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 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M U L T I P R O F I S S I O N A L  E M  S A Ú D E  D O  I D O S O  

 
22  DE NOVEMBRO DE 2019 

 

FISIOTERAPIA 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 1. Esta PROVA contém 25 questões numeradas de 01 a 25. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas 

uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no re-

tângulo correspondente à opção escolhida para respos-

ta. A marcação em mais de uma opção anula a ques-

tão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 02 (duas)   

horas, com início às 15 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

16 horas. 

10. O caderno de prova NÃO poderá ser levado pelo candi-

dato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tem-

po, no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento 

do fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando        

CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva. 

d. Ser surpreendido, durante a realização da 

PROVA, em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livro ou qualquer material 

não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
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RESPOSTAS 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. A Constituição de 1988 assegurou à sociedade brasileira o direito universal e integral à saúde, o qual foi reafirmado 
com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990. Esse direito 
se concretiza no acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
proporcionando a integralidade da atenção, de acordo com as diferentes realidades e necessidades de saúde da popu-
lação e dos indivíduos. 

 

Em relação aos princípios estabelecidos pela regulamentação do SUS, pode-se afirmar que: 
 

I. Integralidade da assistência pode ser entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preven-
tivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

II. O objetivo da equidade é diminuir desigualdades; apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as    
pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas; 

III. O princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atu-
ação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos; 

IV. O princípio da equidade visa garantir assistência integral e a não valorização das vulnerabilidades de diferentes     
pessoas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
2. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) podem ser definidas como um arranjo de um conjunto de serviços de saúde  

organizados e pactuados em formato de uma rede regional com diversos pontos de atenção articulados entre si. 
 

Em relação à RAS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. As RAS podem incluir serviços de diversos municípios contíguos para compartilhar recursos técnicos, logísticos e 
de gestão. 

II. As RAS têm como objetivo garantir atenção integral e contínua, integral de qualidade e de maior resolutividade a 
uma determinada população. 

III. A base da RAS inclui apenas hospitais de municípios próximos, para garantir acesso às especialidades. 
IV. A base de uma RAS é a atenção básica com as unidades básicas de saúde e equipes de estratégia de saúde da 

família. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 

 
3. A Política Nacional de Humanização (PNH), existente desde 2003, deve estar presente e inserida em todas as políticas 

e programas do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuá-
rios, promovendo debates que busquem a melhora na forma de cuidar e de organizar o trabalho. 

 

Em relação à PNH, pode-se afirmar que: 
 

A) A transversalidade não é considerada um princípio da PNH, na qual o conhecimento do enfermeiro tem preponde-
rância sobre as demais pessoas e grupos. 

B) Acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada e valorização do trabalhador são diretrizes da PNH. 
C) Redução de filas e de tempo de espera são resultados que fazem parte dos objetivos do SUS, mas não necessari-

amente são resultados esperados com a PNH, que prioriza o acolhimento. 
D) Clínica ampliada e compartilhada não pode ser considerada uma diretriz da PNH, já que não promove a percepção 

da singularidade dos indivíduos. 
E) A indissociabilidade entre atenção e gestão é um dos princípios da PNH que pressupõe uma clara hierarquização e 

separação dos papeis entre gestores, a quem cabe o planejamento, e trabalhadores, responsáveis pela execução 
das políticas. 
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4. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) instrumentalizam e apoiam a gestão do SUS, em todas as esferas. 
 

Em relação aos SIS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. Os SIS permitem organizar a produção de informações compatíveis com as necessidades dos diferentes níveis de 
atenção à saúde. 

II. Os SIS garantem avaliação permanente das ações executadas e do impacto que elas têm na situação de saúde. 
III. Compete exclusivamente ao nível federal a organização de dados do SIS. 
IV. Os SIS apoiam os processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
5. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 72% das causas de óbito no Brasil. 
 

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, é CORRETO afirmar: 
 

I. Mudanças no estilo de vida das pessoas contribuíram para o predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. 
II. Tabagismo, alimentação não saudável, sedentarismo e consumo excessivo de álcool são fatores de risco comuns 

para várias DCNT. 
III. A obesidade e o sobrepeso não podem ser relacionados à DCNT pois influenciam apenas no surgimento da hiper-

tensão arterial sistêmica e do diabetes mellitus. 
IV. O autocuidado não pode ser considerado uma medida efetiva no controle de DCNT, pois a pessoa não pode se  

autorresponsabilizar por um problema de saúde que deve ser oferecido de forma integral pela atenção primária em 
saúde. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
 

6. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relaciona os determinantes sociais da saúde com as condições de vida e de 
trabalho das pessoas. 

 

Podem ser considerados determinantes sociais da saúde: 
 

I. Fatores econômicos e culturais; 
II. Fatores genéticos e condições de moradia; 
III. Escolaridade e alimentação; 
IV. Renda e fatores genéticos; 
V. Fatores raciais/étnicos e emprego. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas III e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, III e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
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7. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado após a Constituição de 1988, a qual estabeleceu que a saúde “é um direito 
de todos e um dever do Estado”. 
O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e garante acesso integral e universal a toda a        
população. 

 

No que se refere ao SUS, é CORRETO afirmar que: 
 

I. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a unidade básica de saúde. 
II. O sistema público de saúde funciona de forma referenciada. 
III. Existe hierarquização entre União, estados e municípios. 
IV. Medicamentos básicos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e medicamentos estratégicos, como insulinas e 

medicamentos para programas de tabagismo, são adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. 
 

8. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela 
vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do 
trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. 
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem entre suas funções: 

 

I. Coordenar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional; 
II. Fazer a gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e nascidos vivos; 
III. Providenciar a contratação dos profissionais de saúde para a atenção básica; 
IV. Coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
 

9. O envelhecimento populacional ocorre de forma progressiva, e se inicia com a queda da fecundidade, levando a uma 
redução na proporção da população jovem e aumento da população idosa. Diante disso, assinale a alternativa     
CORRETA que diz respeito a essa situação no Brasil: 

 

A) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento    
prevalece o sexo feminino. 

B) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento     
prevalece o sexo masculino.  

C) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento não 
há diferença na prevalência entre os sexos.  

D) A população adulta jovem cresce na mesma proporção da população muito idosa. 
E) Ainda não se nota o envelhecimento populacional significativo, como ocorre nos países desenvolvidos. 

 
10. A essência do ser humano envolve as esferas biológicas, sociais, psíquicas e espirituais. Diante disso, assinale a   

alternativa CORRETA: 
 

A) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, que são mudanças irreversíveis, ineren-
tes à idade cronológica. 

B) A idade cronológica é o fator mais importante a se levar em conta no processo do envelhecimento, pois é o grande 
fator que dita quais condutas devem ser tomadas em determinada faixa etária. 

C) O envelhecimento ocorre de forma homogênea, principalmente nos muito idosos (acima de 80 anos). 
D) Durante o envelhecimento, deve ser priorizado os cuidados com o aspecto biológico, mais do que as demais       

esferas, pois é o parâmetro mais acurado para avaliar a saúde do idoso. 
E) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, mas nem todas as mudanças são irre-

versíveis, pois pode ocorrer a plasticidade no processo de envelhecimento. 
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11. O cuidado interdisciplinar conta com a atuação da fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, 
dentre outros, e é imprescindível para um cuidado integral ao idoso. Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O fator que avalia a sarcopenia é o peso do paciente, sendo a pesagem o item mais importante no cuidado nutrici-
onal do idoso.  

B) O profissional fonoaudiólogo atua em quatro principais vertentes: linguagem, voz, audição e deglutição. 
C) Para avaliação da nutrição é importante considerar fatores que podem interferir no consumo alimentar como, por 

exemplo, a polifarmácia, alterações na digestão, no paladar, no olfato, depressão, dentre outros. 
D) A atuação do fisioterapeuta compreende desde a prevenção até a situações mais complexas de reabilitação, sendo 

fator importante para a manutenção da independência funcional.  
E) O terapeuta ocupacional auxilia o idoso a melhorar ou manter a sua capacidade funcional por meio de estímulo e 

adaptação das atividades diárias do idoso, a fim de atender às suas necessidades pessoais.  
 

12. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Caso a família solicite, o médico pode ocultar do paciente o diagnóstico de doença grave, independentemente do 
nível de cognição do paciente. 

B) Caso o paciente esteja no domínio de suas faculdades mentais, não poderá delegar a um terceiro a decisão sobre 
seus cuidados. 

C) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, a deci-
são caberá ao curador, quando o idoso for interditado; ou aos familiares, quando o idoso não tiver curador, mas 
jamais ao médico. 

D) O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais possui o direito de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe pareça mais favorável. 

E) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, pode-
se dirigir a decisão primeiramente ao médico, que possui plena capacidade de decidir qual terapia é a ideal para o 
paciente idoso. 

 
13. Paciente masculino, 78 anos, casado, tem 02 filhos. Aposentado, trabalhava como policial militar. É portador de diabetes 

mellitus há mais de 20 anos, já apresentando retinopatia, nefropatia e neuropatia secundárias ao diabetes. Sedentário, 
sem vícios. Apresentou emagrecimento importante nos últimos 6 meses, sem causa aparente, sem realização de dieta  
hipocalórica. Neste período, teve perda de funcionalidade, precisando de ajuda para banhar-se e trocar-se, deambulando 
pequenas distâncias com ajuda de familiares, tem permanecido a maior parte do dia sentado ou deitado. É admitido em 
Hospital da sua cidade para investigação do emagrecimento.  
Pensando em segurança da pessoa idosa na atenção a saúde em ambiente hospitalar, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) É obrigatória a presença de familiares 24 horas por dia durante o internamento hospitalar por se tratar de pessoa 
idosa.  

B) Neste caso, não há indicação de orientar e realizar mudança de decúbito a cada 2 horas, tendo em vista que o    
paciente ainda caminha e consegue se movimentar sozinho.  

C) Dentre as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde para segurança do paciente, consta a melhora da     
comunicação entre profissionais de saúde. 

D) A higiene das mãos deve ser realizada antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, a 
menos que faça uso de luvas, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com 
áreas próximas ao paciente.  

E) A prevenção de quedas é de responsabilidade exclusiva do médico assistente.  
 

14. Sobre ações de educação em saúde para pessoas idosas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) As ações educativas devem focar essencialmente no manejo de morbidades como hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus, sem se preocupar com orientações sobre autocuidado.   

B) Podem se desenvolver através da implementação de programas de preparação para aposentadoria pela Terapia 
Ocupacional, envolvendo planejamento do tempo e elaborando novos projetos de vida.   

C) Prática de atividades físicas e recomendações sobre hábitos alimentares, abordadas através de grupos e oficinas 
são modalidades educativas em saúde.  

D) Elas podem ser desenvolvidas em espaços ou horários especiais nos meios de comunicação voltados ao público, 
com temas sobre o processo de envelhecimento.  

E) Configura ação em educação em saúde explicar aos idosos os resultados de exames em consulta médica, possibi-
litando a eliminação do estresse emocional e o incentivo da busca de estratégias para lidar com as condições de 
saúde.   
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15. Paciente feminina, 86 anos, viúva, tem 02 filhas. É portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 
Apresentou acidente vascular encefálico há 3 anos, com hemiparesia em dimidio direito. Após evento, tornou-se       
dependente para a maioria das atividades básicas de vida diária como banhar-se, trocar-se, realizar transferências. 
Atualmente não deambula e está em uso de fraldas por incontinência urinária, preservando continência fecal. As filhas 
assumiram cuidados da mãe nos primeiros meses, mas em seguida optaram por encaminhá-la a Instituição de Longa 
Permanência para Idosos.  
Em consulta médica, paciente queixa-se de sede e apresenta dosagem sérica de sódio elevada. Quando questionada 
sobre ingesta líquida, paciente conta que sempre pede água as cuidadoras, mas elas recusam a oferta hídrica, porque 
depois ela urina muito e fica difícil trocar as fraldas muitas vezes ao dia.  

 

Marque a alternativa CORRETA quanto a conduta a ser tomada pelo médico: 
 

A) Fazer carta a Instituição de Longa Permanência, alertando sobre o caso de desidratação da idosa e ensinando  
técnicas de trocas e higiene da paciente.  

B) Considerar ato de violência ao idoso e notificar compulsoriamente a autoridade sanitária.  
C) Orientar paciente e filhas a cuidar da hidratação, tendo em vista não ser responsabilidade da instituição ofertar     

líquidos a idosa. 
D) Aguardar outro momento, esperando que a suspeita de omissão aos cuidados da idosa seja confirmada.   
E) Informar ao serviço social o ocorrido, tendo em vista que somente a equipe de assistência social pode agir em    

defesa do idoso.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
16. É reconhecido o fato que as alterações normais na pele, sistema imunológico e microcirculação ligadas à idade influen-

ciam a velocidade de cicatrização de uma ferida. A estimulação elétrica pode ser utilizada como recurso terapêutico no 
tratamento de feridas superficiais em idosos, desde que, aplicada com os devidos cuidados e indicações terapêuticas. 
Dentre as várias configurações de correntes, assinale a alternativa CORRETA, as correntes que apresentam ação      
terapêutica de reparo de tecidos. 

     
A) Microcorrentes e TENS. 
B) Corrente russa e corrente de ritmo sincopado. 
C) Corrente de ritmo sincopado e corrente farádica. 
D) Estimulação Elétrica Funconal (FES) e LASER. 
E) Correntes interferenciais e microcorrentes. 

 
 
 

17. Diversas são as patologias que levam o idoso à imobilidade, muitas vezes acamados por longos períodos, com reper-
cussões clínicas negativas em órgãos e sistemas e comprometimento da qualidade de vida. Em relação as disfunções 
gastrointestinais, a constipação ocorre com grande frequência. Em relação as intervenções fisioterapêuticas utilizando 
a cinesioterapia para minimizar esta condição assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Os exercícios devem ser realizados no leito; evitando exercícios na posição ortostática ou posição sentada, para 

que não ocorra diminuição do fluxo sanguíneo nas vilosidades intestinais e para não desencadear a hipotensão 
postural.  

B) A cinesioterapia é indicada para o treinamento muscular e postural, associada a manobras de massagem abdomi-
nal; procedimento que sempre que possível deve ser ensinado ao paciente, permitindo que os mesmos gerenciem 
seus sintomas a curto e a longo prazo.  

C) A cinesioterapia deve ser iniciada após o paciente estar mais ativo e disposto; e sem queixas de fadiga muscular, 
desconforto e/ou distenção abdominal. 

D) A cinesioterapia não tem influência terapêutica sobre a constipação porque a mesma é causada pelo uso de     
fármacos, menor ingestão de líquidos e fibras, e trânsito intestinal mais lento.  

E) Pacientes acamados por longos períodos, como em casos de sequela de Acidente Vascular Encefálico, não devem 
receber cinesioterapia motora, somente cinesioterapia respiratória, para não gerar gasto energético e complicações 
clínicas. 
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18. Paciente MJS, 74 anos, foi encaminhada para uma clínica de fisioterapia com diagnóstico de osteoartrose em joelhos e 
histórico de quedas recorrentes. Apresentava queixas de dor, edema e limitação funcional; o que a levou a ganhar pe-
so nos últimos meses, acarretando maior sobrecarga articular. Após coleta de dados e exames propedêuticos realiza-
dos pela fisioterapeuta responsável, foi constatado a necessidade de um trabalho terapêutico para alívio da dor, ganho 
de amplitude articular e força muscular. A paciente teve como indicação a realização de um programa de fisioterapia 
aquática em piscina terapêutica com água aquecida entre 33˚e 35˚C. Cada propriedade física da água possui um efeito 
sobre o corpo submerso, podendo ser usada direta ou indiretamente com fins terapêuticos.  

 

Assinale a alternativa CORRETA em relação a propriedade física da água que favorece a redução da sobrecarga       
articular, ganho de amplitude e/ou resistência do movimento.  

 
A) Empuxo. 
B) Fluxo turbulento. 
C) Pressão hidrostática. 
D) Densidade. 
E) Efeito esteira. 
 

19. O fisioterapeuta insere-se no sistema de atenção básica e em ambiente comunitário numa nova perspectiva e de    
possibilidades de atuação, não restrita mais a procedimentos curativos e de reabilitação.  
Neste sentido, assinale a alternativa CORRETA, em relação a atenção à saúde do idoso pelo profissional fisioterapeuta 
que atua no Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF). 

 
A) O profissional deve realizar a avaliação funcional do paciente e priorizar seu encaminhamento para uma clínica de 

reabilitação para que o mesmo tenha um acompanhamento continuado em seu processo de doença. 
B) O profissional tem como princípios básicos em sua atividade a humanização da atenção à saúde, educação em 

saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários. 
C) O profissional é responsável pelas ações de serviços voltados à saúde básica, dentro de um território estabelecido, 

e sua atuação deve ser exclusivamente voltada a ações coletivas. 
D) O fisioterapeuta no NASF, que atua em parceria com os profissionais da equipe da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), compartilha as práticas em saúde nos territórios sob suas responsabilidades, podendo assim prestar ações 
de forma interdisciplinar, com intervenções de alta complexidade. 

E) O fisioterapeuta nesse nível de assistência não têm ação em casos de intervenções e orientações de cuidados   
paliativos. 

 
20. Para a identificação dos idosos frágeis ou em risco de fragilização utilizam-se diversos instrumentos de avaliação para 

se obter um diagnóstico multidimensional (biopsicossocial e funcional do indivíduo), e assim desenvolver ações e/ou in-
tervenções de saúde; promocionais, preventivas, curativas, paliativas e/ou reabilitadoras capazes de manter ou recupe-
rar a saúde do idoso. Diante disso, pode-se dizer que, em todos os níveis de atenção à saúde, impõe-se a necessidade 
do trabalho de uma equipe interdisciplinar para uma abordagem integral de cuidados dos fenômenos que interferem na 
saúde desta população. 

 

Sobre os instrumentos de avaliação frequentemente utilizados na avaliação funcional em idosos, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) A Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti, é voltada para avaliar o desempenho de equilíbrio corporal e da 

marcha somente de idosos fisicamente condicionados. 
B) Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) -Escala de Lawton, é responsável por avaliar funções 

executivas, e assim, vem sendo indicada para o rastreio de comprometimento cognitivo por prejuízo de execução 
das AIVD. 

C) Escala de Equilíbrio de Berg, avalia o nível funcional e equilíbrio, onde os indivíduos são classificados como debili-
tados ou inativos, de acordo com o equivalente metabólico gasto nas 14 tarefas executadas. 

D) O teste Timed Up and Go, é responsável em fazer o rastreio do declínio cognitivo pelo teste do relógio e do declínio 
do equilíbrio para atividades da velocidade da marcha. 

E) A Escala de Katz é responsável em avaliar as atividades básicas de vida diária como vestir, higiene pessoal e 
transferência, entretanto não contempla a avaliação da deambulação. 
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21. A síndrome da Fragilidade é identificada pela redução da força muscular e resistência física concomitantemente com 
alterações da função fisiológica que podem levar o idoso a perda de autonomia e decréscimo de sua funcionalidade. As 
intervenções da fisioterapia demonstram resultados positivos nesta população, incrementando a força muscular, melho-
rando a amplitude de movimento (ADM), ocasionando melhora na atividade de vida diária (AVD) velocidade da marcha 
e equilíbrio e qualidade de vida. 
Assinale verdadeiro ou falso nas questões abaixo sobre treino de atividade de força muscular e equilíbrio no atendi-
mento fisioterapêutico em idosos com síndrome da fragilidade: 

 

(     )  Para o objetivo de melhorar as habilidades funcionais do individuo idoso  o treinamento de força deve ser associ-
ado a exercícios de equilíbrio e coordenação motora. 
(    )  O treinamento de equilíbrio abrange alterações de superfície de sustentação e redução de sua base, com varia-
ções  no input visual  e mudanças graduais de complexidade e dificuldade nos exercícios. 
(     )   A atividade aeróbia tem se mostrado inadequada  quando o objetivo terapêutico é aumentar  a força muscular e  
a velocidade da marcha , melhorar a mobilidade articular e o equilíbrio dinâmico no idoso frágil.   
(    )  Quando um musculo é submetido  a uma carga de trabalho superior a qual está  habituado ocasiona um incre-
mento em sua massa muscular e força. Os exercícios de resistência demonstram ser eficientes quando o intuito da      
fisioterapia é promover a melhora da capacidade funcional. 
(    ) O treinamento da capacidade aeróbia é ineficiente na prevenção de quedas em idosos, entretanto incrementa o 
condicionamento cardiovascular, facilitando nas atividades de vida diária como atravessar a rua, subir e descer          
degraus, tomar banho e se vestir sozinho.  

 

A questão CORRETA em relação ao verdadeiro ou falso é a: 
 

A) V,V,V,F,F.  
B) F,V,V,F,V. 
C) F,F,V,V,V. 
D) V,V,F,V,F. 
E) V,F,V,F,V. 
 

22. Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017 definiu Cuidados Paliativos, como “ uma abordagem que melhora a qua-
lidade de vida dos pacientes e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Pre-
vine e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físi-
cos, psicossociais ou espirituais”. O fisioterapeuta desempenha importante função juntamente com a equipe multidiscipli-
nar nos cuidados de pacientes geriátricos, a respeito do papel nos cuidados paliativos avalie as questões a seguir: 

 

I. No atendimento fisioterapeutico de pacientes geriátricos em cuidados paliativos o propósito é fornecer conforto 
amenizando a dor e sintomas indesejáveis, desestimular a funcionalidade e preconizar trabalho que exija o menor     
esforço possível ao paciente. 

II. È crucial ao fisioterapeuta ao avaliar e realizar o tratamento ao paciente abordá-lo como um ser biográfico, mais do 
que como um ser simplesmente biológico, valorizando-se a história natural da doença, mas também a historia pes-
soal de vida e as reações fisiológicas, emocionais e culturais diante do adoecer.  

III. Proporcionar suporte para que os pacientes vivam o mais ativamente possível, com impacto sobre a qualidade de 
vida, com dignidade e conforto, o trabalho de orientação aos familiares na assistência ao paciente deve ser realiza-
do somente pelo enfermeiro da equipe multidisciplinar. 

IV. Em relação aos principais sintomas sobre os quais a fisioterapia pode atuar; estão as dificuldades de locomoção, 
alterações de equilíbrio e coordenação, dor, fadiga dispneia, fraqueza, dor, edema, perda de funcionalidade, acu-
mulo de secreções e esforço respiratório.  

V.  O fisioterapeuta pode utilizar de práticas integrativas em pacientes geriátricos em cuidados paliativos, tais como 
acupuntura, auriculoterapia   massagem terapêutica, reiki e reflexologia, visto que auxiliam complementarmente no 
tratamento clínico no alívio de sinais e sintomas como a dor, ansiedade e estresse.  

 

Andrade BA, Sera CTN, Yasukawa SA O papel do fisioterapeuta na equipe. In Manual de Cuidados Paliativos ANCP Ampliado e atualizado Organi-
zadores: Carvalho RT,  Parsons HA. 2 ed. 2012.(353-358) 

Reis LCJ, Reis PEAM. Cuidados paliativos no paciente idoso: o papel do fisioterapeuta no contexto multidisciplinar. Fisioterapia em Movimento, Curi-
tiba, v. 20, n. 2, p. 127-135, abr./jun., 2007 

 
 

É CORRETO somente o que se afirma em: 
 

A) III e V. 
B) I, II e V. 
C) II, IV e V. 
D) I, IV.   
E) II e III. 
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23. Estudo de caso: 
  

Paciente sexo masculino, 68 anos, casado reside com a esposa em Guaratuba apresenta como comorbidades hiper-
tensão arterial sistêmica, dislipidemia, ex- fumante parou há 5 anos. Interna com queixa de angina e após eletrocardio-
grama e cateterismo cardíaco tem indicação para cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio; internado na uni-
dade de terapia intensiva pós-operatório imediato, ainda sob efeito de sedação com dreno de mediastino e torácico.  
Entubado sob assistência ventilatória mecânica (AVM). Altura 1,78 e peso 78 kg. Parâmetros ventilatórios: Modo venti-
latorio: Assisto controlada volume, frequencia respiratória(FR) = 14 ipm, pressão expiratória positiva final (PEEP)= 6 
cmH2O fração inspirada de oxigênio(FiO2)= 50%, volume corrente (VC) =450ml, tempo inspiratório =1,2. Na avaliação 
respiratória com redução da expansibilidade e amplitude respiratória, na ausculta pulmonar murmúrio vesicular reduzi-
do em bases, sem sinais de esforço respiratório e ou taquipneia, hemodinamicamente estável. Exame Radiográfico de 
tórax com discreto derrame pleural a esquerda, na gasometria arterial pH= 7.41, PO2= 152, PCO2=35, BE= -3 SaO2= 
100%. 

 

Assinale a alternativa CORRETA com relação ao manejo da AVM, quais os objetivos e condutas do atendimento fisio-
terapeutico em relação ao caso acima citado: 

 

A) De acordo com o III Consenso de assistência ventilatoria mecânica é função do fisioterapeuta facilitar o posiciona-
mento corporal  adequado do paciente em AVM no leito, visto que este melhora a relação ventilação/perfusão 
(VA/Q) pulmonar, e previne a pneumonia associada à ventilação mecânica,  ulceras de decúbito e edemas tendo 
implicação diretas  na evolução clinica dos pacientes na unidade de terapia intensiva, no estudo   de caso acima o 
decúbito mais adequado seria  cabeceira elevada a 45º(Fowler), promovendo a melhora da ventilação em bases .  

B) A avaliação da necessidade de aspiração pelo fisioterapeuta deve ser realizada rotineiramente conforme necessi-
dade por intermédio da ausculta pulmonar, com presença de ruídos adventícios e também na presença de descon-
forto respiratório. A aspiração traqueal é um procedimento invasivo, sem contraindicações e pode ser executada 
mesmo em pacientes sem presença de secreções, com tosse seca e irritativa, broncoespasmo, hipoxemia e ou ar-
ritmias.  

C) O fisioterapeuta deve estar atento à adequada fixação do tubo endotraqueal e a avaliação de sua posição, outro 
parâmetro a ser avaliado é a pressão do cuff (ou balonete) do tubo traqueal que deve ser a necessária para impedir 
a aspiração e prevenir o vazamento de ar. A recomendação é que sejam usados valores mais altos entre 45 a 55 
cmH2O (28 a 35 mmHg) devendo ser monitorada regularmente ao longo do período.  

D) Na coleta da gasometria os parâmetros da ventilação mecânica devem ser anotados e o calculo da relação PO2 
/FIO2 para avaliação da eficiência da oxigenação e análise da evolução clínica do paciente. No estudo de caso 
acima PO2 = 152/FiO2= 0,50 o valor seria de 304, valor na qual indica a lesão pulmonar aguda (LPA), um fator que 
contraindica iniciar o desmame da ventilação mecânica. 

E) O teste de respiração espontânea (TRE) foi desenvolvido como uma tentativa de identificar pacientes que estão 
prontos para serem retirados da ventilação, no TRE o paciente deve ser colocado em Tubo em T ou PSV de 5-7 
cm H2O durante 30-120 minutos, durante este período o paciente deve ser monitorizado para sinais de insucesso 
do teste tais como: taquipneia, sinais de esforço respiratório, sudorese, taquicardia. Quando presentes indicam que 
o paciente esta apto para ser extubado. No estudo de caso o paciente está apto para iniciar o teste.   

 
24. Estudo de caso: 

  

Paciente sexo feminino, 87 anos, residente no município de Curitiba, a filha que está relatando, antes da queda sua 
mãe era independente em suas atividades de vida diária como alimentação, locomoção e higiene pessoal. Após queda 
de mesmo nível interna com diagnostico de fratura de colo de fêmur a direita, apresenta diabetes mellitus, hipertensão    
arterial sistêmica, osteoporose e enfisema pulmonar, fumante 15 cigarros/dia por 58 anos. Realizou cirurgia de artro-
plastia total cimentada há 24 horas, apresentando na avaliação fisioterapêutica redução da mobilidade e força muscular 
e edema em MID, relata medo em virar no leito e insegurança em sair do mesmo. A ausculta pulmonar apresenta ron-
cos e bolhosos dispersos bilateralmente, tosse produtiva e eficaz sem sinais de esforço respiratório e ou taquipneia.   
Assinale a alternativa CORRETA com relação aos objetivos e tratamentos fisioterapeuticos ao caso acima citado: 

 

A) O atendimento fisioterapeutico diário em pacientes internados   tem o intuito de melhorar a mobilidade e o equilí-
brio, reduzir a força muscular e promover o retorno ás atividades anteriores e a dependência física ao paciente   
geriátrico. 

B) Para evitar a principal complicação respiratoria de pacientes idosos que é a pneumonia principalmente por se tratar 
no estudo de uma paciente com doença pulmonar prévia (enfisema) e fumante há com carga tabágica pesada    
devemos ter o objetivo de promover a desosbtrução brônquica e melhora da ventilação pulmonar, a mobilização e  
a retirada do leito com deambulação precoce deve ser priorizada.  
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C) Para as alterações vasculares como edema a melhora da mobilidade com mobilizações ativas e passivas, drena-
gem linfática, posicionamento do MID e deambulação precoce são inadequados para a redução do edema e me-
lhora na circulação e prevenção da principal complicação vascular na cirurgia ortopédica que é a ulcera varicosa.  

D) Com relação aos medos e inseguranças na mudança de decúbito e locomoção é de suma importância a interven-
ção da assistência fisioterapêutica com orientações e treinamentos a paciente, familiares e cuidadores da maneira 
adequada de realizar as mudanças de decúbito, sentar, entretanto, devemos manter a paciente restrita ao leito até 
o momento da alta hospitalar. 

E) No que se refere as orientações para alta hospitalar os principais objetivos são a prevenção das complicações e 
das quedas no domicilio, para isto devemos realizar orientações aos familiares sobre os cuidados na higiene    
pessoal, a importância de manter o paciente acamado para evitar novas quedas e intercorrências na cirurgia. 

 
25. A capacidade funcional é definida como um conjunto de competências físicas e mentais essenciais para executar, sem 

auxílio, as atividades da vida diária. Para os idosos essa questão significa que estão aptos para desenvolver atividades 
e tomar decisões do seu cotidiano. Tendo em vista que o declínio da capacidade funcional pode reduzir a autonomia na 
execução de atividades básicas e instrumentais é importante investigar qual o impacto dessa condição para a vida dos 
idosos no atendimento fisioterapêutico, assim traçamos objetivos e condutas para restaurar a funcionalidade do idoso. 
Em relação aos índices e escalas abaixo descritos que são utilizados para avaliar a capacidade funcional assinale a   
alternativa CORRETA:  

 
A) Escala de Katz avalia o desempenho do indivíduo em sua capacidade para sentar-levantar, é amplamente utilizada 

na geriatria em pacientes hospitalizados, ambulatoriais ou domiciliares. Esta ferramenta pode complementar outros  
recursos para identificar a capacidade deambulatória do idoso. 

B) A Escala de Lawton e Brody é uma ferramenta de monitoração da intensidade de esforço físico, de maneira não  
invasiva, e é considerada como um dos instrumentos mais utilizados para a avaliação e quantificação das sensa-
ções de esforço físico, também conhecida como percepção subjetiva de esforço. 

C) A Escala de Fragilidade de Edmonton – EFS10 utilizada diariamente para avaliar os sinais e sintomas comuns de 
pacientes geriátricos tais como: dor, náusea, fadiga, dispneia, apetite, depressão, sonolência e   ansiedade e mal-
estar. Permitindo medir quantitativamente a intensidade destes sintomas em uma escala de 0 a 10 onde o zero in-
dica que não apresenta os sintomas e dez indica que os apresenta em maior intensidade. 

D) Medida de Independência Funcional (MIF) usualmente utilizada na população geriátrica, a qual informa sobre a 
cognição, estado de saúde, independência funcional, suporte social, utilização de medicação, nutrição, humor,  
continência urinária e desempenho funcional. 

E) O Índice de Barthel pertence ao campo de avaliação das atividades da vida diária (AVDs) e mede a independência 
funcional no cuidado pessoal. A versão utilizada avalia a independência funcional em dez tarefas: alimentação,  
banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso do vaso sanitário, passagem 
cadeira-cama, deambulação e escadas. 
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