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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05) 

Questão 01 (Peso 1) 

Todos foram vacinados, menos Tereza. 

A palavra menos, no trecho acima, expressa a ideia de 

A) realce.  
B) exclusão. 
C) indicação. 
D) explicação. 
E) explanação. 

Questão 02 (Peso 2) 

Ela ___________ por boas notícias, enquanto os familiares _______________ a situação. O genitor 
_____________ firmemente diante das autoridades. 

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos ansiar, 
remediar e intervir é 

A) ansia / remediam / interviu 
B) anseia / remediam / interviu 
C) anseia / remedeiam / interveio 
D) ansia / remedeiam / interveio 
E) anseia / remedião / interveio 

 

Questão 03 (Peso 2) 

Quando eu ______ para a consulta, pedirei que a Enfermeira ___________ o que aconteceu com o 
meu cartão de vacinação. 

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos vir e 
averiguar é 

A) vir / averigui 
B) vir / averigue 
C) vir / averigúe 
D) vier / averigui 
E) vier / averigue 

 

Questão 04 (Peso 2) 

_________ várias pessoas na porta da Unidade de Saúde, por isso foi __________ a autorização para 
a visita. É __________ entrada de pessoas não autorizadas. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) havia / necessária / proibido 
B) havia / necessário / proibida 
C) haviam / necessária / proibida 
D) haviam / necessário / proibida 
E) haviam / necessário / proibido 
 

Questão 05 (Peso 3) 

Vou __ Santo Antônio de Jesus hoje. A família do meu paciente está __ espera de uma boa notícia. 
Refiro-me _______ que está com suspeita de febre amarela. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) a / à / àquele 
B) a / a / àquele 
C) a / à / aquele 
D) à / à / aquele 
E) à / a / àquele 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10) 

Observe a figura 1 para responder às questões 06 e 07. 

Figura 1_Material de Consumo 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

Questão 06 (peso 1) 

No Excel 2010, versão em português, para imprimir apenas a planilha referente ao consumo de papel 
toalha, deve-se selecionar a opção ________________, clicando no ícone _______________ na aba 
_________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Criar novo / Objeto / Inserir 
B) Adicionar / Consolidar / Dados  
C) Definir área de impressão / Layout de impressão / Página Inicial  
D) Personalizar modos de exibição / Layout de impressão / Exibição 
E) Definir área de impressão / Área de Impressão / Layout da Página 

Questão 07 (peso 2) 

Sabendo-se que o custo total é obtido pela multiplicação do preço pela quantidade total e que o preço 
de um litro de álcool gel é R$ 12,00, a fórmula que foi digitada na célula F15, no Excel 2010 versão em 
português, é 

A) =F12.F14 
B) =F12:F14 
C) =F12^F14 
D) = F12*F14 
E) =F12XF14 

Questão 08 (Peso 2) 

Tereza concluiu a digitação de um texto no Word e deseja verificar se há algum erro ortográfico e/ou 
gramatical. Sabendo-se que ela está utilizando o Word 2010 versão em português, a alternativa que 
contém o ícone que permite verificar a ortografia e a gramática do texto é 

A)  B)  C)  D)  E)  

 
     

 
Questão 09 (Peso 2) 

Tereza utiliza muito as teclas de atalho para otimizar o tempo de digitação. A alternativa que contém 
as teclas, destacadas em negrito, que devem ser pressionadas, simultaneamente, para sublinhar o 
título de um texto utilizando o Word 2010, versão em português, é 

A) Alt e S 
B) Alt e L 
C) Alt e B 
D) Ctrl e S 
E) Ctrl e L 
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Questão 10 (Peso 3) 

Ao utilizar o Word 2010, versão em português, a opção que permite dividir a janela atual em duas 
partes, de modo que seções diferentes do documento possam ser vistas ao mesmo tempo é 

A) B) C) D) E) 

 
 

   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

A escolha da família como espaço estratégico de atuação em saúde se faz relevante. A atenção 
centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, vem possibilitando 
aos profissionais de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade 
de intervenções que vão além de práticas curativas.  

Com base na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017, em relação à interdisciplinaridade do cuidado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica constitui uma equipe multiprofissional 
e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, substitutiva às equipes que 
atuam na Atenção Básica. 

(   ) Dentre as atribuições dos profissionais da Atenção Básica está a realização de trabalhos 
interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes formações 
e até mesmo outros níveis de atenção. 

(   ) A diretriz da PNAB que trata da população adscrita refere que a população se encontra presente 
no território da Unidade de Saúde, sem necessidade de estabelecer vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população, uma vez que o usuário precisa transitar os serviços que compõe 
a Rede de Atenção à Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V F 
E) F FV 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A Atenção Integral à Saúde da Mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção 
ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, assim como 
de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas 
(BRASIL, 2004).  

Considerando os objetivos específicos e as estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PAISM), é correto afirmar que está previsto 

A) promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, com ênfase nas ações curativas 
e intercorrências. 

B) promover a atenção à saúde da mulher indígena apenas em casos de urgência para não interferir 
nas questões culturais. 

C) implantar um modelo de atenção à saúde mental sem a inclusão do enfoque de gênero e de raça 
para minimização de constrangimento. 

D) promover a atenção à saúde da mulher negra com inclusão e consolidação do recorte racial/étnico 
nas ações de saúde da mulher no âmbito do SUS. 

E) promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, excetuando as situações de 
assistência ao abortamento para mulheres e adolescentes. 
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Questão 13 (Peso 1)  

“Atuar em saúde tendo como objeto do cuidado a família é uma forma de reversão do modelo 
hegemônico voltado à doença, que fragmenta o indivíduo e separa-o de seu contexto e de seus valores 
socioculturais. A ___________________ foi implantada para reorganizar o Sistema Único de Saúde 
(SUS), e nela cada equipe é levada a conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável” 
(SILVA; SILVA; BOUSSO, 2011, p. 1250). 

A alterativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Atenção Secundária 
B) Política de Humanização 
C) Educação Popular em Saúde 
D) Estratégia de Saúde da Família 
E) Atenção Domiciliar por meio do Programa Melhor em Casa 

Questão 14 (Peso 1)  

Equipes de Atenção Básica para Populações Específicas, todos os profissionais do SUS e, 
especialmente, da Atenção Básica são responsáveis pela atenção à saúde de populações que 
apresentem vulnerabilidades sociais específicas e, por consequência, necessidades de saúde 
específicas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. (BRASIL, 2017).  

Sobre as políticas públicas aplicadas às populações carcerárias e de rua, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O horário de funcionamento das Equipes de Consultório de Rua (eCR) se dará em horário 
administrativo, todos os dias da semana, sendo orientada a não abordagem noturna a fim de 
preservar a segurança da equipe. 

(   ) As eCR são equipes de saúde com composição variável, responsáveis por articular e prestar 
atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua, somente em unidades fixas que estejam 
localizadas distantes dos grandes centros urbanos. 

(   ) As Equipes de Atenção Básica Prisional (eABP) são compostas por equipe multiprofissional que 
deve estar cadastrada no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, e com 
responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de 
liberdade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 15 (Peso 1)  

A atenção integral à saúde do homem deve reconhecer os determinantes sociais que interferem na 
vulnerabilidade da população masculina, cujos altos índices de morbimortalidade representam 
verdadeiros problemas de saúde pública.  

Em relação aos princípios que regem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando 

articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade.  

(   ) Universalidade e equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a população masculina, 

abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos. 

(   ) Orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, a 

prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos agravos e das enfermidades do homem. 

(   ) Humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à garantia, à promoção 

e à proteção dos direitos do homem, em conformidade com os preceitos éticos e suas 

peculiaridades socioculturais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V V V V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 16 (Peso 2)  

O envelhecimento rápido “[...] da população brasileira [...] traz profundas consequências na 
estruturação das redes de atenção à saúde [...]” (MORAES, 2017, p. 307), cuja Atenção Primária à 
Saúde (APS) ocupa o centro da comunicação na organização da rede de atenção à saúde do idoso 
para a garantia da continuidade do cuidado nos outros pontos de atenção.  

Sobre a atenção à saúde do idoso, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) O envelhecimento é uma condição normal do ciclo de vida. Assim, a atenção primária à saúde 

deve se organizar para a atenção ao envelhecimento saudável. 

(   ) A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade funcional e a 

autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação de saúde, já pensada desde a atenção 

primária à saúde. 

(   ) O idoso é usuário sócio-sanitário, por isso é preciso investir na integração com a assistência 

social, permitindo o suporte necessário para promover sua autonomia e independência na 

vinculação com a atenção primária à saúde. 

(   ) A população idosa exige a formulação de novas concepções de assistência à saúde, que 

consiga englobar as diferentes condições de saúde do idoso, respeitando suas características 

especiais e peculiares na vinculação com a atenção primária à saúde. 

(   ) A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa orienta as ações também no âmbito da atenção 

primária à saúde, e considera que o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz pela 

sua condição de autonomia e independência por meio da ausência de doença orgânica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 17 (Peso 2)  

O termo saúde do trabalhador se refere a um campo do saber que visa compreender as relações entre 
o trabalho e o processo saúde/doença. Logo, as ações de saúde do trabalhador devem ser incluídas 
formalmente na agenda da rede básica de atenção à saúde.  

Em relação as ações de Saúde do Trabalhador junto à Atenção Primária em Saúde, analise as opções 
as seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de 

educação permanente para as equipes da atenção primária em saúde.  

(   ) Identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade econômica 

dos usuários das unidades e serviços de atenção primária em saúde. 

(   ) Denúncia dos potenciais riscos e impactos à saúde dos trabalhadores e das comunidades, e ao 

meio ambiente advindos das atividades produtivas no território da unidade de saúde. 

(   ) Encaminhamento dos casos complexos para as equipes técnicas e os Centros de Referência 

em Saúde do Trabalhador (CEREST) sempre que diagnosticados para a prestação de 

retaguarda técnica especializada, sem a necessidade de manter o envolvimento da atenção 

primária nesses casos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 
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Questão 18 (Peso 2)  

De acordo com Vidal et al (2014), a bioética e a Estratégia Saúde da Família (ESF) são domínios 
teórico-práticos capazes de unir a clínica e a saúde pública. Nesse sentido, tem-se os princípios da 
bioética que facilitam o enfrentamento das questões éticas na prática do trabalho em saúde. A 
alternativa que contém os três princípios da bioética propostos no Relatório Belmont (1978) é 

A) empatia, justiça e responsabilidade 
B) empatia, justiça e valor da vida humana 
C) o valor da vida humana, autonomia e justiça 
D) o valor da vida humana, singularidade e autonomia 
E) beneficência/não maleficência, autonomia e justiça 

Questão 19 (Peso 2)  

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS 
nº 1.412, de 10 de julho de 2013, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).  

Sobre o e-SUS, é correto afirmar que 

A) é composto pelo Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS), software que instrumentaliza a 
coleta dos dados.  

B) ainda em fase de desenvolvimento, é utilizado, exclusivamente, por profissionais de nível superior 
das Equipes Saúde da Família. 

C) a implementação da estratégia e-SUS AB será pactuada pelos entes federados e se efetivará no 
mesmo formato em todas as localidades, já que o sistema é único para todo o território nacional. 

D) é composto por dois softwares que instrumentalizam a coleta dos dados inseridos no SISAB, são 
eles: o Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 

E) foi desenvolvido para atender aos processos de trabalho da Atenção Básica (AB) para a gestão do 
cuidado em saúde, podendo ser utilizado por profissionais de todas as equipes da AB, entre elas: 
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e  o Consultório na Rua (CnR). 

Questão 20 (Peso 2)  

“Modelos assistenciais, modelos de atenção ou modos de intervenção em saúde são entendidos [...] 
como diferentes combinações tecnológicas com diferentes finalidades, como resolver problemas e 
atender necessidades de saúde, em determinada realidade e população adstrita [...]” (PAIM, 2003 apud 
FERTONANI et al, 2015, p. 1871). 

Considerando as características dos modelos assistenciais, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira.  

(1) Modelo Biomédico (   ) “Articula ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento de 

doenças, e reabilitação” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

(2) Estratégia Saúde da 

Família 

(   ) “Prioriza a assistência individual, com ênfase na especialização e 

no uso de tecnologias do tipo material” (FERTONANI, et al, 2015, 

1874). 

  (   ) “Considera os determinantes de saúde-doença para o 

planejamento em saúde e propõe a promoção da autonomia e da 

qualidade de vida” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

  (   ) Organiza “[...] as práticas de saúde com foco nas queixas dos 

indivíduos que procuram os serviços na identificação de sinais e 

sintomas e no tratamento das doenças” (FERTONANI, et al, 2015, 

1874). 

  (   ) “Assume como um dos eixos centrais das práticas a construção de 

relações acolhedoras e de vínculo de compromisso e de 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde, gestores e 

população” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

A alternativa que contém sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 2 1 
B) 1 2 1 1 2 
C) 2 1 2 1 2 
D) 2 2 1 1 2 
E) 2 2 1 2 1 
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Questão 21 (Peso 3)  

A Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece 
atribuições a todos que atuam na Atenção Básica. Sobre as atribuições comuns a todos os membros 
das equipes que atuam na atenção básica, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
Unidade Básica de Saúde (USB). 

(   ) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local. 

(   ) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

(   ) Realizar consulta, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações 

conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas. 

(   ) Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir, em conjunto, o planejamento 
e a avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, 
visando a readequação constante do processo de trabalho. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 22 (Peso 3)  

Perguntar é uma atividade inerente ao ser humano. No entanto, saber perguntar é uma arte. Na 
Atenção Básica, implementam-se diversos projetos e programas que necessitam de monitoramento e 
avaliação constantes, que permitam acompanhar os impactos das intervenções na saúde de indivíduos 
e coletividades. Por isso, a determinação das perguntas avaliativas é fundamental para delimitar o que 
será avaliado. Relacionando as perguntas avaliativas aos tipos de avaliação, numere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

(1) Monitoramento (   ) A intervenção atendeu a seus objetivos e metas? 

(2) Análise de Impacto (   ) Quais as características e necessidades da população-alvo? 

(3) Análise da Situação (   ) A intervenção está sendo implementada conforme o esperado? 

(4) Análise de Implantação (   ) Qual a influência do contexto sobre o grau de implementação de 

uma intervenção? 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 4 
B) 2 1 4 3 
C) 2 3 4 1 
D) 3 2 4 1 
E) 4 1 3 2 

Questão 23 (Peso 3)  

Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O PTS, geralmente, é dedicado a situações mais complexas. 

(   ) O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, resultado da discussão 
coletiva de uma equipe interdisciplinar. 

(   ) O Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido, é feito, exclusivamente, para casos 

complexos individuais que demandem uma abordagem interdisciplinar. 

(   ) O PTS foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental como forma de propiciar 

uma atuação integrada da equipe, valorizando outros aspectos além do diagnóstico psiquiátrico 

e da medicação no tratamento dos usuários. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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



4º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
EDITAL Nº 001/2018 

 (Código 003)  

Realização: FESF-SUS e Fundação CEFETBAHIA 8 

Questão 24 (Peso 3)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no Sistema Único de Saúde (SUS) 
voltada para a ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e 
da gestão da saúde no Brasil. A alternativa que contempla uma diretriz da PNH é 

A) Acolhimento 
B) Regionalização 
C) Hierarquização 
D) Descentralização 
E) Projeto Terapêutico Singular 

Questão 25 (Peso 3)  

O conceito de Clínica Ampliada deve ser entendido como uma das diretrizes impostas pelos princípios 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a clínica ampliada, é correto afirmar que 

A) toma a doença e o sintoma como seus objetos. 
B) toma a remissão de sintoma e a cura como seus objetivos.  
C) tem como objetivo produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos. 
D) realiza a avaliação diagnóstica, considerando somente o saber clínico e epidemiológico. 
E) define a intervenção terapêutica, considerando, predominantemente, os aspectos orgânicos.  
 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

O tecido muscular esquelético tem como característica ser flexível, influenciando a mobilidade articular. 
Tanto o uso da crioterapia quanto da terapia com calor como subsídio ao alongamento podem favorecer 
o ganho de flexibilidade, entretanto, agindo de diferentes formas.  

Sobre a termoterapia, é correto afirmar que 

A) o aquecimento aumenta o aporte de sangue, minimizando a liberação do oxigênio da mioglobina e 
da hemoglobina para os músculos. 

B) a termoterapia com aplicação de calor aumenta o suprimento sanguíneo, acelera o metabolismo 
das fibras musculares, aumentando a resistência intramuscular. 

C) a crioterapia é definida como a aplicação terapêutica de qualquer substância ao corpo que resulte 
em remoção de calor corporal, reduzindo, assim, a temperatura dos tecidos. 

D) o ultrassom, na sua forma pulsada, pode ser descrito como um recurso que utiliza vibrações 
mecânicas por meio de ondas sonoras de alta frequência, gerando calor dentro dos tecidos. 

E) a aplicação de calor tem diversas funções fisiológicas no corpo humano, dentre elas: diminuição na 
velocidade de condução nervosa, liberação de endorfinas, redução da atividade do fuso muscular e 
da força tênsil, propiciando o relaxamento muscular. 

Questão 27 (Peso 1)  

A elaboração e aplicação de programas de cinesioterapia têm sido atividades de rotina executadas pelo 
fisioterapeuta. Considerando os conhecimentos sobre a cinesioterapia, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Como os exercícios em cadeia cinética aberta sustentam o peso corporal, são necessários 
movimentos em várias articulações para que se complete o movimento global. 

(   ) O exercício excêntrico é o que mais rapidamente estimula a adição de sarcômeros em série, 
promovendo, também, hipertrofia muscular e remodelação de tecido conjuntivo. 

(   ) O exercício ativo excêntrico é aquele em que há, ao mesmo tempo, aumento da tensão 
muscular, obtido através da ativação de fibras extra-fusais, e realização do movimento voluntário 
de alongamento do músculo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V 
B) F V F 
C) F F V 
D) V F V 
E) V V F 
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Questão 28 (Peso 1)  

A Fisioterapia Respiratória é uma especialidade com ampla atuação em ambulatórios, hospitais e em 
serviços de atenção domiciliar, tanto no tratamento de doenças respiratórias agudas como nas 
crônicas.  

Sobre a fisioterapia respiratória e a avaliação do paciente, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A alcalose respiratória é caracterizada pela elevação abrupta da PaCO2, acarretando a elevação 
do PH, podendo ocorrer na vigência de quadros de hipoventilação. 

(   ) Na realização da ausculta pulmonar, os sons adventícios contínuos são as crepitações e o atrito 
pleural, enquanto os sons descontínuos incluem os roncos e os sibilos. 

(   ) A tosse é um sintoma de grande variedade de patologias pulmonares e extrapulmonares, sendo 
um mecanismo reflexo, composto pelas seguintes fases: irritação, expiração até o volume de 
reserva expiratória, compressão e expulsão. 

(   ) A terapia de remoção de secreção ou terapia de higiene brônquica (THB) consiste em auxiliar o 
paciente na mobilização e na remoção de secreções das vias aéreas por meio da manipulação 
do fluxo aéreo e tosse para melhorar o intercâmbio gasoso e reduzir o trabalho respiratório. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

 

Questão 29 (Peso 1)  

A asma é uma das condições crônicas mais comuns, que afeta tanto crianças quanto adultos, sendo 
um problema mundial de saúde. Sobre a asma, é correto afirmar que 

A) a hiperresponsividade brônquica é a resposta broncodilatadora exagerada ao estímulo que seria 
inócuo em pessoas normais. 

B) a presença de sibilos é indicativa de obstrução ao fluxo aéreo, ocorrendo em todos os pacientes 
com asma, sendo o principal achado para confirmação diagnóstica. 

C) a asma tem como principal característica o estreitamento brônquico irreversível causado pela 
contração do músculo liso brônquico, pelo edema da mucosa e pela hipersecreção mucosa. 

D) para melhorar o controle da asma, é importante identificar e reduzir a exposição a alérgenos e 
irritantes, bem como controlar os fatores capazes de intensificar os sintomas ou precipitar 
exacerbações de asma. 

E) dentre os objetivos do tratamento estão: atingir e manter o controle dos sintomas, manter as 
atividades da vida diária normais, excluindo os exercícios, e manter a função pulmonar normal ou o 
mais próximo possível do normal. 

 

Questão 30 (Peso 1)  

As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de morte nos países 
desenvolvidos e sua ocorrência tem aumentado de forma epidêmica nos países em desenvolvimento.  

Sobre a doença cardiovascular e a reabilitação cardíaca (RC), é correto afirmar que 

A) no Brasil, a principal etiologia da Insuficiência Cardíaca (IC) é a cardiopatia isquêmica crônica 
associada à hipertensão arterial. 

B) os profissionais de saúde que acompanham pacientes com IC devem, uma vez por ano, investigar 
sobre os sintomas que ocorrem durante as atividades do dia a dia. 

C) dentre as alterações hemodinâmicas comumente encontradas na IC está a resposta inadequada do 
débito cardíaco (DC), no qual, na maioria das formas, o DC está aumentado. 

D) a IC crônica, segundo a New York Heart Association, tem sido categorizada com base na 
intensidade de sintomas em quatro classes, sendo a Classe I caracterizada pela presença de 
sintomas em repouso. 

E) de acordo com a Associação Americana de Reabilitação Pulmonar e Cardiovascular, a fase IV da 
RC compreende um programa de longo prazo, duração indefinida, muito variável, sob restrita 
supervisão, tendo como objetivos principais o aumento e a manutenção da aptidão física. 
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Questão 31 (Peso 2)  

É consenso mundial que a realização de atividade física de intensidade moderada (em gravidez não 
complicada) gera inúmeros benefícios para a gestante e o feto. No que diz respeito aos benefícios e 
contraindicações para a prática da atividade física por gestantes, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As gestantes ativas apresentam menor perda óssea durante a gestação do que as sedentárias. 
(   ) Exercícios específicos para a musculatura do assoalho pélvico podem prevenir distúrbios do 

assoalho pélvico associados à gravidez durante a gestação. 
(   ) A ativação de grandes grupos musculares otimiza a utilização da glicose, incrementa a 

sensibilidade à insulina, melhora os níveis de tolerância à glicose, aumentando o risco de 
diabetes gestacional. 

(   ) Diante das alterações desencadeadas pelos hormônios durante a gestação e da mudança do 
centro de gravidade, mais de 1/3 das gestantes experimentam dor na coluna em alguma fase da 
gestação, e a prática regular de atividade física reduz a intensidade das dores. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 32 (Peso 2)  

A doença de Parkinson é caracterizada por um distúrbio progressivo com degeneração da substância 
negra e presença de inclusões citoplasmáticas, denominadas corpos de Lewy, em neurônios 
remanescentes. No que diz respeito aos objetivos do tratamento fisioterapêutico no cuidado aos 
pacientes com Doença de Parkinson, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Prevenir o balance. 
(   ) Diminuir a rigidez muscular. 
(   ) Melhorar a amplitude de movimento e a mobilidade. 
(   ) Otimizar o processamento sensorial nos níveis superiores. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 33 (Peso 2)  

A síndrome do imobilismo trata-se de um conjunto de alterações que ocorrem em indivíduos que 
permanecem acamados por um longo período e seus efeitos comprometem a funcionalidade do 
paciente. Sobre os efeitos da síndrome do imobilismo, é correto afirmar que 

A) a inatividade pouco afeta a força muscular, a resistência à fadiga e a força exercida pela gravidade 
nos ossos e tecidos de apoio. 

B) no imobilismo, é comum se identificar atrofia de pele e úlceras de decúbito. Estas não representam 
uma ameaça direta ao indivíduo, mas interferem no estado patológico do sujeito. 

C) independente da condição que levou o paciente ao decúbito prolongado, esta síndrome não evolui 
para problemas circulatórios, dermatológicos, respiratórios, digestórios e neuromioarticulares.  

D) o retorno venoso, causado por uma estase no fluxo sanguíneo, deve ser facilitado pelo fato do 
indivíduo estar imobilizado no leito, contraindo ativamente os músculos dos membros inferiores. 

E) as contraturas devem ser prevenidas, pois, com a inatividade, ocorre atrofia da cartilagem, com 
desorganização celular nas inserções ligamentares, proliferação do tecido fibro-gorduroso e, 
consequente, espessamento da sinovia e fibrose articular.   
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Questão 34 (Peso 2)  

De acordo com Badaró e Guilhem (2008), a inserção dos fisioterapeutas em temas bioéticos, como o 
da terminalidade da vida, ainda é muito incipiente, sendo fundamental que a formação e a capacitação 
profissional visem prepará-los para lidar com esses conflitos por meio da bioética. 

Sobre as questões que envolvem a ética na atuação profissional a nível domiciliar de pacientes 
terminais, é correto afirmar que 

A) para um trabalho humanizado no âmbito da saúde, é importante criar uma nova cultura pautada na 
melhoria das relações do trabalho em equipe, tendo como referência o desrespeito à dignidade 
humana. 

B) é importante que o fisioterapeuta conheça os limites de sua atuação, a fim de não gerar expectativas 
irrealistas e frustrações, pois não há solução para a morte, mas é possível ajudar a morrer com 
dignidade. 

C) independente da situação do paciente, o fisioterapeuta não necessita indagar o desejo do sujeito, 
se este estiver em condições de escolher e tomar decisões, e de sua família ao realizar seus 
procedimentos. 

D) cabe ao profissional, na avaliação inicial, identificar as necessidades físicas e psicossociais do 
paciente, atribuindo menor valor aos aspectos do ambiente, onde o mesmo está inserido, diante do 
seu quadro terminal. 

E) o fisioterapeuta que trabalha com cuidados paliativos deve usar recursos para aliviar a dor. Para 
esse tipo de trabalho terá à disposição alguns procedimentos terapêuticos que poderão acentuar a 
dor e o sofrimento do paciente. 

Questão 35 (Peso 2)  

A fibromialgia é uma síndrome reumática de etiologia desconhecida, que ocorre, predominantemente, 
em mulheres com idade entre 40 e 55 anos, caracterizada por dor musculoesquelética 
________________, e pela presença de sítios dolorosos à palpação (tender points), em regiões 
anatomicamente determinadas. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) difusa e aguda 
B) difusa e crônica 
C) localizada e aguda 
D) generalizada e não irritativa 
E) de fácil discriminação e subjetiva 

Questão 36 (Peso 3)  

A terminologia "Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ)" descreve o amplo espectro de 
alterações que atingem o quadril em crescimento, desde a displasia até a luxação da articulação, 
passando pelos diferentes graus de subluxação da coxofemoral.  

Sobre a DDQ, é correto afirmar que 

A) a avaliação radiográfica é o exame de escolha para confirmação diagnóstica da DDQ nos recém-

nascidos, pois permitirá visualizar as epífises femorais proximais. 

B) displasia do quadril é um termo que denota uma anormalidade no tamanho, na morfologia, na 

orientação anatômica ou na organização da cabeça femoral, na cavidade glenóidal ou em ambas. 

C) nos recém-nascidos e nos bebês, o diagnóstico da DDQ é eminentemente clínico e realizado com 

as manobras de Ortolani e de Peter, e o sinal de Galeazzi ou de Allis, que apresentará a diferença 

de comprimento entre os membros. 

D) a manobra de Peter é realizada com a criança em decúbito dorsal com os quadris e os joelhos em 

posição de flexão de 90°, com as coxas em adução e com rotação interna leves. Examinamos um 

dos quadris de cada vez, com o outro bem estabilizado, em posição de leve abdução. Ao fazer a 

manobra, tem-se a sensação de um “click”. 

E) o tratamento é indicado assim que o diagnóstico tenha sido realizado, baseia-se no conceito de que 

mantendo-se o posicionamento do quadril reduzido em flexão e abdução, ocorrerá o estímulo 

necessário para o desenvolvimento normal da articulação. O suspensório de Pavlik é a órtese mais 

usada para cumprir este objetivo. 
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Questão 37 (Peso 3)  

Pode-se dizer que a aquisição de marcos de desenvolvimento pelas crianças depende do 
funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC) e de outras dimensões do funcionamento orgânico, 
bem como da carga e da qualidade dos estímulos e das relações que a criança vivencia.  

Sobre o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) normal da criança, é correto afirmar que 

A) ao final do segundo trimestre, a criança tem total controle do seu deslocamento de peso na postura 
sentada e apresenta reações laterais e posteriores de apoio, sem riscos de cair para os lados e para 
trás. 

B) o recém-nascido na postura de prono apresenta o peso do corpo no tronco superior e pelve. Isto 
facilita a mobilidade dos membros superiores. Os membros inferiores estão fletidos com o quadril 
apoiado na superfície. 

C) o bebê de quatro meses na postura supina consegue alcançar os joelhos e rolar para decúbito 
lateral, é capaz de manter o apoio das mãos com o cotovelo estendido, quando em prono, e de se 
estender contra a gravidade deixando apenas o abdome no apoio. 

D) o reflexo de Moro aparece com o recém-nascido e desaparece por volta do oitavo mês. Testa-se 
deslocando-se o centro de gravidade da criança. Na resposta, vai haver uma abdução e extensão 
dos membros e, em seguida, ocorre a adução e flexão. Deve ser sempre simétrico.  

E) o reflexo tônico-cervical assimétrico é estimulado pela rotação da cabeça.  O membro superior e o 
membro inferior do lado facial se fletem (aumento do tônus flexor), enquanto o membro superior e 
membro inferior do lado occipital estendem (aumento do tônus extensor). Inicia-se por volta do 
segundo mês e é integrado no quarto mês.  

Questão 38 (Peso 3)  

A fratura proximal do fêmur é a principal causa de morbidade, institucionalização e mortalidade em 
idosos. Sobre a fisioterapia no pós-operatório de fratura proximal do fêmur, é correto afirmar que 

A) não é indicado colocar o paciente em ortostáse até 15 dias do pós-operatório, pois pode dificultar  o 
processo de ossificação. 

B) na cirurgia de Artroplastia Total de Quadril é permitida a combinação de flexão, adução e rotação 
externa, mas os movimentos de extensão e rotação interna podem causar luxação. 

C) o objetivo principal do fisioterapeuta é trabalhar o aumento de força muscular, melhorar a segurança 
e eficiência da deambulação, sendo desnecessário conhecer o tipo de fratura, assim como o material 
usado para fixação cirúrgica. 

D) independente do tipo de fratura e do material usado para fixação, é importante que este paciente 
fique em ortostatismo e deambule com auxilio, o mais precoce possível, para evitar complicações 
respiratórias e outras complicações inerentes ao imobilismo. 

E) os exercícios ativos de mobilização dos quadris realizados com ajuda, assim como as contrações 
isométricas dos músculos quadríceps e glúteos, e os exercícios ativos ao nível dos tornozelos devem 
ser incentivados com o objetivo de reduzir o perigo de trombose venosa e devem iniciar logo após a 
alta hospitalar. 

Questão 39 (Peso 3)  

A síndrome do impacto no ombro (SIO) é uma patologia inflamatória e degenerativa, que se caracteriza 
por impactação mecânica de determinadas estruturas que se localizam no espaço 
úmerocoracoacromial da articulação.   

Sobre o tratamento da SIO, é correto afirmar que  

A) o procedimento cirúrgico deve ocorrer o mais breve possível, de forma a não agravar a lesão, pois 

a possibilidade de retração tendinosa é um fato e isso poderia dificultar o acesso cirúrgico. 

B) a reabilitação deve ser realizada com duração mínima de um mês. Caso não tenha melhora do 

quadro neste período, deve-se optar pelo tratamento cirúrgico, e a reabilitação pós-operatória inicia 

a partir da segunda semana. 

C) o tratamento fisioterapêutico na fase inicial da SIO tem como objetivo a redução ou abolição da dor, 

diminuição do processo inflamatório instalado e ganho de amplitude de movimento com exercícios 

de fortalecimento muscular. 

D) a evolução do tratamento fisioterapêutico na SIO deve enfatizar atividades de reforço muscular dos 

estabilizadores da escápula. O trabalho de força dos músculos do manguito rotador do ombro, que 

desempenham papel fundamental na estabilidade e depressão da cabeça umeral, é importante para 

o bom funcionamento do ritmo escápuloumeral. 

E) na fase aguda, o uso da TENS é indicado no controle e modelação da dor, e a crioterapia, por causa 

do efeito de resfriamento, pode favorecer a redução da inflamação. A tração do ombro com 

pequenos graus de abdução pode ser indicada para descompressão articular e alívio do quadro 

álgico, já os exercícios pendulares são contraindicados nesta fase. 
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Questão 40 (Peso 3)  

A eletroterapia, em suas diversas modalidades, é largamente utilizada pelos fisioterapeutas no 
tratamento de vários distúrbios. A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) é o método de 
estimulação dos nervosos periféricos através de eletrodos acoplados à pele com fins terapêuticos.  

Sobre a TENS, é correto afirmar que  

A) a TENS acupuntura é utilizada para alívio da dor crônica. 

B) a TENS de baixa frequência e alta intensidade é efetiva na dor aguda. 

C) a TENS de alta frequência e baixa intensidade é indicada para dores crônicas. 

D) a TENS é contraindicada em gestantes, independente do período de gestação. 

E) a TENS age sobre as fibras nervosas eferentes como um estímulo diferencial que "concorre" com a 

transmissão do impulso doloroso. 

 

QUESTÃO DISSERTATIVA 

Questão 41 (10 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Saúde da Família  

Proposta: Discorra sobre o papel da Estratégia Saúde da Família no Brasil no contexto atual, 

através de uma redação com no mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas, contemplando os 

seguintes aspectos: 

A) motivação para sua inserção na Saúde da Família (3,0); 

B) expectativas em relação à Saúde da Família para sua formação profissional (2,5); 

C) possíveis contribuições de sua categoria profissional à Estratégia de Saúde da Família (2,5). 

Obs.: Estrutura do texto/Adequação da linguagem à norma culta/Ortografia (2,0). 
 

Será atribuída nota 0 (zero) à questão dissertativa (redação) que:  

a) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado 

que possa permitir a identificação do candidato; 

b) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto;  

c) estiver rasurada; 

d) fugir ao tema proposto;  

e) estiver em branco;  

f) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e 

palavras soltas ou em versos) ou for escrita em língua diferente da portuguesa; 

g) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de azul ou preta, em sua totalidade; 

h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;  

i) ultrapassar margens e o número máximo de 35 linhas; 

j) apresentar informações que no momento da matrícula não puderem ser comprovadas. 
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