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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo profissional da área de saúde sabe da importância
de se conhecer a evolução das políticas de saúde no Bra-
sil e os determinantes históricos envolvidos neste proces-
so.  Assim, no que se refere às políticas de vigilância à
saúde, destaca-se como fato histórico a 

(A) inovação,  em 1920, do modelo  campanhista,  pura-
mente  fiscal  e  policial,  para  erradicação  da  febre
amarela no Rio de Janeiro, ocasião em que foi intro-
duzida a propaganda e a educação sanitária na téc-
nica rotineira de ação.

(B) criação, em 1940, do Ministério da Educação e Saú-
de Pública, com a finalidade de integrar as atividades
do Departamento Nacional de Saúde Pública,  fican-
do o planejamento e a execução das ações de edu-
cação sanitária sob a responsabilidade dos profissio-
nais vinculados ao Ministério da Educação. 

(C) criação, em 1950, do Ministério da Saúde, o que sig-
nificou uma nova postura do governo e uma efetiva
preocupação em solucionar os problemas de saúde
pública apresentados na época.

(D) instituição, em 1970, do Sistema Nacional de Saúde,
com o objetivo de fomentar as ações  de promoção,
proteção e recuperação da saúde, ocorrendo um au-
mento dos investimentos financeiros do governo fe-
deral nesta área e o fortalecimento do Ministério da
Saúde como órgão executivo das políticas de saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de
1988, o SUS consiste em ações e serviços públicos de
saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da, constituindo um sistema único, organizado de acordo
com diretrizes e com os seguintes princípios organizacio-
nais: 

(A) integralidade , participação popular e hierarquização.

(B) universalidade, equidade e integralidade.

(C) equidade,  desencentralização  político-administrativa
e universalidade.

(D) hierarquização, participação popular e desencentrali-
zação político-administrativa.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução
de ações de assistência terapêutica integral, inclusive far-
macêutica, de saúde do trabalhador e de vigilância

(A) sanitária e epidemiológica.

(B) ambiental e de zoonoses.

(C) epidemiológica e ambiental.

(D) de zoonoses e sanitária.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de planejamento do SUS consiste na atuação
contínua,  articulada,  integrada  e  solidária  das  áreas  de
planejamento das suas três esferas de gestão e tem por
base a formulação e/ou revisão periódica dos seguintes
instrumentos:

(A) o pacto pela vida, as políticas de saúde e o contrato
de metas entre os entes federados.

(B) o diagnóstico situacional, o plano de ação e o siste-
ma de controle da execução das estratégias.

(C) o plano de saúde, a programação anual de saúde e
os relatórios anuais de gestão.

(D) o planejamento das ações de saúde, a implementa-
ção das estratégias estabelecidas e a avaliação dos
resultados.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rede de atenção à saúde é definida como arranjos orga-
nizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes den-
sidades tecnológicas, que buscam garantir a integralidade
do cuidado. Essa rede se caracteriza pela formação de re-
lações horizontais entre os pontos de atenção com o cen-
tro de comunicação na atenção primária à saúde e 

(A) pela promoção da integração sistêmica de ações e
serviços de saúde; pela provisão de atenção contí-
nua e integral; pelo incremento do desempenho do
sistema, em termos de acesso, equidade e eficácia
clínica; pela busca da eficiência econômica.

(B) pela busca da eficiência econômica;  pelo comparti-
lhamento de objetivos e compromissos com os resul-
tados sanitários e econômicos; pela promoção da in-
tegração sistêmica,  de ações e serviços de saúde;
pela responsabilização na atenção contínua e inte-
gral.

(C) pela  provisão  de  atenção contínua  e  integral;  pelo
cuidado multiprofissional; pelo incremento do desem-
penho do sistema em termos de acesso, equidade e
eficácia clínica; pela centralidade nas necessidades
em saúde de uma população.

(D) pela centralidade  nas  necessidades  em  saúde  de
uma população; pela responsabilização na atenção
contínua  e  integral;  pelo  cuidado  multiprofissional;
pelo compartilhamento de objetivos e compromissos
com os resultados sanitários e econômicos.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação da promoção da saúde, os valores
e princípios  configuram-se como expressões fundamen-
tais de todas as práticas e ações. Assim, são princípios
fundantes no processo de concretização da Política Nacio-
nal de Promoção à Saúde a equidade, a integralidade, a
territorialidade,  a  intersetorialidade,  a  intrassetorialidade,
bem como:

(A) a solidariedade, a ética, a inclusão social e o respeito
às diversidades.

(B) a sustentabilidade, o respeito às diversidades, a au-
tonomia e a inclusão social.

(C) a participação social, a autonomia, o empoderamento
e a sustentabilidade.

(D) a ética, o empoderamento, a solidariedade e a parti-
cipação social.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Ho-
mem tem por objetivo orientar as ações e os serviços de
saúde para  a  população masculina.  As  diretrizes dessa
política foram elaboradas tendo em vista a integralidade, a
factibilidade, a coerência e a viabilidade. Neste contexto, a
integralidade pode ser compreendida a partir do trânsito
do usuário por todos os níveis da atenção, na perspectiva
de uma linha de cuidado que estabeleça uma dinâmica de
referência e de contrareferência, bem como de:

(A) implementação desta política diretamente relaciona-
da aos três níveis de gestão e do controle social, a
quem se condiciona o comprometimento e a possibi-
lidade da execução das ações fundamentadas nas
diretrizes propostas.

(B) compreensão sobre os agravos e sobre a complexi-
dade dos modos de vida e situação social do indiví-
duo, a fim de promover intervenções sistêmicas que
abranjam inclusive as determinações sociais sobre a
saúde e a doença.

(C) disponibilidade de recursos, tecnologia, insumos
técnico-científicos  e  estrutura  administrativa  e
gerencial que permita, na prática, a implantação
das ações necessárias ao atendimento dessa po-
pulação.

(D) fundamentação das ações nos princípios da huma-
nização e da  qualidade,  que implicam na promo-
ção, reconhecimento e respeito à ética e aos direi-
tos do homem, obedecendo às suas peculiaridades
socioculturais.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Crian-
ça tem por objetivo promover e proteger a saúde e o alei-
tamento materno. Nesse contexto, dentre os princípios ori-
entadores desta política, tem-se que o direito à vida e à
saúde é um princípio:

(A) fundamental garantido mediante o acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a promoção,
proteção integral e recuperação da saúde, por meio
da efetivação de políticas públicas que permitam o
nascimento, crescimento e desenvolvimento sadios e
harmoniosos, em condições dignas de existência, li-
vre de qualquer forma de violência.

(B) do SUS que trata da atenção global, contemplando
todas as ações de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação, de modo a prover resposta satisfatória
na produção do cuidado, não se restringindo apenas
às demandas apresentadas; compreendendo, ainda,
a garantia de acesso a todos os níveis de atenção,
mediante a integração dos serviços.

(C) constitucional que compreende a primazia de receber
proteção e cuidado em quaisquer circunstâncias, ter
precedência de atendimento nos serviços de saúde e
preferência nas políticas sociais e em toda a rede de
cuidado e de proteção social existente no território,
assim como a destinação privilegiada de recursos em
todas as políticas públicas.

(D) que se refere ao estabelecimento e à qualidade do
vínculo filho/mãe/família/cuidadores e destes com os
profissionais  de saúde que atuam nos espaços de
assistência para a conquista do desenvolvimento in-
tegral; este princípio é a nova mentalidade que apor-
ta, sustenta e dá suporte à ação de todos os implica-
dos na atenção integral à saúde.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A morbimortalidade de adolescentes e jovens  é marcada
por  diferentes  modalidades  de  violência.  Dentre  estas,
quais são, em ordem decrescente de ocorrências, as res-
ponsáveis pela maioria dos atendimentos?

(A) A negligência, a violência psicológica, o abandono, a
violência física e a violência sexual.

(B) A violência física, a violência sexual, a violência psi-
cológica, o abandono e a negligência.

(C) A violência sexual, a violência psicológica, a violência
física, a negligência e o abandono.

(D) O abandono, a violência física, a violência sexual, a
violência psicológica e a negligência.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista de vigilância do SARS-CoV-2, responsá-
vel pela infecção da Covid-19, a notificação dos casos às
autoridades sanitárias  é  de extrema importância  para o
controle da doença. Quanto a essa notificação, ressalta-se
que ela deve ser feita

(A) no prazo máximo de 36 horas a partir  do conheci-
mento do caso.

(B) nos casos suspeitos de síndrome gripal e de síndro-
me respiratória aguda grave.

(C) pelo médico ou enfermeiro dos serviços públicos en-
volvidos na assistência ao paciente.

(D) pelos laboratórios quando for identificado resultados
reagentes/não detectáveis nas amostras testadas.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Novas doenças transmissíveis  estão surgindo, enquanto
outras reaparecendo em decorrência de mudanças sociais
e ambientais. A epidemiologia se desenvolve a partir do
estudo do aparecimento destas doenças e da interação
entre agentes, vetores e reservatórios. Neste contexto, en-
tende-se por epidemia a ocorrência de uma dada doença
em

(A) uma área geográfica delimitada ou numa população
restrita, com aumento repentino no número de casos,
devendo estes estarem relacionados entre si. 

(B) diversas regiões do planeta com o número de casos
acima do esperado, afetando vários países ou conti-
nentes configurando assim um cenário de maior gra-
vidade epidemiológica.

(C) uma  área  geográfica  ou  grupo  populacional  com
padrão relativamente estável no número de casos
que  apresenta  elevadas  taxas  de  incidência  ou
prevalência.

(D) uma região ou comunidade com número excessivo
de casos, em relação ao que normalmente seria es-
perado, devendo ser especificado o período, a região
geográfica  e  outras  particularidades  da  população
em que os casos ocorreram.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma doença transmissível ou infecciosa é aquela causada
pela  transmissão  de  um  agente  patogênico  específico
para  um  hospedeiro  suscetível  e  doença  contagiosa  é
aquela que pode ser transmitida pelo toque, contato direto
entre os seres humanos, sem a necessidade de um vetor
ou veículo interveniente. Enquadram-se, simultaneamen-
te, nessas duas categorias, as seguintes doenças: 

(A) a sífilis, o sarampo e a tuberculose.

(B) a malária, a febre amarela e a dengue.

(C) a Covid-19, a leishimaniose visceral e a zika.

(D) a chikungunya, a hanseníase e a poliomielite.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior parte da carga das doenças, assim como as ini-
quidades em saúde, que existem em nosso país, acontece
por conta das condições em que as pessoas nascem, vi-
vem, trabalham e envelhecem. Esse conjunto de condi-
ções é conhecido por determinantes 

(A) econômicos da saúde.

(B) ambientais da saúde.

(C) sociais da saúde. 

(D) políticos da saúde. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério  da Saúde tem reafirmado o HumanizaSUS
como política que atravessa as diferentes ações e instân-
cias do Sistema Único de Saúde. Esta política aposta na
indissociabilidade entre

(A) política de saúde e educação em saúde.

(B) atenção à saúde e gestão dos serviços de saúde.

(C) gestão dos serviços de saúde e política de saúde.

(D) educação em saúde e atenção à saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular está inserido como estraté-
gia no contexto multidisciplinar do tratamento de enfermi-
dades e consiste numa reunião de toda a equipe de saúde
para ajudar a entender o sujeito individual ou coletivo com
alguma demanda de cuidado em saúde.  Este  projeto  é
composto por quatro momentos sequenciais, que são: 

(A) coleta de informações,  diagnóstico,  planejamento e
execução das ações.

(B) coleta de informações, planejamento, implementação
e avaliação das ações.

(C) diagnóstico, priorização dos problemas, definição de
metas e reavaliação.

(D) diagnóstico, definição de metas, divisão de responsa-
bilidades e reavaliação.

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

Respostas sistêmicas no organismo podem ser induzidas
por determinadas injúrias, as quais são reações inespecífi-
cas destinadas à sua adaptação por facilitar os mecanis-
mos de fuga física da agressão. Neste contexto, a embolia
gordurosa está relacionada ao

(A) estado final de uma deficiência severa de hormônios
tiroidianos, condição na qual o indivíduo desenvolve
falência  de múltiplos  órgãos,  podendo evoluir  para
coma e até mesmo morte.

(B) mecanismo desencadeante de uma laceração linear
da íntima, por onde o sangue infiltra de preferência
nos pontos em que este sangue flui com maior ener-
gia cinética.

(C) cateter venoso central durante sua inserção, utiliza-
ção ou após sua retirada, causando obstrução à eje-
ção do ventrículo direito ou hipertensão pulmonar as-
sociada à lesão endotelial.

(D) encontro  de fraturas de ossos longos em paciente
politraumatizado jovem, que apresenta comprometi-
mento respiratório e cerebral associado à presença
de petéquias na pele e mucosas.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A trombose é um processo patológico comum e represen-
ta fator importante de morbidade e mortalidade, predomi-
nando o acometimento nos membros inferiores. A principal
causa de embolia pulmonar é a tromboembólica secunda-
ria à trombose venosa profunda (TVP). Na profilaxia da
TVP, recomenda-se

(A) a expansão volêmica adequada, a administração de
soluções alcalinizantes, o uso de manitol e a fascio-
tomia precoce.

(B) a fisioterapia motora precoce, a utilização de meias
elásticas e o uso de heparina subcutânea em baixas
doses.

(C) as técnicas de separação e oscilação grau I e II, a
massagem transversa leve e a amplitude de movi-
mento ativo-assistida.

(D) o repouso no leito, a terapia anticoagulatória sistêmi-
ca completa,  o aquecimento e  o  uso de meias de
contenção.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A diálise é um tratamento que consiste no transporte de
água e soluto através de uma membrana semipermeável,
podendo ser artificial ou biológica. É utilizada em UTIs, em
enfermarias, bem como em ambulatórios. Sobre esse tra-
tamento, sabe-se que:

(A) os métodos dialíticos se dividem em circulação extra-
corpórea (hemodiálise e hemofiltração) e diálise peri-
toneal.

(B) a membrana composta por polimetilpentano é reco-
mendada  para  remoção  tanto  de  gás  carbônico
quanto de oxigênio.

(C) na hemodiálise (HD) exige-se algum grau de anticoa-
gulação, portanto a fisioterapia é contraindicada nes-
tes pacientes submetidos a HD.

(D) o cateter de Swan-Ganz é útil como guia para inter-
venções terapêuticas e sua passagem deve ser feita
por pessoal especializado, devido às complicações.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o diagnóstico clínico de Covid-19, na população in-
fantil, deve-se observar algumas manifestações respirató-
rias. Dentre elas, a febre, o desconforto respiratório e a ta-
quipneia são sinais importantes. Considera-se taquipneia
relevante quando a frequência respiratória está 

(A) acima de 30 rpm em pacientes menores de dois me-
ses de vida; acima de 40 rpm naqueles entre 2 e 11
meses de vida; e acima de 50 rpm naqueles entre 1
e 5 anos.

(B) acima de 40 rpm em pacientes menores de dois me-
ses de vida; acima de 50 rpm naqueles entre 2 e 11
meses de vida; e acima de 60 rpm naqueles entre 1
e 5 anos.

(C) acima de 60 rpm em pacientes menores de dois me-
ses de vida; acima de 50 rpm naqueles entre 2 e 11
meses de vida; e acima de 40 rpm naqueles entre 1
e 5 anos.

(D) acima de 80 rpm em pacientes menores de dois me-
ses de vida; acima de 70 rpm naqueles entre 2 e 11
meses de vida; e acima de 60 rpm naqueles entre 1
e 5 anos.

conhecimentos_específicos_fisioterapia
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir que mostra uma tomografia
de tórax de um paciente acometido pelo SARS-CoV-2.

KNOBEL,  Elias.  Condutas  no  paciente  grave. São Paulo:  Editora  Atheneu,
2016 p. 368. 

Na imagem, pode-se identificar:

(A) presença de sangramento severo persistente para o
espaço pleural, oriundo de lacunas intercostais, hilos
pulmonares,  estruturas  vasculares  mediastinais  ou
do diafragma.

(B) formação  de  cistos  pulmonares  de  paredes  finas,
preenchidas por ar, que se desenvolvem como resul-
tado de uma necrose bronquiolar e alveolar localiza-
da, permitindo a passagem unidirecional do ar para o
espaço intersticial.

(C) comprometimento pulmonar com opacidades em as-
pecto consolidativo e/ou atelectásico restritas às regi-
ões posteriores dos pulmões, com gradiente ântero-
posterior marcante.

(D) nódulos miliares e lesões centrolobulares, estas últimas
caracterizando a disseminação broncogênica, além de
pequenas cavitações, de opacidades em vidro fosco e
de espessamento dos septos interlobulares.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fisioterapeutas da atenção primária de saúde, ao incor-
porarem em seu cotidiano de trabalho os conhecimentos
da fisioterapia respiratória e cardiovascular, têm papel pre-
ponderante  no  cuidado  ampliado  e  possíveis  melhores
desfechos clínicos junto aos pacientes com Covid-19 que
estão sob a responsabilidade de sua equipe. Neste con-
texto, qual é o valor de SpO2, em ar ambiente, associada
à gravidade dessa síndrome gripal,  que o fisioterapeuta
deve estar atento ao verificar a oximetria de pulso?

(A) > 88%

(B) < 90%

(C) > 93%

(D) < 95%

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a
principal causa de óbito entre as infecções hospitalares,
sendo considerada associada à ventilação se o paciente
estiver intubado no momento ou nas 48 horas anteceden-
tes ao início do quadro infeccioso. São estratégias gerais
para redução de PAV na UTI:

(A) lavagem das mãos; programa racional de antibióticos;
checagem  do  cuff;  troca  de  circuitos  do  ventilador
quando com sujidade, cabeceira elevada de 30 a 45º.

(B) fisioterapia  precoce  e  mobilização  passiva;  realiza-
ção de TRE com peça T diariamente;  correção de
distúrbios hidroeletrolíticos e de ácido-base.

(C) manutenção de cabeceira elevada entre 30-45º du-
rante passagem de dieta enteral; estabelecimento de
protocolo de terapia nutricional; reposição de fósforo.

(D) uso  de  equipamentos  de  proteção  individual,  lava-
gem das mãos; troca de cateteres periféricos a cada
72 horas; inserção de cateter de forma asséptica.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são con-
sideradas um dos maiores problemas globais  de saúde
pública da atualidade e foram responsáveis por cerca de
56,9% das mortes no Brasil no ano de 2017, na faixa etá-
ria entre 30 a 69 anos. Neste contexto, sobre a cetoacido-
se diabética, tem-se que:

(A) cursa com dor abdominal aguda e hiperamilasemia,
além de vômitos na maioria dos casos, tendo como
diagnóstico diferencial o infarto mesentérico e a ulce-
ra duodenal perfurada.

(B) é definida como uma alteração associada a um cân-
cer, como o sarcoma de Kaposi, ou a uma infecção
oportunista,  como  a  insuficiência  respiratória  pelo
Pneumocystis carinii.

(C) é caracterizada pelo declínio relativamente rápido da
função renal, ocasionando um acúmulo e/ou distúrbio
da manipulação de volume, do material nitrogenada,
de íons.

(D) é  a  maior  causa  de mortalidade  em paciente  com
idade inferior a 20 anos, e apresenta hiperglicemia,
desidratação, produção excessiva de corpos cetôni-
cos e poliúria.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as informações e o gráfico a seguir.

Na UTI, durante um procedimento, um paciente foi cu-
rarizado, entubado e colocado em ventilação mecâni-
ca. Porém, começou a ventilar com baixo volume, sen-
do necessário o fisioterapeuta aumentar o volume pul-
monar 2 L acima da CRF e manter por 5 s.

WEST, John B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. 8 ª ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010 p. 131. 

Com bases nas informações e no gráfico, a combinação
mais provável de pressões (em cmH2O) na boca, alveolar
e intrapleural, respectivamente, é

(A) 0; + 10; - 5

(B) + 10; + 10; 0

(C) 0; - 4; + 3,5

(D) + 10; 0; - 10

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hérnia diafragmática congênita é um defeito caracteriza-
do pela presença de vísceras intestinais na cavidade to-
rácica fetal, sendo o mais grave o defeito póstero-lateral à
esquerda, ocasionando distúrbio respiratório progressivo e
fatal ao recém-nascido. Neste contexto, quais são as con-
tribuições para o tratamento dessa enfermidade, que o fi-
sioterapeuta pode propiciar ao paciente?

(A) Instalação  de  CPAP;  posicionamento  do  paciente;
técnicas de remoção de secreção; estímulo de tosse;
terapia de drenagem postural.

(B) Aplicação de manobras de higiene brônquica; identifi-
cação  das  disfunções  pulmonares  e  neurológicas;
auxílio na reposição do surfactante exógeno.

(C) Posicionamento em decúbito elevado e homolateral à
lesão; manipulação mínima; correção de hipoxemia;
contraindicada manobras com AMBU e AFE.

(D) Utilização  de  drenagem postural,  percussão,  vibro-
compressão e bag squezzing; umidificação e aqueci-
mento do gás inspirado; aspiração.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as informações a seguir. 

A fisioterapia torna-se fundamental  tanto no pré quanto no
pós-operatório de certa má formação congênita do trato gas-
trointestinal,  objetivando  no  pós-cirúrgico  limpeza  das  vias
aéreas, reexpansão pulmonar, posicionamento com decúbito
elevado lateralizando a cabeça e evitando a extensão além
de 30º, além de cuidados com o dreno. 

Qual é a anomalia descrita?  

(A) Atresia de esôfago.

(B) Gastrosquise.

(C) Estenose hipertrófica do piloro.

(D) Onfalocele.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O envelhecimento constitui o somatório de alterações ana-
tômicas, fisiológicas e emocionais, ao longo da vida. As al-
terações de equilíbrio e postura nos idosos são muito co-
muns e decorrem em grande parte de:

(A) raquitismo e osteomalacia, que desencadeiam rare-
fações ósseas lineares,  adjacentes  a  vasos,  junta-
mente com diminuição da densidade óssea e alarga-
mentos das epífises de crescimento.

(B) distúrbios metabólicos da água e dos eletrólitos, princi-
palmente a deficiência de zinco, bem como a hiperna-
trenia a qual está ligada com o excesso de água, ha-
vendo sempre aumento da secreção de aldosterona.

(C) atrofia muscular decorrente da perda gradual das fibras
musculares funcionais que são substituídas por tecido
adiposo  e  conjuntivo,  desenvolvendo  uma  pseudo-
hipertrofia de certos músculos, como a panturrilha.

(D) déficits vasculares ao nível do cerebelo, labirinto ves-
tibular e sistema extrapiramidal, bem como de hipo-
tensão ortostática, arritmia cardíaca, rigidez muscular
e osteoarticular.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente jovem, de 30 anos, vítima de acidente motociclísti-
co, sofreu uma lesão medular, evoluindo com tosse improdu-
tiva, redução da complacência pulmonar, consegue rolar do
decúbito para sentar e de sentar para o decúbito. 

Neste caso, qual o nível de lesão acometido?

(A) C2.

(B) T6.

(C) L3.

(D) S1.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a modalidade ventilatória usada em pediatria, que
minimiza o potencial de lesões no tecido pulmonar, princi-
palmente em pulmões colapsados, e que tem a habilidade
de ventilar com mínimos volumes, 1 a 3 mL/kg, diminuindo
as pressões de pico intra-alveolares?

(A) Ventilação líquida.

(B) Ventilação mecânica associada ao uso do óxido nítri-
co inalatório.

(C) Ventilação de alta frequência.

(D) Oxigenação por membrana extracorpórea.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes pós-Covid, que tiveram comprometimento pul-
monar, se beneficiariam com exercícios respiratórios tera-
pêuticos que objetivam restaurar o padrão respiratório nor-
mal, controlar a respiração com o mínimo esforço e me-
lhorar força e endurance dos músculos respiratórios. Nes-
se caso, o exercício respiratório diafragmático consiste em

(A) pressionar manualmente a região torácica acometi-
da, solicitando uma expiração prolongada, e em se-
guida, uma inspiração nasal profunda; na inspiração,
oferece resistência com as mãos e depois as retira
abruptamente.

(B) realizar  uma  expiração  prolongada  entre  os  lábios
até atingir o nível do volume residual com o individuo
na postura  sentada,  com estímulo  manual  compri-
mindo  no  tórax  superior,  a  seguir,  inspirar  nasal  e
profundo, mantendo o apoio da mão.

(C) colocar as mãos do lado da região das costelas infe-
riores, solicitando uma inspiração nasal e profunda, e
as mãos exercendo suave compressão no início; ao
expirar,  associa ao freno labial  e comprime o tórax
para desinsuflar.

(D) aplicar estímulo  manual  na região  abdominal,  com
leve compressão, solicitando inspiração nasal de for-
ma suave e profunda com deslocamento anterior da
região abdominal.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Cough Assist promove eliminação de secreções pulmo-
nares, utilizando pressão positiva inspiratória para promo-
ver insuflação máxima do pulmão, seguida de rápida pres-
são negativa por sucção. O tratamento com este aparelho,
para  tosse  assistida,  consiste  em  alternar  o  valor  das
pressões de:

(A) – 10 cm H2O para + 10 cm H2O, com fluxo aéreo de
02 L/s, sendo  cinco ciclos seguidos por um período
de respiração profunda.

(B) – 20 cm H2O para + 20 cm H2O, com fluxo aéreo de
30 L/s, sendo dez ciclos seguidos por um período de
respiração basal.

(C) – 40 cm H2O para + 40 cm H2O, com fluxo aéreo de
10 L/s, sendo  cinco ciclos seguidos por um período
de respiração normal.

(D) – 80 cm H2O para + 80 cm H2O, com fluxo aéreo de
05 L/s, sendo dez ciclos seguidos por um período de
respiração normal.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das formas de tratamento  da síndrome da angústia
respiratória aguda é colocar modo PCV, com pressão de
distensão de 15 cmH2O; iniciar com PEEP de 10 cmH2O,
aumentando esse valor em 5 cmH2O a cada 2 minutos,
até atingir um valor de 25 cmH2O. Após este procedimen-
to, incrementa mais 10 cmH2O  até 35 cmH2O e no máxi-
mo  45  cmH2O.  Depois,  baixar  para  25  cmH2O e  titular
PEEP. Qual é a técnica descrita?

(A) Titulação decremental da PEEP.

(B) Manobra de máximo recrutamento alveolar.

(C) Titulação por PEEP table.

(D) Estratégia ARDSNet.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2,
levantou uma grande discussão quanto ao treinamento do-
miciliar para populações de risco. Sabe-se que: (i) a inter-
rupção do treinamento físico pode acarretar perda de todas
as modificações fisiológicas causadas pela exposição pro-
longada ao exercício físico e (ii) o treinamento, mesmo do-
miciliar, pode melhorar a performance ao exercício se for
realizada adequada variação de frequência, intensidade e
duração do exercício. Os princípios do exercício que expli-
cam estas duas situações (i e ii) são, respectivamente:

(A) especificidade e individualidade biológica.

(B) adaptabilidade e interdependência volume-intensi-
dade.

(C) reversibilidade e sobrecarga.

(D) especificidade e continuidade.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Centenas de profissionais de saúde perderam suas vidas
durante  a  pandemia  causada pelo  novo  coronavírus  no
Brasil. Entre as causas apontadas estava a falta de equi-
pamentos de proteção individual adequados e da prepara-
ção das unidades de saúde. Neste caso, são necessárias
as medidas de isolamento para reduzir o risco de trans-
missão respiratória por aerossóis, que ocorre por partícu-
las

(A) pesadas geradas por tosse, espirros, fala e aspiração
de secreções de pessoas infectadas.

(B) que podem percorrer no máximo um metro de distân-
cia da pessoa infectada.

(C) depositadas em objetos, como instrumentais, circui-
tos ventilatórios, mobiliários ou mesmo pelo contato
de duas superfícies corporais.

(D) muito  leves  que  flutuam e  podem percorrer  vários
metros a partir do quarto do paciente, caso a porta
esteja aberta.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após o uso do broncodilatador, qual é o método utilizado,
em pronto-socorro, para estimar a evolução da crise de
asma?

(A) Espirometria.

(B) Pico de fluxo expiratório.

(C) Gasometria.

(D) Radiografia de tórax.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Assim como a reabilitação pulmonar precoce, a interrup-
ção do tabagismo, as vacinas para influenza e pneumoco-
co e um tratamento clínico adequado, incluindo o uso de
oxigenoterapia  domiciliar,  quando  indicado,  são  estraté-
gias na doença pulmonar obstrutiva crônica que reconhe-
cidamente podem reduzir

(A) a hiperinsuflação pulmonar.

(B) a autopeep.

(C) as exacerbações.

(D) a gravidade da doença.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato a seguir.

Uma mãe, cuja primeira filha tem uma síndrome rara, levou
seu segundo filho para avaliação fisioterapêutica com a quei-
xa de que o filho não consegue engatinhar. Após avaliação, o
fisioterapeuta acalmou a mãe dizendo que a criança conse-
gue ficar sentada quando colocada, rola, alcança e segura
objetos ora com uma mão, ora com a outra, localiza sons diri-
gindo o olhar à fonte sonora. 

De acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor rela-
tado, qual a idade esperada desse bebê?

(A) Um mês.

(B) Três meses.

(C) Seis meses.

(D) Nove meses.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a realização do flutter, a frequência de oscilação
pode ser modulada por meio de leves mudanças na incli-
nação do aparelho para cima ou para baixo, partindo da
posição horizontal, mantendo, contudo, a orientação verti-
cal da esfera. Inclinações mais positivas ou mais negati-
vas potencializam, respectivamente:

(A) a pressão expiratória positiva; o efeito huff.

(B) o efeito huff; a pressão positiva contínua.

(C) a pressão expiratória positiva; o efeito flutter.

(D) o efeito flutter; a pressão expiratória positiva.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente do sexo feminino, de 78 anos, institucionaliza-
da, acamada, não consegue sustentar postura sentada ou or-
tostática,  mas  com  cognição  preservada.  Diagnostico  de
pneumonia e presença de tosse produtiva, secreção amare-
lada e abundante.

De acordo com o relato, para que a paciente consiga fazer
higiene brônquica na ausência do fisioterapeuta, pode-se
optar pela utilização de um recurso instrumental que pos-
sibilite à paciente fazer os exercícios deitada. Neste caso,
qual instrumento oferece pressão expiratória positiva nas
vias aéreas sem dependência da gravidade?

(A) Flutter.

(B) Shaker.

(C) Peak Flow.

(D) Acapela.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A reabilitação deve ser precoce em pacientes cardiomio-
patas, mesmo aqueles que apresentaram agudização da
insuficiência cardíaca e que se encontram nos graus III e
IV  na  classificação  da  New  York  Heart  Association
(NYHA). Neste caso podem ainda estar em uso de drogas
vasoativas como dobutamina e dopamina. Assim, para a
avaliação da capacidade funcional na fase I da reabilita-
ção cardíaca, é possível realizar o teste

(A) de caminhada de seis minutos com o acompanha-
mento do fisioterapeuta durante o teste, sendo o pa-
ciente quem deve impor o ritmo da caminhada.

(B) de caminhada de seis minutos normalmente, de acordo
com as recomendações da associação brasileira de fisi-
oterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva.

(C) ergoespirométrico  para identificação dos pontos de
transição  metabólica  (limiar  anaeróbio  e  ponto  de
compensação respiratória).

(D) ergométrico para avaliação adequada dos equivalen-
tes metabólicos e nível de capacidade física.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Teste cardiopulmonar, considerado padrão-ouro para prescri-
ção da intensidade do exercício e usado para avaliação dos
resultados do treinamento físico em pacientes com insuficiên-
cia cardíaca, fornece medidas objetivas das respostas meta-
bólicas,  ventilatórias  e  cardiovasculares  durante  o esforço,
também favorece a identificação dos pontos de transição me-
tabólica. 

No teste descrito, o segundo limiar anaeróbio, denomina-
do ponto de compensação respiratória, reflete:

(A) a intensidade de esforço anterior ao aumento expo-
nencial do lactato sanguíneo em relação aos níveis
de repouso e redução do bicarbonato sanguíneo.

(B) o  aumento  do  VE/VO2 sem  aumento  marcado  de
VE/VCO2.

(C) a intensidade de exercício correspondente ao início
do acúmulo do lactato sanguíneo associado à menor
pressão expirada final de oxigênio, com quebra de li-
nearidade do VE/VO2.

(D) a incapacidade do sistema respiratório em tamponar
o H+, como consequência a VE aumenta despropor-
cionalmente  a  eliminação  de  CO2,  o  que  eleva  o
VE/CO2.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O músculo esquelético possui dois tipos principais de fi-
bras que se diferem nos mecanismos primários de produ-
ção ATP, no tipo de ativação dos neurônios motores e no
tipo de cadeia pesada de miosina expressada. Nesse con-
texto, as fibras do tipo II apresentam:

(A) baixa  capacidade  para  transmissão  eletroquímica
dos potenciais de ação.

(B) alta atividade de miosina ATPase.

(C) alta quantidade de mitocôndrias grandes.

(D) moderada taxa de renovação das pontes cruzadas.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O imobilismo é o conjunto de alterações que ocorrem no indi-
víduo acamado por um período prolongado e pode gerar
complicações metabólicas,  hemodinâmicas e  respiratórias.
Na tentativa de minimizar os efeitos adversos da imobiliza-
ção prolongada, o uso de prancha ortostática tem sido cada
dia mais comum. Nesse contexto, acredita-se que:

(A) a postura ortostática é desafiante e promove respos-
ta  compensatória  utilizando  mecanismos  neurais  e
humorais  para  mediar  a  vasodilação  e  restaurar  a
pressão arterial.

(B) a síncope causada pelo ortostatismo em indivíduos
acamados resulta da falha do indivíduo em secretar
óxido nítrico, além de anormalidade no sistema afe-
rente simpático do arco barorreflexo.

(C) a capacidade em manter o débito cardíaco e a pres-
são arterial durante o ortostatismo pode ser influenci-
ada pelo aumento do retorno venoso e este pode re-
sultar da diminuição do volume sanguíneo total com
o acúmulo de sangue nos membros inferiores.

(D) o estresse gravitacional na postura ortostática gere
aumento do inotropismo e cronotropismo cardíacos,
além de vasoconstrição periférica.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

J.C.R., de 75 anos, apresenta um pequeno derrame pleural
bilateral causado pela elevação da pressão no átrio esquerdo
e nas veias pulmonares. A elevação das pressões venosas
pulmonares aumentou a quantidade de líquido intersticial nos
pulmões. Com a pressão venosa sistêmica também elevada,
a drenagem linfática pleural foi superada. 

De acordo com o caso relatado, o mecanismo de surgi-
mento do derrame pleural é compatível com qual doença
de base?

(A) Síndrome nefrótica.

(B) Hipoalbuminemia.

(C) Hepatopatias.

(D) Insuficiência cardíaca congestiva.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pneumotórax de tensão é um diagnóstico clínico realiza-
do à beira-leito  em mais  de  50% dos casos.  Os sinais
clínicos são a diminuição dos ruídos respiratórios, a hiper-
sonoridade à percussão, a taquicardia e a hipotensão. O
fisioterapeuta pode auxiliar no diagnóstico precoce, uma
vez que os alarmes dos ventiladores sinalizam precoce-
mente, além disso é uma condição em que ocorrerá:  

(A) imagem  radiográfica  de  desvio  mediastinal  para  o
lado contralateral, depressão diafragmática e  expan-
são das costelas.

(B) imagem radiográfica  de  desvio  mediastinal  para  o
mesmo lado, colapso pulmonar completo quando as-
sociado a SARA.

(C) aumento das pressões torácicas e desvio do medias-
tino com torção da veia cava inferior, promovendo re-
torno venoso aumentado para o coração direito.

(D) hipoxemia intensa, redução de débito cardíaco cau-
sadas pela torção da veia cava superior.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tradicionalmente os dispositivos de liberação de oxigênio
são classificados como sistemas de fluxo baixo, com re-
servatório e de fluxo alto. Muitas variáveis podem afetar a
FiO2 dos sistemas de liberação de oxigênio de fluxo baixo.
Qual variável promove o aumento da FiO2?

(A) Volume corrente maior.

(B) Índice I:E baixo.

(C) Tempo inspiratório longo.

(D) Frequência respiratória rápida.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores que contribuem para atelectasia pós-operatória
incluem a anestesia geral, a respiração superficial e a di-
minuição transitória da produção de surfactante. Quando
combinados, esses fatores produzem uma diminuição pro-
gressiva da capacidade residual funcional, que é o

(A) volume  de  gás  nos  pulmões  após  a  inspiração
máxima.

(B) volume de ar que permanece nos pulmões ao final
de uma expiração usual, em volume corrente.

(C) maior  volume de ar mobilizado, podendo ser medido
tanto na inspiração quanto na expiração.

(D) volume máximo de ar exalado com esforço máximo,
a partir do ponto de máxima inspiração.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 516, de 20 de março de 2020 dispõe sobre
teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria em virtu-
de do enfrentamento da crise provocada pela Pandemia
do Covid-19. Entende-se por teleconsulta a consulta clíni-
ca registrada e realizada pelo fisioterapeuta  a distância,
sendo que:

(A) poderá ocorrer de maneira síncrona ou assíncrona.

(B) poderá ser intercalada com atendimentos presenciais
apenas para indivíduos do grupo de risco.

(C) deverá respeitar a tabela de honorários, sendo veta-
da a gratuidade.

(D) dispensa a privacidade, uma vez que o fisioterapeuta
não  consegue  assegurar  sigilo  profissional  seme-
lhante ao atendimento presencial, pois não controla o
ambiente remoto.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Resolução n. 517, de 25 de março de 2020,
em caso de falta de EPI aos empregados fisioterapeutas,
caberá ao responsável técnico, coordenador ou ocupante
do posto de chefia dos serviços de fisioterapia:

(A) realizar denúncia anônima ao CREFITTO e demais
órgãos reguladores.

(B) notificar imediatamente à autoridade superior da uni-
dade hospitalar,  assim como à autoridade sanitária
do  município  ou  do  estado  ou  do  Distrito  Federal
para regularização no fornecimento do EPI, notifican-
do, em seguida, o respectivo CREFITTO.

(C) notificar  o  CREFITTO e,  em seguida,  a autoridade
sanitária do município ou do estado ou do Distrito Fe-
deral para consequente notificação da unidade hospi-
talar.

(D) mobilizar os fisioterapeutas e comunidade para reali-
zar denúncia ao COFFITO, CREFITTO e autoridades
sanitárias, que são as esferas competentes.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Art. 13 da Resolução n. 511, de 28 de outubro
de 2019, a arrecadação de receitas, o recebimento de va-
lores e a cobrança de anuidade, taxas,  emolumentos e
multas  pelos  CREFITTO são  efetivados  exclusivamente
pela expedição de guia de arrecadação bancária e paga-
mento em instituição financeira conveniada ao COFFITO.
Do valor recebido, é obrigatório crédito automático de:

(A) 10% ao COFFITO.

(B) 20% ao COFFITO.

(C) 30% ao COFFITO.

(D) 50% ao COFFITO.
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