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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] 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” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

 

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 113) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 4 

 

 

Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75)  

Com base na forma de transmissão do calor na termoterapia, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira: 

(1) Condução (   ) Transforma um tipo de energia em outro, levando ao aumento da 
temperatura. Constituem exemplos: ultrassom e micro-ondas. 

(2) Convecção (   ) Transmite calor através do contato com um fluido, através de 
estímulo mecânico. Constituem exemplos: hidroterapia e turbilhão. 

(3) Conversão (   ) Transfere calor através do contato direto entre dois corpos. 
Constituem exemplos: compressas quentes, parafina e bolsa de 
água quente. 

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

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

Questão 17 (Peso 0,50)  

A marcha humana é caracterizada por uma sequência de movimentos e sua análise requer uma 
adequada mensuração, descrição e avaliação sistemática para caracterizar a locomoção de cada 
indivíduo, tendo relevância no estudo e tratamento de condições que acometem o aparelho 
locomotor.  

Em relação ao ciclo de marcha normal, é correto afirmar que 

A) as fases de apoio, oscilação e balanço compreendem o ciclo de marcha. 
B) a fase de apoio, também chamada de sustentação, equivale a 52% do ciclo da marcha. 
C) a fase de oscilação é dividida em três eventos: balanço inicial, balanço médio e balanço 

terminal. 
D) a duração de cada uma das fases da marcha é diretamente proporcional à capacidade de 

realização do movimento.  
E) o ciclo da marcha é compreendido entre o primeiro contato de um dos pés com o solo e 

finaliza com o contato do outro pé. 
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Questão 18 (Peso 0,75)  

A Amplitude de Movimento (ADM) é estabelecida quando se avalia a distância que o músculo é 
capaz de encurtar após ter sido alongado ao máximo. Seus principais objetivos são a manutenção 
e o ganho de mobilidade.  

Quanto aos tipos de exercício de ADM e suas indicações, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O exercício de ADM realizado de forma passiva, não previne a atrofia muscular. 
(   ) Um dos objetivos da realização de exercícios de ADM ativa-passiva é a manutenção da 

elasticidade muscular fisiológica. 
(   ) O fisioterapeuta, na aplicação do exercício de ADM de forma ativa, orienta verbalmente o 

paciente para que realize o movimento sozinho. 
(   ) O exercício do tipo ADM ativo-passivo é um tipo de exercício ADM ativo através do qual o 

fisioterapeuta oferece assistência quando há necessidade de completar o movimento. 
(   ) O exercício de ADM, nos locais onde existe inflamação aguda, deve ser realizado de forma 

ativo-passiva com o intuito de movimentar ativamente, dentro do limite do paciente, e 
auxiliar no processo cicatricial. 

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

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

Questão 19 (Peso 0,75)  

A eletroterapia consiste na utilização de correntes elétricas para fins terapêuticos. Sobre a 
corrente elétrica e sua utilização na eletroterapia, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea estimula as fibras mecanoceptoras que 
contribuem para redução da percepção dolorosa. É indicada na dor aguda de quadros pós-
operatórios. 

(   ) A Corrente Galvânica, também utilizada para realização de Iontoforese, favorece a penetração 
de substâncias, estimula os tecidos e promove aumento da atividade celular. É, geralmente, 
utilizada para tratamentos de caráter local. 

(   ) A Corrente Interferencial utiliza correntes contínuas ou alternadas com intensidade na faixa 
dos microamperes. Acelera a produção de Adenosina Trifosfato (ATP) e reestabelece a 
homeostase tecidual. É contraindicada em casos de neoplasias e dermatites. 

(   ) As Microcorrentes têm como princípio terapêutico a produção de duas correntes com 
frequências levemente diferentes. Produzem alívio da dor mediante a produção de um 
bloqueio periférico da atividade nas fibras nervosas portadoras de impulsos nocivos. 

(   ) O objetivo principal da Corrente Russa é a contração muscular com a função de reeducação 
da ação muscular, hipertrofia e aumento da potência muscular. É contraindicada em casos de 
irritação à corrente elétrica sobre o eixo cardíaco e dermatites cutâneas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F F V 
B) V F V F F 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

Questão 20 (Peso 0,50)  

Sobre os efeitos fisiológicos da radiação ultravioleta (UV) considerados fotoquímicos, é correto 
afirmar que, além da ação bactericida, são a produção de 

A) Vitamina E, hipoplasia benigna da pele, produção de melanina e hiperemia. 
B) Vitamina D, hipoplasia benigna da pele, produção de melanina e hiperemia. 
C) Vitamina E, hiperplasia benigna da pele, produção de melatonina e eritema. 
D) Vitamina D, hiperplasia benigna da pele, produção de melanina e eritema. 
E) Vitaminas D e E, hipoplasia benigna da pele, produção de melanina e eritema. 
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Questão 21 (Peso 0,75)  

Na anamnese de pacientes com quadros álgicos na região do quadril, o detalhamento e a 
realização de testes ortopédicos é imprescindível para um tratamento e o acompanhamento 
efetivo de cada caso.  

Sobre os testes ortopédicos para o quadril, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Teste de Trendeleburg é realizado com o paciente em decúbito lateral, abduzindo a perna e, 
em seguida, soltando-a. Se a perna deixar de descer suavemente, provavelmente, suspeitar-
se-á de uma contratura do músculo tensor da fáscia lata ou do trato iliotibial. 

(   ) O Teste de Thomas é realizado com o paciente em posição supina, com os joelhos fletidos e 
para fora da maca. O paciente é orientado para flexionar, significativamente, o quadril e o 
joelho oposto. Caso ocorra flexão do quadril, o teste é sugestivo para retesamento do músculo 
iliopsoas, mas, se não ocorrer a flexão do quadril e sim a extensão do joelho, o teste é 
sugestivo para retesamento do reto femural. 

(   ) O Teste de Ober é feito com o paciente em pé e o terapeuta atrás apoiando as mãos nas 
espinhas ilíacas postero-superior. O paciente é instruído para flexionar uma perna de cada 
vez. Se o paciente não for capaz de ficar de pé sobre uma perna, porque a pelve oposta cai ou 
deixa de elevar-se, o teste será considerado positivo, indicando fraqueza do músculo Glúteo 
Médio ao lado oposto da flexão do quadril. 

(   ) O Teste de Patrick e Fabere é feito com o paciente em supino. O fisioterapeuta deve 
estabilizar com uma das mãos a pelve oposta e realizar a flexão, abdução e rotação externa do 
membro inferior, exercendo uma pressão nesse movimento. Se o paciente relatar dor inguinal, 
é indicativo de patologias da articulação coxofemoral, mas se o relato de dor for na região 
sacroilíaca, o teste é indicativo de patologias desta articulação. 

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

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

Questão 22 (Peso 0,75)  

Na massoterapia, diversas técnicas podem ser empregadas de acordo com a condição de saúde 
do paciente e o efeito terapêutico que se deseja obter.  

Considerando as técnicas de massoterapia, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O principal efeito da percussão é produzir hiperemia local. Existem quatro tipo de 
movimentos: 1) golpes aplicados com o dedo mínimo 2) golpes aplicados com a região 
palmar e punhos retos; 3) tapotagem e 4) dedilhamento.  

(   ) A Effleurage, também chamada de "deslizamento", é a mais natural e instintiva de todas as 
técnicas de massagem. Como uma manobra básica, é usada no começo de todas as 
rotinas de massagem, sendo também aplicada em áreas de disfunção somática ou de dor 
referida. Sua aplicação pode ser superficial ou profunda.  

(   ) O diferencial da Petrissage é não causar contração reflexa dos músculos esqueléticos, 
embora afete os músculos involuntários. A técnica consiste em aplicar pressão baixa, 
rápida e intermitente com toda a mão, sem suspender o contato da ponta dos dedos com a 
pele. É contraindicada em condições agudas. 

(   ) A vibração consiste em gerar uma pressão entre os dedos de uma mão e o polegar da 
outra mão, de modo a levantar os tecidos afastando-os das estruturas subadjacentes, 
afetando tecidos superficiais e profundos. Contribui para o efeito de alongamento do tecido 
muscular e da fáscia adjacente, liberando aderências. 

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

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 23 (Peso 0,50)  

A termoterapia é a utilização de calor para fins terapêuticos, podendo ser de aplicação superficial 
ou profunda. É, amplamente, empregada no tratamento fisioterapêutico com a finalidade de 
obtenção de melhores resultados para o paciente. São modalidades de aplicação terapêutica do 
calor por conversão: 

A) turbilhão e parafina. 
B) hidroterapia e turbilhão. 
C) parafina e Infravermelho. 
D) ondas curtas e hidroterapia. 
E) infravermelho e ondas curtas. 

Questão 24 (Peso 0,75)  

As fibras musculares esqueléticas são classificadas em tipo I e II. Quanto a essa classificação, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(1) Fibras musculares esqueléticas tipo I (   ) São as fibras musculares de contração lenta. 
(2) Fibras musculares esqueléticas tipo II (   ) São as fibras musculares de contração rápida.  
  (   ) Esse tipo de fibra parece ser dominante em 

alguns músculos posturais. 
  (   ) Esse tipo de fibra parece ser dominante nos 

músculos eretores da espinha e no sóleo. 
  (   ) Esse tipo de fibra predomina em músculos de 

membros onde força, potente e rápida, é 
necessária. 

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

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

Questão 25 (Peso 1,00)  
O músculo grande dorsal é importante em relação aos movimentos de andar com muletas e 
elevar o corpo em paralelas. A força desse músculo, atuando em conjunto com os músculos 
adutores e rotadores mediais, é responsável por ações como nadar e remar. No caso de 
encurtamento desse músculo, observa-se limitação da 

A) extensão do membro superior em flexão e adução, podendo ocorrer depressão da cintura 
escapular para baixo e para trás. 

B) elevação do membro superior em flexão e abdução, podendo ocorrer depressão da cintura 
escapular para baixo e para trás. 

C) extensão do membro superior em flexão e abdução, podendo ocorrer depressão da cintura 
escapular para baixo e para trás. 

D) elevação do membro superior em flexão e adução, podendo ocorrer depressão da cintura 
escapular para baixo e para frente. 

E) elevação do membro superior em flexão e abdução, podendo ocorrer depressão da cintura 
escapular para baixo e para frente. 

Questão 26 (Peso 0,50)  

A doença de Parkinson é uma condição progressiva do sistema extrapiramidal e a abordagem 
fisioterapêutica tem entre seus objetivos, minimizar problemas motores para que o indivíduo 
mantenha sua independência na realização de atividades da vida diária.  

Sobre as características da doença de Parkinson, é correto afirmar que 

A) a "fáscies em máscara" ou "congelada" é um sinal patognômico da doença. 
B) o tratamento fisioterapêutico consiste em manter o equilíbrio e a mobilidade. 
C) a rigidez articular é uma das condições que mais limitam a qualidade de vida. 
D) o quadro clínico, geralmente, começa a aparecer entre os 40 e 50 anos de idade. 
E) o paciente apresenta bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural. 
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Questão 27 (Peso 0,50)  

A corrente galvânica é uma corrente contínua, de baixa tensão e intensidade não superior a 
200mA. Os efeitos fisiológicos e físico-químicos da eletroterapia são divididos, por convenção, em 
  
A) polares, polares por aproximação e apolares. 
B) polares, polares de vizinhança e interpolares.  
C) polares de vizinhança, interpolares e apolares. 
D) polares positivos, polares negativos e interpolares. 
E) polares positivos e negativos, interpolares e apolares. 

Questão 28 (Peso 0,75)  

O tratamento fisioterapêutico, em casos de mulheres que passaram por um câncer de mama, vem 
evoluindo ao longo do tempo com vistas a proporcionar melhor funcionalidade a essas mulheres. 
Um dos problemas que afetam essas mulheres é o linfedema, tornando-se essa uma área 
especializada.  

Em geral, o tratamento do linfedema, em casos de mastectomia unilateral, consiste em exercícios 
para 

A) manter a amplitude de movimento do membro contralateral, compressão por bandagem, 
posicionamento no leito e massagem superficial. 

B) aumentar a força muscular do membro afetado, compressão por bandagem bilateral, 
drenagem linfática manual e posicionamento dos membros superiores. 

C) aumentar a força muscular dos membros superiores, compressão do membro afetado por 
bandagens, massagem superficial e posicionamento do membro afetado. 

D) manter e aumentar a amplitude de movimento do membro afetado, compressão bilateral dos 
membros superiores por bandagens e drenagem linfática mecânica. 

E) manter e aumentar a amplitude de movimento dos membros superiores, compressão do 
membro afetado por bandagens, posicionamento do membro afetado e drenagem linfática 
manual.  

Questão 29 (Peso 1,00)  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Reabilitação Cardíaca (RC) é o somatório 
das atividades necessárias para proporcionar melhores condições física, mental e social para que 
o paciente possa levar uma vida ativa e produtiva. Deve ser iniciada ainda dentro do ambiente 
hospitalar o mais precoce possível.  

Sobre as quatro fases do Programa de RC, é correto afirmar que 

A) na fase II, o paciente já recebeu a alta hospitalar e as orientações para realização da RC em 
domicílio. 

B) na fase IV, o paciente pode ser considerado reabilitado e seu acompanhamento começa a 
ocorrer anualmente. 

C) após cerca de dois meses do evento cardíaco, dá-se início à fase III da RC. Ressalta-se, no 
entanto, que não necessariamente o paciente passou pela fase II. 

D) pacientes que respondem bem à fase I da reabilitação, só terão aumento da intensidade de 
exercício quando passarem para a fase II ou III do protocolo de RC. 

E) na fase I, dentro da unidade coronariana, o paciente deve iniciar as ações da RC, 
independente de compensação clínica, pois os exercícios contribuirão para atingir essa 
compensação. 

Questão 30 (Peso 1,00)  

O Órgão Tendinoso de Golgi (OTG) age na prevenção ___________ e tem a função de inibir o 
estímulo ____________por meio da ativação da musculatura ____________, o que limita a ação 
e não permite a demasiada ação da musculatura _____________, ocasionando equilíbrio 
agonista/antagonista e protegendo a musculatura envolvida no movimento. 

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

A) articular / agonista / antagonista / agonista. 
B) muscular / agonista / antagonista / agonista. 
C) articular / antagonista / agonista / antagonista. 
D) muscular / antagonista / agonista / antagonista. 
E) proprioceptiva / antagonista / agonista / antagonista. 
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Questão 31 (Peso 0,75)  

A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral que atinge grande parte da população em 
especial mulheres e adolescentes. Há casos que interferem na qualidade de vida das pessoas 
ocasionando desconfortos, dores e alterações físicas importantes. 

Sobre a escoliose, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As escolioses podem ser divididas, quanto a sua origem em: idiopática ou de causa 
desconhecida, congênita e neuromuscular. 

(   ) A escoliose, quando assintomática, não altera a distribuição de forças e a atividade 
muscular na coluna, predispondo a seu desgaste precoce. 

(   ) A escoliose estrutural envolve uma curvatura lateral irreversível com rotação fixa das 
vértebras, sendo necessária intervenção cirúrgica para correção do problema. 

(   ) A escoliose não-estrutural, também denominada escoliose postural ou funcional, é 
reversível e pode ser alterada com mudanças de posição e aplicação de métodos como o 
RPG e Klapp. 

(   ) A escoliose conduz a desequilíbrios de força e comprimento musculares no tronco, 
tornando a musculatura do lado côncavo retraída e mais alongada no lado convexo, o que 
leva, consequentemente, a sobrecargas assimétricas. 

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

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

Questão 32 (Peso 1,00)  

Sobre as propriedades do miocárdio, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Contratilidade (   ) É a propriedade do músculo cardíaco em reagir, quando estimulado. 
(2) Excitabilidade (   ) É a capacidade celular de gerar estímulos, sendo o marca-passo 

cardíaco. 
(3) Automatismo (   ) É a capacidade do músculo cardíaco em funcionar como um sincício, 

respondendo a lei do tudo-ou-nada. 
(4) Condutibilidade (   ) É a característica que permite ao miocárdio ser capaz de transmitir 

um estímulo gerado em uma parte do coração para o restante do 
músculo.  

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

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

Questão 33 (Peso 0,75)  

A Gota, doença causada pela deposição articular do cristal monourato de sódio, acomete cerca 
de 3% da população. Sobre a gota, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Apresenta como característica a rigidez matinal. 
(   ) Requer repouso absoluto em seu estágio agudo. 
(   ) Pode evoluir para acometimento poliarticular, tornando-se crônica. 
(   ) É mais comum entre os homens e nas idades entre 30 e 50 anos de idade. 
(   ) Pode levar à deformidade dos dedos das mãos, do tipo dedo em pescoço de cisne. 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V V F F 
C) F F F V V 
D) F V V V F 
E) F V F V F 
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Questão 34 (Peso 0,75)  

O III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica trata que a fisioterapia faz parte do atendimento 
multidisciplinar oferecido a pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Quanto à 
abordagem do fisioterapeuta em pacientes críticos em ventilação mecânica, uma combinação de 
procedimentos pode ser utilizada, entre eles a terapia com PEEP.  

Sobre a PEEP, é correto afirmar que é a Pressão  

A) Progressiva Expiratória Final e consiste na utilização de pressão progressiva no final da 
expiração, com a finalidade de promover a expansão de unidades alveolares colabadas. 

B) Positiva Expiratória Final e consiste na utilização da pressão positiva ao final da expiração ou 
pressão positiva contínua nas vias aéreas, com a finalidade de promover a expansão de 
unidades alveolares colabadas. 

C) Progressiva Expiratória Final e consiste na utilização da pressão positiva ao final da respiração 
ou pressão positiva contínua nas vias aéreas, com a finalidade de promover o colabamento 
das unidades alveolares. 

D) Positiva Expiratória Final e consiste na utilização da pressão positiva ao final da expiração ou 
pressão positiva contínua nas vias aéreas, com a finalidade de promover a manutenção de 
unidades alveolares colabadas. 

E) Progressiva Expiratória Final e consiste na utilização da pressão progressiva durante a 
expiração ou pressão contínua nas vias aéreas, com a finalidade de promover a manutenção 
de unidades alveolares colabadas. 

Questão 35 (Peso 1,00)  

No desenvolvimento neuromotor normal, há reflexos e reações que interferem no comportamento 
da criança até o amadurecimento gradativo do sistema nervoso central.  

Sobre o Reflexo Tônico Cervical Assimétrico (RTCA), é correto afirmar que 

A) é estimulado pela rotação da cabeça e causa a extensão dos membros para o lado em que a 
cabeça foi rodada e diminuição do tônus extensor com aumento da flexão dos membros para o 
lado occipital da cabeça. Inicia-se por volta do segundo mês e é integrado no quarto mês. 

B) é evocado pelas mudanças da posição da cabeça no espaço. Na criança com Paralisia 
Cerebral, provoca uma hipertonia na posição supina e uma hipotonia na posição prono. Está 
presente no primeiro mês de vida, desaparecendo no sexto mês com o surgimento da reação 
de Landau. 

C) é uma resposta proprioceptiva dos músculos do pescoço por um movimento ativo ou passivo. 
A elevação da cabeça produz um aumento do tônus extensor nos membros superiores e 
aumento do tônus flexor nos membros inferiores. Abaixando-se a cabeça, ocorre a situação 
inversa. Geralmente, surge no segundo mês e integra-se por volta do sexto mês. 

D) aparece no recém-nascido e desaparece por volta do quarto ao sexto mês. Testa-se 
deslocando-se o centro de gravidade da criança ou dando um estímulo visual ou sonoro. 
Como resposta, há uma abdução e extensão dos membros, com extensão e abertura dos 
dedos, exceto as falanges distais dos indicadores e polegares, que permanecem em flexão. 
Em seguida, ocorre a adução e flexão dos membros. 

E) é uma combinação das reações de retificação e dos reflexos tônicos. Aparece por volta dos 
seis meses de idade. Quando se levanta uma criança de bruços da mesa, apoiada apenas 
com a mão do examinador sob o tórax, a criança primeiro ergue a cabeça, de maneira que a 
face esteja numa posição vertical. Após esta elevação da cabeça, ocorre uma extensão tônica 
da coluna e dos membros inferiores, que pode ser tão forte que todo o corpo da criança 
encurva-se para trás. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00)  

A ação da terapia trombolítica nos casos de Trombose Venosa Profunda visa, secundariamente, a 
prevenção de 

A) arritmias. 
B) embolia pulmonar. 
C) isquemia miocárdica. 
D) tamponamento cardíaco. 
E) amputação dos membros inferiores. 
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Questão 37 (Peso 1,00)  

"Saúde Funcional é o estado de funcionalidade e de bem-estar individual e das coletividades, em 
todos os ciclos de vida, no desempenho das atividades e na participação social, promovendo 
qualidade de vida e autonomia para o pleno exercício da cidadania" (BRASIL, 2011, p.1) 

Com base no referido conceito, analise o caso: 

JCA, 37 anos, ambulante, afastada do trabalho porque vem apresentando dor lombar intensa (EVD: 
9), há 5 meses. Apresenta diminuição de força muscular de abdominais, glúteos médio e máximo. 
Relata dificuldade para permanecer muito tempo sentada, agachar, subir e descer escada e rampa. 
Mora em uma rua que apresenta um aclive importante, possui 2 filhos de 6 e 2 anos. 

Sobre a funcionalidade, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Deficiência (   ) Dificuldade para agachar 
(2) Limitação da atividade (   ) Interrupção das atividades laborais 
(3) Restrição da participação (   ) Diminuição de força muscular de abdominais 
 

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

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

Questão 38 (Peso 1,00)  

PCF, sexo masculino, 8 anos, cadeirante, GMFCS nível 3, apresenta paralisia cerebral do tipo 
diplégica espástica. Vive com a mãe e a irmã, em uma região de periferia, de difícil acesso do ponto 
de vista arquitetônico. Deixou de ir à escola porque a mãe não tem como conduzir a cadeira de rodas 
todos os dias pelas escadas que são as vias de acesso ao seu domicílio e não consegue carregá-lo, 
pois a criança está com sobrepeso corporal. 

Sobre o referido caso, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O sobrepeso corporal é uma deficiência. 
(   ) Um dos objetivos terapêuticos deve ser promover o retorno à escola. 
(   ) A presença de escadas constitui-se um fator ambiental do tipo barreira. 
(   ) O diagnóstico cinético funcional de PCF é paralisa cerebral do tipo diplégica espástica. 

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

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

Questão 39 (Peso 1,00)  

No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) anualmente. 
A doença representa a primeira causa de morte e incapacidade no País, o que gera grande impacto 
econômico e social. Por isso, o combate à doença deve ter o foco na prevenção, uma vez que 90% 
dos casos podem ser evitados.  

Sobre AVC, é correto afirmar que 

A) é uma doença cerebrovascular de início insidioso que causa sequelas motoras, de fala e de 
deglutição. 

B) é uma doença altamente incapacitante, sendo responsável por danos temporários ao sistema 
nervoso central. 

C) é definido como o comprometimento neurológico global, de ocorrência insidiosa e duração de mais 
de 24 horas (ou que causa morte) e provável origem vascular. 

D) é definido como o comprometimento neurológico focal, de ocorrência insidiosa e duração de mais 
de 24 horas (ou que causa morte) e provável origem vascular. 

E) é definido como o comprometimento neurológico focal (ou às vezes global), de ocorrência súbita e 
duração de mais de 24 horas (ou que causa morte) e provável origem vascular. 
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Questão 40 (Peso 1,00)  

O Acidente Vascular Cerebral pode ser classificado em dois tipos: hemorrágico e isquêmico.  
Considerando as características dos tipos de AVC, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Isquêmico (   ) Pode ser decorrente de um evento trombótico ou de um evento embólico. 
(2) Hemorrágico (   ) Este tipo pode se dividir em dois subtipos: o intracerebral e o subaracnóide. 
  (   ) É o tipo menos comum e o maior responsável pelas mortes decorrentes de 

AVC. 

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

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

Questão 41 (Peso 1,00)  

JCP, sexo feminino, 31 anos, capoeirista, trabalha como professora primária. Vive com sua mãe que 
é idosa, fumante e apresenta sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC).  JCP não tem filhos e 
usa anticoncepcional para se prevenir. Os fatores de risco que JCP apresenta para o 
desenvolvimento de um AVC são: 

A) sexo e sobrepeso. 
B) hereditariedade e idade. 
C) tabagismo passivo e idade. 
D) uso de anticoncepcional e dieta. 
E) hereditariedade e tabagismo passivo. 

Questão 42 (Peso 1,00)  

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma importante causa de morbimortalidade especialmente no 
Brasil. O diagnóstico e intervenção médica precoces são fundamentais para reduzir a área de lesão e 
as sequelas provenientes da lesão tecidual. Apesar disso, estudos têm demonstrado que o 
conhecimento da população leiga sobre o acidente vascular cerebral (AVC) é inadequado em relação 

aos sinais e sintomas da doença. 
Dada a relevância do reconhecimento precoce do AVC agudo, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Redução do nível de consciência, vômitos, vertigem, apraxia, disartrofonia e hemiparesia são 
características clínicas do AVC. 

(   ) A cefaléia de início súbito e atípico é um sintoma muito comum da eminência de déficit no 
fornecimento sanguíneo cerebral, sendo mais frequente no AVC isquêmico em relação ao 
hemorrágico. 

(   ) O AVC, geralmente, se apresenta com o surgimento insidioso e desenvolvimento lento de um 
déficit neurológico generalizado, podendo haver a presença de hemianopsia, hemiparesia, e 
afasia que costumam progredir nos momentos seguintes. 

(   ) Apesar de a avaliação clinica ser fundamental para o diagnóstico e diferenciação do AVC, a 
realização da ressonância nuclear magnética (RNM) na fase aguda, durante o atendimento 
imediato da equipe médica, é de extrema importância, por ser uma técnica de baixo custo e ter 
mais sensibilidade e especificidade na detecção da hemorragia intracerebral. 

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

A) V V V F 
B) V F F V 
C) V F F F  
D) F F F V 
E) F V F V 
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Questão 43 (Peso 1,00)  

De acordo com a fisiopatologia do acidente vascular cerebral (AVC), é correto afirmar que 

A) a área periférica à lesão central não é atingida pelos efeitos citotóxicos provocados pela cascata 
bioquímica isquêmica proveniente do sofrimento neuronal provocado pela isquemia cerebral. 

B) a hemorragia intracerebral, subtipo mais comum de AVC isquêmico, está relacionada com a 
ruptura de pequenos vasos com lesões crônicas, nos portadores de hipertensão arterial sistêmica.  

C) a estase sanguínea e a redução do fluxo sanguíneo, em pessoas portadoras de patologias do 
ritmo cardíaco,  são eventos tromboembólicos incomuns da tríade de Virchow que podem explicar 
o desenvolvimento do AVC.  

D) a oclusão vascular é o principal evento que justifica a ocorrência do AVC isquêmico ao provocar a 
interrupção do fornecimento de oxigênio e glicose em determinada região do cérebro, interferindo 
nos processos metabólicos do tecido cerebral atingido.  

E) a área de penumbra isquêmica, na fase aguda do AVC, corresponde à região de lesão central 
permanente de infarto com presença de tecido encefálico infartado que possui capacidade de 
recuperação diante da terapêutica para restauração do fluxo sanguíneo local.  

Questão 44 (Peso 1,00)  

As disfunções sensório-motoras, de linguagem e cognitivas consequentes do AVC podem causar 
limitações no desempenho funcional com consequências negativas na estrutura e função do corpo, 
atividades e participação. Sobre as técnicas de intervenção, numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

(1) Realidade virtual (   ) Tem o objetivo de melhorar a função motora do membro 
envolvido. 

(2) Terapia do espelho (   ) Abordagem funcional que utiliza estímulos exteroceptivos 
e proprioceptivos com o objetivo de proporcionar uma 
reaprendizagem motora. 

(3) Treino orientado à tarefa (   ) Promove uma restauração do movimento que é atribuída 
a uma reorganização cortical uso-dependente que 
interrompe um processo cíclico chamado não uso 
aprendido. 

(4) Terapia por contensão induzida (   ) Trata-se de uma experiência imersiva, interativa, 
tridimensional, que ocorre em tempo real e estimula a 
participação ativa do paciente mesmo com incapacidade 
física e cognitiva. 

(5) Facilitação neuromuscular 
proprioceptiva 

(   ) O movimento é organizado em torno de um objetivo 
motor e comportamental e é realizado de maneira 
repetitiva e intensiva. As tarefas propostas são ajustadas 
segundo as necessidades e objetivos de cada paciente 
proporcionando a solução ativa de problemas e 
adaptação. 

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

A) 1 3 4 2 5 
B) 2 5 4 1 3 
C) 3 5 1 4 2 
D) 4 3 1 2 5 
E) 5 1 3 2 4 

Questão 45 (Peso 1,00)  

Sobre a distrofia muscular congênita, é correto afirmar que 

A) os pacientes não apresentam anormalidades/malformações cerebrais. 
B) a tosse mecanicamente assistida é desaconselhada pelos riscos de complicações. 
C) os exercícios podem ser realizados com carga máxima para evitar maior comprometimento 

funcional. 
D) como recurso de higiene pulmonar, a terapia de empilhamento de ar é contraindicada como 

recurso de higiene pulmonar. 
E) para a monitorização da função respiratória é necessário realizar, testes de função pulmonar, a 

avaliação da força muscular respiratória, a polissonografia, a radiografia torácica e a 
videofluoroscopia. 
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Questão 46 (Peso 1,00)  

Considerando o conceito neuroevolutivo Bobath, desenvolvido por Berta e Karl Bobath para tratar 
indivíduos com disfunções da postura e do movimento, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A aprendizagem motora é um princípio norteador da técnica. 
(   ) A teoria atual do conceito Bobath é fundamentada na abordagem sistêmica do controle motor. 
(   ) A facilitação do movimento é essencial para iniciar, continuar ou completar a atividade 

funcional. Ela se dá de forma passiva. 
(   ) O conceito Bobath baseia-se na resolução de problemas, facilitando o movimento através 

pontos-chave(tronco, pelve, ombros, mãos e pés), inibindo padrões de movimento anormais. 

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

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

Questão 47 (Peso 1,00)  

Sobre a amiotrofia muscular espinhal, é correto afirmar 

A) o tipo 1, Werdnig-Hoffman, inicia antes dos seis meses, com óbito antes dos dois anos. 
B) os pacientes apresentam atrofia muscular, principalmente, nos grupos proximais e membros 

superiores, com arreflexia. 
C) o tipo 2 inicia antes dos 18 meses, com óbito após dois anos, mas a criança chega a alcançar a 

capacidade de ficar em pé. 
D) o diafragma, os músculos hióideos, os músculos involuntários dos intestinos, bexiga e coração são 

acometidos, assim como são afetadas a sensibilidade e a cognição. 
E) a causa é pela degeneração das células do corno anterior da medula, com perda progressiva 

destas e sequelas que avançam à medida que a criança se desenvolve.  

Questão 48 (Peso 1,00)  

De acordo com o comprometimento secundário à Mielomeningocele e a indicação de órteses, numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 
(1) Nível L1-L3 (   ) Observado calcâneo varo, dedos em garra e risco de úlcera de 

calcanhar. Indicado OTP pu órtese supra-maleolar. 
(2) Nível L4-L5             (   ) Observado contratura em flexão do quadril, possível luxação de quadril, 

com lordose lombar e calcâneo varo, com indicação de OJTP ou OTP. 
(3) Nível S1-S2     (   ) Presença de contratura em flexão de quadril, com luxação e 

instabilidade, assim com escoliose.  Indicado OQJTP e parapódio 
precoce.     

(4) Nível T6-T12 (   ) Presença de cifoescoliose, com contratura em abdução e rotação lateral 
de quadril e pé torto.  Indicado OTLS (órtese toracolomnossacral), OTP 
e parapódio. 

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

A) 1 3 4 2 
B) 2 1 3 4 
C) 3 2 4 1 
D) 3 2 1 4 
E) 4 2 1 3 
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Questão 49 (Peso 1,00)  

Sobre os efeitos do dióxido de carbônico (CO2) no fluxo sanguíneo cerebral, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A PCO2 aumentada promove vasodilatação cerebral, elevando o fluxo sanguíneo. 
(   ) A PCO2 aumentada promove vasoconstricção cerebral, reduzindo o fluxo sanguíneo. 
(   ) A hiperventilação mecânica não se configura como alternativa para a redução do hiperfluxo 

sanguíneo cerebral, em casos de Lesão Encefálica Traumática. 
(   ) A terapêutica da hiperventilação, nos casos de Trauma Crânio Encefálico, ainda é 

controversa devido ao potencial isquêmico associado aos manejos da PCO2 a um órgão já 
lesado, requerendo, portanto, manejos adjuvantes, como controle de PIC. 

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

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

 

Questão 50 (Peso 1,00)  

Considerando as características dos padrões anormais de respiração, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
(1) Respiração de Biot (   ) Evidente em lesões da Ponte. 
(2) Respiração apnêustica (   ) Possui apneia completa como sequência do 

padrão respiratório. 
(3) Respiração de Cheyne-Stokes  (   ) É comumente descrita em pacientes com pressão 

intracraniana aumentada. 
(4) Hiperventilação neurogênica central 

 
(   ) Ocorre em lesões do Mesencéfalo e parte superior 

da Ponte, associada a traumatismos cranianos, 
hipoxemia encefálica grave ou cessação de fluxo 
sanguíneo ao encéfalo. 

  (   ) Comum em injúrias encefálicas, onde os centros 
respiratórios são extremamente sensíveis às 
alterações de PCO2, com modificação de volume 
corrente e frequência respiratória. 

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

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

 

 

 

 


