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1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) I, III e V. 
E) III, IV e V. 
 

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) I, II, III e IV. 
E) Apenas II e IV. 
 

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer. 

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):    

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e IV. 
 

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

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

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Fisioter apia – Janeiro/2013 
Pág. 5 

 
 

V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

 
A) I, II e IV. 
B) I e V. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II, IV e V. 
 

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):     

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 

Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  
 

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

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais pessoas e piores 
são as condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

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

 
16. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

 

I. Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Está(ão) CORRETA(S):  : 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II, IV e V. 
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E) Apenas II, III, IV e V. 
 

17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

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

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

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

19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação de 
secretarias estaduais e municipais de saúde, 
unificando administrativamente as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e de saúde do 
trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas e  
promover políticas redistributivas. 

IV. Garantir a articulação entre o indivíduo e a 
sociedade. 

V. Articular a sociedade com o Estado. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em:   
 

A) I e II.  
B) II e IV.  
C) I, II e V. 
D) III e V.  
E) II, III e IV.  
 

21. Considere as afirmativas referentes às alterações  
fisiológicas da ventilação, das vias aéreas, da parede 
torácica  e pulmonares que ocorrem no processo de 
envelhecimento do indivíduo: 

 
I. Uma das causas da diminuição da mobilidade do 

tórax que ocorre no idoso consiste no aumento 
nas ligações cruzadas das fibras colágenas das 
costelas e das cartilagens costais,  fibrose dos 
discos intervertebrais, requerendo uma maior 
força da musculatura ventilatória em razão de  
um tórax mais rígido. 

II. As medições da capacidade ventilatória ou prova 
de função pulmonar avaliam que há um 
aprisionamento de gás nos pulmões com  
diminuição  da capacidade residual funcional,  
perda do recolhimento elástico, rigidez 
aumentada da parede torácica. 

III. O aumento da capacidade residual funcional 
altera a posição do gradeado costal, diminuindo o 
comprimento dos músculos respiratórios em 
repouso, alterando a curva de tensão do 
comprimento muscular, reduzindo a força contrátil 
do diafragma, como efeito aumenta o consumo 
de oxigênio do trabalho respiratório. 
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É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

22. As reservas respiratórias diminuídas e o declínio da 
imunidade associada ao processo de envelhecimento 
aumentam o risco de infecções do trato respiratório 
na população idosa, principalmente aqueles que  
apresentam patologias pulmonares prévias, como 
exemplo o doente pulmonar obstrutivo crônico. 
Com relação a estas alterações descritas acima, é 
CORRETO afirmar: 

 
 

A) Ocorre uma apresentação de sintomas de 
pneumonias atípicas em relação à população 
mais jovem como declínio funcional, confusão 
mental, quedas, anormalidades metabólicas, 
levando a diagnóstico tardio de pneumonias, 
podendo contribuir para a taxa de mortalidade 
desta doença em idosos. 

B) As respostas fisiológicas mais lentas e as 
reservas pulmonares diminuídas no idoso 
confundem o diagnóstico de doença pulmonar 
obstrutiva crônica, já que esta doença não 
destrói a rede elástica no parênquima 
pulmonar, aumentando a área de superfície 
alveolar e dos capilares pulmonar. 

C) A presença de comorbidades dificulta muito o 
diagnóstico diferencial de sibilância 
relacionada às doenças pulmonares, como 
embolia pulmonar, insuficiência cardíaca 
congestiva, broncoaspirações recorrentes, 
sendo que testes padronizados, como 
broncoscopia, tomografia computadorizada e 
exames laboratoriais, são exames muito 
invasivo no idoso e não superam o exame 
físico. 

D) As dificuldades ventilatórias e uma demanda 
de trabalho respiratório aumentada no idoso, o 
pulmão flácido hiperdistendido aumenta o 
volume residual, igual ao que ocorre no 
enfisema pulmonar e, com o passar do tempo, 
alonga as fibras dos músculos respiratórios, o 
que aumenta o potencial de produção de força 
e de resistência nestes músculos. 

E) A capacidade de sustentar exercício nesta 
população de pacientes será, mais adiante, 
gravemente limitada e poderá progredir para 
fadiga dos músculos respiratórios, porém a 
dispneia e fadiga ao repouso não são um 
achado clínico. 

 
23. São muitas as alterações pulmonares associadas à 

cirurgia cardíaca. Nesse sentido, o profissional 
fisioterapeuta tem uma participação muito importante 
na prevenção, evitando comorbidades advindas do 
pós-operatório, no gerenciamento da ventilação 
mecânica, extubação e na recuperação da função 
respiratória anterior ao ato cirúrgico. 
Sobre o tema, avalie as assertivas: 

I. As atelectasias que ocasionam hipoxemia no 
pós-operatório, se formam principalmente nas 
regiões pulmonares dependentes e caudais, 
sendo induzidas pelo deslocamento cefálico do 
diafragma relaxado sob a pressão exercida pelas 
vísceras abdominais, pelo peso do coração e 
pela resposta inflamatória induzida pela 
circulação extracorpórea, sendo o edema 
pulmonar  ocasionado normalmente pela 
disfunção ventricular direita. 

II. As alterações da função pulmonar têm sido 
relatadas desde o início das cirurgias cardíacas. 
Entre as mais importantes estão as atelectasias, 
sendo as mais frequentes (60-84%), destacando 
a síndrome de angústia respiratória do adulto 
(2%), pelo alto risco de mortalidade, o que exige  
atenção da equipe multidisciplinar no tratamento 
das disfunções pulmonares. 

III. Parte dos pacientes com complicações no pós-
operatório necessitam de aporte ventilatório 
mecânico por um período mais prolongado. Uma 
parcela destes pacientes provenientes do centro 
cirúrgico, em ventilação espontânea, geralmente 
não precisam de fisioterapia respiratória intensiva  
nem de ventilação não invasiva. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

24. Considere o contexto a seguir sobre ventilação 
mecânica no pós-operatório de cirurgia 
cardiovascular: 

           
           

I. Na vigência de edema pulmonar, lesão pulmonar 
aguda, broncoespasmo, o desmame da 
ventilação mecânica deverá ser postergado até a 
resolução do problema, tendo como um dos 
parâmetros a relação PaO2/FiO2, devendo ser 
maior que 200, além da analise clínica, do RX e 
da gasometria arterial. 

II. A vigência de hipoxemia considerada grave 
caracteriza-se pela relação PaO2/FiO2 menor que 
200, após a elevação da pressão positiva 
expiratória final até 10 cmH2O e manobras de 
recrutamento alveolar, com pressões de até 40 
cmH2O, após as primeiras 6 a 12 horas de pós-
operatório. 

III. No quadro de hipoxemia ocasionado pelo 
diagnóstico de edema pulmonar de alta 
permeabilidade secundária à resposta 
inflamatória induzida pela circulação 
extracorpórea, será instituída a ventilação 
mecânica com suporte pressórico níveis baixos 
de pressão positiva expiratória final. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

25. As disfunções pulmonares são evidentes no pós-
operatório e a utilização de técnicas, recursos 
fisioterapêuticos e associações de ventilação não 
invasiva têm resultados positivos para a melhora dos 
volumes e capacidades pulmonares e das trocas 
gasosas.  
Com relação às técnicas de fisioterapia respiratória, é 
CORRETO afirmar: 

           
A) Os exercícios de respiração profunda (ERP) 

são uma técnica de fácil realização na qual não 
se utilizam recursos mecânicos, consistindo 
em uma inspiração nasal lenta e uniforme, 
seguida de expiração oral, relaxada e 
uniforme, visando ao aumento da expansão 
pulmonar. 

B) Os métodos de pressão positiva contínua nas 
vias Aéreas (CPAP) e respiração com pressão 
positiva intermitente (RPPI) são formas de 
suporte ventilatório não invasivo e possuem 
como principais objetivos aumentar o trabalho 
respiratório e melhorar a força contrátil do 
diafragma. 

C) A utilização da respiração com pressão 
positiva intermitente, pressão positiva 
expiratória (PEP) e pressão positiva continua 
nas vias aéreas (CPAP) podem gerar baixos 
volumes e aumento da frequência respiratória 
no período pós-operatório. 

D) Pressão expiratória positiva (PEP) é um 
recurso que permite um esvaziamento mais 
lento dos pulmões e aumento do volume 
pulmonar, prevenindo ou reduzindo o colapso 
alveolar e favorecendo a expectoração e o 
restabelecimento da força muscular 
inspiratória. 

E) O Bilevel (BPAP) diz respeito a recursos 
utilizados para expansão pulmonar, fornecer 
dois níveis de pressão separadamente, porém 
não é capaz de aumentar a ventilação alveolar, 
motivo pelo qual, na presença de hipercapnia, 
é dada preferência ao uso da pressão contínua 
nas vias aéreas (CPAP). 

 
26. No hospital, Dona Joana, de 66 anos, foi internada, 

pois havia recebido a notícia da central de 
transplantes de que havia um rim compatível. Ela 
estava com todos os exames atualizados e o rim 
doado já estava a caminho do hospital. Fez alguns 
outros exames e foi levada ao centro cirúrgico. A 
cirurgia foi um sucesso. Internada, permaneceu cerca 
de 3 semanas e todos os exames apresentavam 
bons resultados. Durante toda sua estada no hospital 
o serviço de fisioterapia atuou, principalmente para 
evitar o imobilismo.  Dona Joana, apesar da 
fisioterapia insistir, desejava ficar no leito e não se 
movimentar, em função de toda dor que estava 
sentindo. Fato é que já em casa a situação piorou 
muito. A paciente encontra-se em estado depressivo 
e acamada há 4 meses. 

 

Abaixo encontram-se alguns itens relacionados com 
o imobilismo. 

 
I. A inatividade provoca atrofia da cartilagem 

articular e espessamento da sinóvia.  
II. Ocorre diminuição da massa óssea pela redução 

da atividade osteoblástica. 
III. A privação de estímulos sensoriais pode levar 

àredução da tolerância à dor. 
IV. Ocorre comprometimento da irrigação sanguínea 

levando ao aumento da capacidade oxidativa. 
V. A permanência contínua do decúbito ocasiona 

atrofia no tecido tegumentar. 
 

Estão corretas APENAS:  
 

A) I, II, IV e V. 
B) I, III, IV e V. 
C) I, II, III e V. 
D) II, III, IV e V. 
E) I, II, III e IV. 
 

27. É conhecido que a lombalgia é um evidente motivo 
de incapacidade física em indivíduos com menos de 
45 anos. Além disso, pesquisas afirmam que, com o 
avanço da idade, há forte tendência de agravo da dor 
lombar. Quando a causa é decorrente do 
descondicionamento da musculatura estabilizadora 
de tronco, o fortalecimento muscular é primordial. 
Dado este contexto, afirma-se: 

 
I. A ativação do músculo transverso do abdômen 

encontra-se alterada, não cumprindo o seu papel 
de contração antecipatória aos gestos como, por 
exemplo, o de caminhar.  

II. O glúteo máximo e a musculatura do assoalho 
pélvico são tão importantes músculos para serem 
trabalhados nas disfunções uroginecológicas 
quanto para manter a boa função do centro (ou 
CORE). 

III. Deve-se pensar em atuar, principalmente, sobre 
as fibras que são recrutadas inicialmente, para 
que se ganhe resistência muscular e 
consequentemente estabilidade do tronco. 

IV. Intensificar exercícios, com foco nas fibras do tipo 
II, faz com que os músculos estabilizadores da 
coluna ganhem resistência muscular mantendo, 
também, a coluna ereta. 

V. Quando o objetivo está voltado ao fortalecimento 
exclusivo dos músculos do CORE, deve-se 
pensar em atuar exclusivamente sobre os 
músculos abdominais e paravertebrais. 

 
Estão corretas APENAS:  

 
A) I, III e V. 
B) II, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) I, II e III. 
E) III, IV e V. 
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28. O tenente Jorge Matheus sempre apresentou um 
estilo de vida muito ativo no que se refere à atividade 
física. Sempre, quando jovem, cumpriu à risca o 
treinamento físico militar (TFM). Hoje, com seus 68 
anos, encontra-se com sobrepeso e durante pelo 
menos os últimos 10 anos vem sentindo limitações 
funcionais importantes decorrentes da artrose no 
quadril. Assim, foi submetido à artroplastia total de 
quadril e está hospitalizado. Na sequência, 
encontram-se alguns itens relacionados com 
orientações e ou indicações fisioterapêuticas no pós-
operatório de artroplastia total de quadril. É de 
fundamental importância que o fisioterapeuta 
conheça as etapas do pós-operatório alertando o 
paciente, a família e a equipe de saúde que 
manuseia o paciente.  
Dado este contexto, afirma-se: 

 
I. Quando a abordagem cirúrgica for posterolateral,  

evita-se a flexão do quadril além de 90 graus e 
abdução mínima ou rotação interna do quadril.  

II. É recomendação utilizar meias de compressão 
para melhora da circulação e prevenir doença 
tromboembólica. 

III. Na abordagem cirúrgica lateral ou anterolateral, 
evita-se qualquer extensão, rotação externa e 
adução ao longo da linha média. 

IV. Uma das orientações passada ao paciente está 
relacionada com o mecanismo de bomba. 
Entretanto, o fisioterapeuta deve enfatizar que 
movimento “em círculo” não deve ser realizado. 

V. Quando a abordagem cirúrgica for posterolateral, 
evita-se qualquer extensão, rotação externa e 
adução ao longo da linha média. 

VI. Na abordagem cirúrgica lateral ou anterolateral, 
evita-se a flexão do quadril além de 90 graus e 
abdução mínima ou rotação interna do quadril. 

  
Estão corretas APENAS:  

 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, V e VI. 
C) II, IV, V e VI. 
D) II, V e VI. 
E) I, II e IV. 
 

29. Há 38 anos Dona Margarida é professora do Ensino 
Médio. Rompeu o manguito rotador quando 
alcançava um livro em sua biblioteca particular. 
Encontra-se em fase pós-operatória (8 semanas). 
Segundo Dutton (2010) está na fase 2 (6 a 11 
semanas após cirurgia). Em relação aos objetivos 
para esta fase, afirma-se: 

 
I. Aumentar a amplitude de movimento passivo, na 

flexão, de 140 para 180 graus. 
II. Proteger o local com utilização de tipoia. 
III. Aumentar a amplitude de movimento passivo, na 

rotação externa, de 40 para 60 graus. 
IV. Exercício de flexibilidade para ombro enfatizando 

a extensibilidade da cápsula articular em sua 
região anterior. 

V. Realizar exercícios de resistência manual 
utilizando os padrões diagonal ou funcional. 

Estão corretas APENAS:  
 

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

30. No raciocínio do diagnóstico da estrutura lesionada 
do paciente, normalmente nas disfunções traumato-
ortopédicas, há presença de queixa de redução de 
funcionalidade. Nesse contexto, a queixa subjetiva 
frequentemente leva a uma hipótese de diagnóstico. 
Assim, analise a sequência que corresponde a: 
queixa subjetiva; diagnóstico potencial e; teste (s) de 
confirmação. 

 
I. Queixa subjetiva – atrás do meu joelho dói e está 

inchado; Diagnóstico potencial – menisco medial 
rompido; Teste de confirmação – McConnell. 

II. Queixa subjetiva – meu joelho dói ao levantar da 
cadeira e ao subir escadas; Diagnóstico potencial 
– síndrome de dor patelo-femoral ; Teste de 
confirmação – Lachman. 

III. Queixa subjetiva – meu joelho trava; Diagnóstico 
potencial – ruptura de menisco medial; Teste de 
confirmação – McMurray. 

IV. Queixa subjetiva – meu joelho parece inchado; 
Diagnóstico potencial – cisto sinovial; Teste de 
confirmação – Zohler. 

V. Queixa subjetiva – meu joelho falseia quando 
desço escada; Diagnóstico potencial – 
instabilidade patelo-femoral; Teste de 
confirmação – apreensão patelar.  

  
Estão corretas APENAS:  

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

31. O Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado pela 
Constituição Federal de 1988, com a finalidade de 
alterar a situação de desigualdade na assistência à 
saúde da população.  
Assinale a alternativa CORRETA em relação à 
Atenção Primária ou Básica à Saúde preconizada 
pelo SUS:  

 
A) É o conjunto de ações produzidas por 

profissionais não médicos junto às 
comunidades, normalmente realizadas 
domiciliarmente. 

B) É a preocupação com o atendimento da 
demanda espontânea da comunidade que 
procura a unidade de saúde apresentado 
qualquer tipo de patologia. 

C) Corresponde ao primeiro nível de Atenção à 
Saúde do modelo assistencial e é o primeiro 
contato do sistema de saúde com as 
necessidades da população. 

D) É o nível de atenção que realiza 
exclusivamente ações de promoção e 
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prevenção primária em saúde, encaminhando 
os demais casos para outros serviços e níveis 
de atenção. 

E) É o conjunto de serviços dirigidos para 
populações pobres que não têm facilidade de 
acesso a outros tipos de serviços e planos de 
saúde. 
 

32. A incontinência urinária é entendida como toda perda 
involuntária de urina que possa constituir um 
problema social e/ou higiênico. Segundo Pondal, 
2007, “É fisicamente debilitante e socialmente 
incapacitante”.  
Em relação à incontinência urinária de esforço, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O paciente sente forte desejo de urinar, 

apresenta perda involuntária da urina, sendo 
associada à hiperatividade vesical , sendo 
associada à hiperreflexia sensorial. 

B) O paciente apresenta retenção prolongada de 
urina, incapacidade de esvaziar a bexiga 
totalmente, o que aumenta a possibilidade de 
infecção do tracto urinário. 

C) O tratamento fisioterapêutico nestes casos é 
muito restrito, sendo normalmente indicado 
após o tratamento cirúrgico. 

D) Este tipo de incontinência urinária é mais 
comum no sexo masculino, sendo 
normalmente associado a pacientes 
submetidos a tratamento cirúrgico na próstata. 

E) Ocorre quando existe ausência de contração 
do músculo detrusor, pressão intravesical 
maior que a pressão uretral e fraqueza 
muscular do assoalho pélvico associada ao 
aumento da pressão intra-abdominal.  

 
33. A artrose é uma doença reumática que se caracteriza 

principalmente por acometer indivíduos de ambos os 
sexos, principalmente acima dos 40 anos de idade, 
sendo classificada como primária ou secundária. Em 
relação à artrose marque a alternativa CORRETA: 

 
A) A característica principal da doença é o 

processo inflamatório articular, com importante 
derrame articular e espessamento da sinovial 
com formação de pannus articular, levando à 
deformidade. 

B) Na artrose são comuns os acometimentos 
sistêmicos, normalmente associados ao 
acometimento articular, tais como as pleurites, 
endocardites e as vasculites, que acometem 
principalmente os membros inferiores. 

C) A dor é um dos principais sintomas sendo que 
ela é menor aos primeiros movimentos e se 
intensifica no decorrer do movimento. Assim o 
repouso prolongado é indicado. 

D) Ocorre destruição progressiva da cartilagem 
articular, diminuição do espaço interarticular, 
formação de osso nas margens da articulação. 

E) Acomete articulações que sofrem sobrecarga, 
e na coluna vertebral, leva à deformidade em 
flexão, com formação de sindesmófitos 
articulares e progressiva perda da mobilidade 
articular. 

34. A fisioterapia tem papel fundamental no tratamento 
do paciente idoso, tanto no aspecto preventivo 
quanto restaurador das perdas das capacidades. 
Marque a alternativa CORRETA em relação ao 
tratamento do paciente idoso hospitalizado: 

 
A) Realizar mobilizações no paciente no ambiente 

hospitalar, maximizando a independência 
funcional quando possível é um dos principias 
objetivos do tratamento fisioterapêutico. 

B) O paciente idoso com osteoporose não deve 
ser mobilizado quando acamado, pois podem 
ocorrer fraturas nos ossos devido à 
osteoporose, agravando o quadro já existente, 
aumentando o tempo de acamamento. 

C) Os pacientes devem ser mantidos em decúbito 
dorsal, para facilitar o manuseio do terapeuta 
na realização da cinesioterapia, principalmente 
quando o objetivo de tratamento for melhorar 
as condições respiratórias através de estímulo 
diafragmático. 

D) A fisioterapia é contraindicada em pacientes 
que foram submetidas a cirurgias 
ginecológicas, como na histerectomia, pois a 
movimentação destes pacientes pode 
proporcionar importante sangramento, 
agravando o quadro pós-cirúrgico. 

E)  Pacientes sob ventilação mecânica não 
devem ser manuseados, pois a cinesioterapia 
pode alterar as condições ventilatórias do 
paciente, interferindo no padrão ventilatório 
proposto pelo respirador.  

 
35. Em relação às complicações gastrointestinais do 

paciente idoso, afirma-se: 
 

I. O paciente idoso tende a apresentar dificuldades 
para evacuar, pois tende a um estado de 
desidratação crônico, sendo este associado à  
diminuição progressiva dos movimentos 
peristálticos referente ao envelhecimento 
fisiológico. 

II. Para evitar a constipação intestinal no paciente 
idoso orienta-se uma boa hidratação, alimentação 
rica em fibras e exercícios físicos diários. 

III. O refluxo gastroesofágico é frequentemente 
encontrado nos pacientes idosos, sendo a 
imaturidade da cárdia o principal fator etiológico. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) As afirmações II e III. 
B) As afirmações I e II. 
C) A afirmação I. 
D) As afirmações I e III. 
E) A afirmação III. 
 

36. Num acidente automobilístico, uma senhora de 56 
anos, sofreu uma lesão medular total em L5-S1.  
Dado este quadro, é CORRETO afirmar que: 

 
A) Desenvolverá uma paralisia espástica em 

membros inferiores. 
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B) Desenvolverá uma paralisia flácida em 
membros inferiores. 

C) Desenvolverá uma paralisia flácida em 
membros superiores. 

D) Desenvolverá uma paralisia espástica em 
membros superiores. 

E) Desenvolverá uma paralisia do músculo 
diafragma. 

 
37. Um indivíduo de 68 anos, que sofreu  traumatismo 

craneoencefálico, em razão de uma queda do cavalo 
batendo a cabeça numa pedra,  apresentou 
espasticidade grau 2 na Escala de Aschworth 
modificada.  
Dado este quadro, é CORRETO afirmar que: 

 
A) Apresenta aumento considerável do tônus 

muscular, com dificuldade para realizar 
movimentos passivos. 

B) Apresenta aumento discreto no tônus 
muscular, manifestado pela ação de pegar e 
soltar ou pôr uma resistência mínima ao final 
da ADM quanto à parte afetada é flexionada ou 
estendida. 

C) Apresenta aumento marcante do tônus 
muscular ao longo da maior parte da ADM, 
porém as partes afetadas movem-se 
facilmente. 

D) Apresenta discreto aumento do tônus 
muscular, manifestado pela ação de pegar, 
seguida de resistência mínima ao longo de 
toda a ADM remanescente (menos da 
metade). 

E) Apresenta as partes afetadas rígidas em flexão 
ou extensão.    

 
38. Um cliente do sexo masculino sofreu AVE isquêmico 

há 3 meses, tendo, como sequela, hemiparesia 
espástica moderada à direita, com predomínio 
braquial. Está medicado com anticonvulsivante e   
anti-hipertensivo.  O fisioterapeuta, após avaliação, 
decidiu indicar hidrocinesioterapia em piscina 
aquecida. 
Dado este quadro, é CORRETO afirmar que: 

 
A) A água quente será ótima para diminuir a 

pressão. 
B) A água quente será ótima para controlar a 

convulsão. 
C) A água quente irá aumentar a espasticidade. 
D) A água quente irá dificultar o relaxamento. 
E) A água quente irá aumentar a pressão arterial 

e provocar convulsão. 
 

39. Um indivíduo com 68 anos com seqüela de AVE 
Hemorrágico há 4 anos, que esteve imobilizado por 
tempo prolongado e sem atendimento de fisioterapia, 
por indicação de amigos, decidiu realizar 
cinesioterapia para a sua recuperação. 
Dado este quadro, é CORRETO afirmar que: 

 
A) O treinamento com grande resistência é 

indicado para o fortalecimento muscular. 

B) O treinamento deve estimular prioritariamente 
o equilíbrio. 

C) O treinamento deve preceder alongamentos 
vigorosos. 

D) O treinamento com grande resistência é 
contraindicado para o fortalecimento muscular. 

E) O treinamento deve reforçar o reflexo tônico 
cervical simétrico em flexão. 

 
40. Os estágios: inicial de flacidez, de espasticidade e de 

recuperação relativa, observados durante as fases de 
recuperação dos pacientes hemiplégicos são 
preconizados por: 

 
A) Berta Bobath. 
B) Signe Brummstron. 
C) Herman Kabat. 
D) Susan O´Sullivan. 
E) Darcy Umphred. 
 

41. Doença que, mesmo não gerando um 
comprometimento nos mecanismos controladores da 
micção, está relacionada à incapacidade dos 
pacientes de atingir o toalete em tempo de evitar a 
perda urina: 

 
A) Incontinência de esforço. 
B) Incontinência por transbordamento. 
C) Incontinência de urgência. 
D) Incontinência fecal. 
E) Incontinência funcional. 
 

42. Considere as afirmativas abaixo a respeito da 
incontinência fecal: 

  
I. É a segunda causa mais comum de 

institucionalização entre os idosos. 
II. Predomina entre idosos, principalmente nas 

mulheres, devido às lesões do nervo pudendo ou 
do esfíncter anal por trauma obstétrico. 

III. O treino com balão retal e a eletroestimulação 
reflexa do nervo tibial posterior são formas de 
tratamento fisioterapêutico. 

IV. Os exercícios de Kegel são contraindicados por 
se tratarem de uma técnica voltada 
exclusivamente à incontinência urinária. 

  
Estão corretas APENAS: 

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

43. Instrumento geriátrico validado, amplamente utilizado 
nas pesquisas científicas, que consiste no paciente 
avaliado sentar-se em uma cadeira sem apoio dos 
braços, levantar após o comando vá, andar por um 
espaço demarcado de três metros, retornar pelo 
mesmo trajeto, sentar-se novamente e ter o tempo 
cronometrado em segundos, cuja finalidade é avaliar 
a mobilidade funcional, o equilíbrio, a marcha, a 
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coordenação motora e o risco de quedas, refere-se a 
qual dos testes abaixo? 

 
A) Balance Scale. 
B) Fluência Verbal. 
C) Timed Up and Go. 
D) Poma – Tinetti. 
E) Índice de Barthel. 
 

44. A respeito da atividade física para o idoso, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) Propõem-se três a quatro vezes por semana 

com uma intensidade equivalente a 
aproximadamente 60% de uma repetição 
máxima. 

B) Os exercícios de alongamento devem ser 
realizados sem movimentos balísticos, com 
movimentos graduais até o ponto de médio 
desconforto. 

C) Para o treinamento da força e da endurance 
musculares, devem-se trabalhar os grandes 
grupos musculares com duas a três séries de 
seis a doze repetições. 

D) O grupo dos adolescentes é o segmento da 
população que obtém mais benefícios com a 
atividade física quando comparados com  os 
idosos. 

E) Um programa de atividade física para o idoso 
deve ser precedido de uma avaliação médica e 
também complementar os diferentes 
componentes da aptidão física, incluindo 
exercícios anaeróbicos, de força muscular, de 
flexibilidade e de postura. 

 
45. Considere as afirmativas a respeito da insuficiência 

arterial periférica: 
  

I. A dor é mais comum neste caso quando o 
membro inferior encontra-se em repouso. 

II. Entre os sinais e sintomas ocorrem a claudicação 
intermitente, e a extremidade apresenta-se com 
aumento da temperatura local. 

III. Entre as formas de tratamento utilizadas estão o 
uso dos enfaixamentos compressivos e a 
degravitação. 

  
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

46. Um instrumento sempre multidimensional, 
frequentemente interdisciplinar e que tem por objetivo 
determinar as fragilidades do idoso, principalmente 
com relação a sua capacidade funcional, objetivando 
o planejamento do cuidado e o acompanhamento a 
longo prazo. refere-se a (ao): 

 
A) Mini exame do estado mental. 
B) Índice de Barthel. 

C) Balance Scale. 
D) Teste do relógio.  
E) Avaliação geriátrica ampla. 

 
47. Uma paciente é admitida na UTI apresentando 

quadro de exacerbação de DPOC, desconforto 
respiratório caracterizado por dispneia, uso de 
musculatura acessória, esforço muscular expiratório 
e presença de tiragens intercostais. Está consciente 
e orientada, com gasometria arterial evidenciando 
acidose respiratória.  
Diante do quadro exposto, pergunta-se: qual das 
alternativas a seguir expressa a melhor conduta 
terapêutica em relação a essa paciente? 

 
A) VNI ajustada no modo bilevel + máscara facial. 
B) VNI ajustada no modo CPAP (pressão positiva 

contínua em vias aéreas) + máscara facial. 
C) VNI ajustada no modo CPAP + máscara nasal. 
D) VNI ajustada no modo bilevel + máscara nasal. 
E) Suporte de oxigênio com cateter nasal. 
 

48. Entre as condições descritas a seguir, qual a que 
constitui uma contraindicação absoluta para 
aplicação de ventilação não invasiva (VNI)? 

 
A) Hipercapnia com PaCO2 entre 60 a 75 mmHg. 
B) Hipoxemia grave com necessidade de FiO2 > 

80%. 
C) Hemorragia digestiva alta. 
D) Pós-operatório de cirurgia abdominal alta. 
E) Edema agudo pulmonar cardiogênico. 
 

49. Conjunto ou complexo de sinais e sintomas que 
ocorrem ao mesmo tempo, que individualizam uma 
entidade mórbida e podem ter mais de uma etiologia. 
Derivada principalmente do fato de que todos os 
órgãos e aparelhos podem ressentir-se, de forma 
grave, da própria imobilidade e de suas 
consequências, a começar pela deterioração 
intelectual e comportamental, dos estados 
depressivos, dos distúrbios cardiovasculares e 
respiratório, digestivos e metabólicos, constipação, 
hipotonia muscular, osteoporose, desnutrição, entre 
outros. Que para sua caracterização é necessário 
apresentar como critérios maiores déficit cognitivo 
moderado a grave e múltiplas contraturas, além de 
pelo menos três critérios menores.  
O quadro clínico apresentado refere-se a:   

 
A) Imobilidade. 
B) Doença de Parkinson. 
C) Doença de Huntington. 
D) Síndrome da imobilização. 
E) Depressão. 
 

50. Considere as afirmativas abaixo a respeito da marcha 
e dos seus dispositivos auxiliares: 

  
I. Ao medir a altura de uma bengala, esta deve ser 

colocada a aproximadamente 15 cm de distância 
da borda lateral dos artelhos. Existem dois 
marcos normalmente usados na medição: o 
trocanter maior do femur e o ângulo do cotovelo. 
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II. Observar o paciente idoso ao caminhar é parte 
fundamental do exame neurológico, uma vez 
que o exame da marcha pode revelar 
problemas da visão, da sensibilidade, da 
motricidade, vestibulares, cerebelares, 
cognitivos e músculo-esqueléticos. 

III. As bengalas não se destinam ao uso em 
marchas com sustentação de peso restrita. 
Normalmente os pacientes são instruídos a 
segurar a bengala com a mão oposta ao 
membro afetado. 

IV. A melhora da postura e o aumento da força dos 
músculos abdominais para reduzir a inclinação 
pélvica anterior podem auxiliar na manutenção 
do comprimento da passada, porém pioram a 
qualidade da marcha nas idades avançadas.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


