ser feito com

(A) P-flex®.

(B) Powerbreath®.

(C) Threshold® IMT.

(D) Threshold® PEP.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A oximetria de pulso é uma medida não invasiva utilizada
para monitorar a saturação periférica, por oxigênio, da hemo-
globina. São situações que facilitam a leitura da saturação:

(A) pacientes com maior pigmentação da pele.

(B) presença de luz fluorescente sobre a superfície de
leitura.

(C) administração intravenosa de drogas, como o azul de
metileno.

(D) mínimas  concentrações  de  carboxiemoglobina  ou
metaemoglobina.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na oxigenoterapia,  a  oferta  de fluxo  de oxigênio  suple-
mentar pode resultar  em diferentes frações inspiratórias
de oxigênio (FiO2). Isto porque o cálculo da FiO2 leva em
consideração

(A) o débito cardíaco.

(B) o volume minuto.

(C) a idade do paciente.

(D) a complacência pulmonar.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O envelhecimento promove variadas alterações no corpo
do indivíduo. Dentre elas estão o aumento da

(A) resposta febril.

(B) complacência torácica.

(C) espessura e massa do ventrículo esquerdo.

(D) percepção de dores agudas.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o avançar da idade e o envelhecimento do indivíduo,
o  sistema  respiratório  sofre  alterações  anatomofisiológi-
cas. Dentre estas alterações, pode ser citada:

(A) a redução do volume residual.

(B) a perda de fibras musculares tipo I.

(C) a maior zona de shunt pulmonar.

(D) o estreitamento dos ductos dos bronquíolos respiratórios.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A obesidade mórbida gera inúmeras alterações fisiológi-
cas na respiração. Com o intuito de melhorar a PaO2, a
complacência pulmonar e o débito cardíaco, além de redu-
zir a formação de atelectasias, as diretrizes brasileiras de
ventilação mecânica sugerem que o paciente seja coloca-
do na posição de:

(A) Trendelemburg.

(B) Trendelemburg reverso.

(C) Supino.

(D) Fowler.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escoliose idiopática pode ser definida como uma inclina-
ção lateral da coluna vertebral, associada a uma rotação
vertebral local, onde não se pode definir causas aparen-
tes. Dentre as principais causas dessa escoliose estão:

(A) doenças ósseas congênitas.

(B) próteses de membro inferior.

(C) acunhamentos de corpos vertebrais.

(D) desequilíbrios musculares do tronco.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) deve
ser evitada ao máximo com a implementação de medidas
preventivas. São recomendações das diretrizes brasileiras
de ventilação mecânica para a redução da PAV:

(A) manutenção da cabeceira elevada acima de 45º.

(B) troca diária de umidificadores ou com maior frequên-
cia quando necessário.

(C) troca de circuitos do ventilador apenas quando sujos
ou danificados sem necessidade de troca programa-
da.

(D) colocação e monitoramento da pressão do balonete
do tubo endotraqueal em pelo menos 5 cmH2O.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Denomina-se de síndrome da resposta inflamatória sistê-
mica (do inglês SIRS) uma condição caracterizada por si-
nais de inflamação sistêmica, como febre e leucocitose,
frente a fatores variados em nosso corpo. Quando se ob-
serva uma SIRS de causa infecciosa acompanhada por
disfunção em um ou mais órgãos vitais, tem-se

(A) uma sepse.

(B) uma sepse grave.

(C) um choque séptico.

(D) uma síndrome da disfunção de múltiplos órgãos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das formas de se alongar uma musculatura, envolve
a aplicação de resistências controladas e precisamente di-
recionadas, durante o movimento realizado pelo paciente,
com a função de provocar relaxamento reflexo em múscu-
los tensos ou encurtados. Este princípio se aplica princi-
palmente à técnica denominada de

(A) facilitação neuromuscular proprioceptiva.

(B) alongamento muscular passivo.

(C) mobilização passiva de tecidos moles.

(D) mobilização neuromeníngea.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pressão positiva, feita pelo uso do ventilador mecânico,
promove alguns efeitos cardiovasculares no paciente. No
caso de um efeito hemodinâmico da ventilação com pres-
são positiva, encontra-se o aumento da:

(A) pré-carga do ventrículo direito.

(B) pós-carga do ventrículo direito.

(C) pré-carga do ventrículo esquerdo.

(D) pós-carga do ventrículo esquerdo.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A insuficiência respiratória em pacientes com doença in-
tersticial  pulmonar pode ser dividida em um grupo onde
tem-se a evolução da doença de base e outro por exacer-
bação aguda. As diretrizes brasileiras de ventilação mecâ-
nica indicam o uso da ventilação mecânica invasiva quan-
do a causa da insuficiência  respiratória  aguda não seja
por evolução da doença de base e sugere como parâme-
tros:

(A) frequências  respiratórias  mais  altas,  acima  de  30
rpm.

(B) PEEP entre 10-15 cmH2O.

(C) volumes correntes mais altos, em torno de 8 mL/kg.

(D) limitação da pressão de pico abaixo de 40 cmH2O.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ajustes no ventilador mecânico são capazes de corrigir al-
gumas alterações gasométricas. Qual gasometria arterial
pode  ser  compensada  com um aumento  da  frequência
respiratória e redução da FiO2 ao mesmo tempo? 

(A) ph = 7,28;  PaO2  = 115 mmHg;  PCO2  = 51 mmHg;
HCO3 = 24 mEq/mL; BE = 0; SaO2 = 99%

(B) pH =  7,30;  PaO2  = 85  mmHg;  PCO2  = 48  mmHg;
HCO3 = 20 mEq/mL; BE = -2; SaO2 = 92%

(C) pH = 7,31; PaO2  = 105 mmHg; PCO2  = 30 mmHg;
HCO3 = 18 mEq/mL; BE = -3; SaO2 = 99%

(D) pH = 7,50; PaO2  = 121 mmHg; PCO2  = 50 mmHg;
HCO3 = 32 mEq/mL; BE = +3; SaO2 = 100%

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante uma avaliação fisioterapêutica, faz-se necessária
a identificação de possíveis fatores de risco presentes no
paciente, com o intuito de colaborar para a prevenção de
patologias e para a redução de comorbidades. Neste con-
texto, um fator de risco que influencia simultaneamente a
osteoporose e as doenças coronarianas é

(A) pouca ou nenhuma atividade física.

(B) uso prolongado de corticosteróides.

(C) glicemia alterada em jejum.

(D) baixo peso corporal.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um fisioterapeuta foi notificado pelo Conselho Regional de
Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  (CREFITO)  devido  à
veiculação de propagandas onde este utilizava imagens
de seus pacientes, antes e após a realização de suas téc-
nicas de tratamento. Tal penalidade se justifica pela infra-
ção à norma contida no Código de Ética e Deontologia da
Fisioterapia:

(A) recomendar,  prescrever  e  executar  tratamento  ou
nele colaborar, quando desnecessário.

(B) divulgar, para fins de autopromoção, imagens de ser-
viço profissional prestado.

(C) usar da profissão para corromper a moral e os costu-
mes, bem como adotar atos que caracterizem assé-
dio moral.

(D) induzir a convicções filosóficas, morais e ideológicas
quando no exercício de suas funções profissionais.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Ética e Deontologia da fisioterapia trata dos
deveres do fisioterapeuta, no que tange ao controle ético
do exercício de sua profissão, bem como aponta proibi-
ções que orientam a conduta profissional. No tocante ao
relacionamento do profissional com a equipe, o código diz
ser proibido ao fisioterapeuta:

(A) dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêuti-
co de forma não presencial, salvo em casos regula-
mentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional.

(B) abandonar o cliente/paciente/usuário em meio a tra-
tamento, sem a garantia de continuidade de assistên-
cia, salvo por motivo relevante.

(C) permitir que  o trabalho que executou seja assinado
por  outro  profissional,  bem  como  assinar  trabalho
que não executou, ou do qual não tenha participado.

(D) prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização
de consulta, exceto em caso de indubitável urgência.
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