
 
    

1 

 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM CARDIOLOGIA 

EDITAL 2017/2 
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QUESTÃO 1 – Nos parágrafos 5º e 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

descreve os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A.  A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

B.  A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

C. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

D. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 

outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. 

E.  Todas as respostas estão corretas. 

 

QUESTÃO 2 – Está CORRETO afirmar que o princípio da integralidade de assistência 

deve ser entendido como: 

 

A. Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema. 

B. Uma ação de custeio de todo e qualquer tratamento, mesmo os que estiverem em 

fase experimental. 
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C. Disponibilização de toda e qualquer medicação avaliada como necessária ao 

tratamento. 

D. Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

E. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

QUESTÃO 3 –  Sobre os Princípios norteadores da Política de Humanização, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

A. Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e 

gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 

compromissos/responsabilização. 

B. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 

transdisciplinaridade e a grupalidade. 

C. Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em 

conformidade com as diretrizes do SUS. 

D. Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos 

espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e 

coletivos. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 4 –  No eixo da gestão do trabalho, a Política Nacional Humanização 

propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos 

processos de discussão e decisão. Das alternativas abaixo marque a CORRETA: 

 

A. O trabalhador na sua prática tenha crescimento profissional, se reconheça, 

fortaleça e valorize o processo de produção de saúde. 

B. Os trabalhadores sempre executem suas ações de acordo com as normas da 

instituição implementadas pelos gestores. 

C. As ações em saúde sempre atendam a todas as necessidades dos usuários. 

D. As respostas A, B e C estão corretas. 

E. Todas as respostas estão incorretas. 
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QUESTÃO 5 –  Sobre a estrutura do Sistema único de saúde está CORRETO afirmar: 

 

A. Ministério da Saúde Gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora 

e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. 

B. Secretaria Estadual de Saúde (SES) Participa da formulação das políticas e ações 

de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e 

participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o 

plano estadual de saúde. 

C. Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e executa 

as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera 

estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde. 

D. O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação (Nacional, Estadual ou Municipal), 

em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente. 

E. todas as respostas estão corretas. 

 

QUESTÃO 6 – Sobre os conselhos de saúde é INCORRETO afirmar: 

 

A. Que seu âmbito atuação se dá exclusivamente no nível Municipal. 

B. Atua em caráter permanente e deliberativo. 

C. Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. 

D. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde 

na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

E. Suas Decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 

cada esfera do governo. 
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QUESTÃO 7 – Sobre os Princípios do SUS, é CORRETO afirmar: 

 

A. Universalização a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao 

estado assegurar este direito. 

B. Equidade pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas, tratar 

desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 

C. Integralidade: considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas 

necessidades. pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para 

assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham 

repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 

D. As respostas A, B e C estão corretas. 

E. Somente a resposta A está correta. 

 

QUESTÃO 8 – Estão corretas as afirmativas abaixo sobre os princípios da carta dos 

direitos dos usuários da saúde, EXCETO: 

 

A. Todo cidadão tem direito de acesso organizado por ordem de chegada aos 

sistemas de saúde. 

B. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. 

C. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite sua pessoa, seus valores e 

seus direitos. 

D. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça 

de forma adequada. 

E. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer 

discriminação. 

 

QUESTÃO 9 – Está INCORRETA a afirmativa abaixo sobre a assistência hospitalar 

no Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

A. É organizada a partir das necessidades dos gestores e da distribuição dos 

profissionais de saúde. 

B. Garantia de atendimento aos usuários, com apoio de uma equipe multiprofissional. 
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C. Atua no cuidado e na regulação do acesso, na qualidade da assistência prestada 

e na segurança do paciente. 

D. Atua de forma integrada aos demais pontos de atenção da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) e com outras políticas inter setoriais. 

E. A assistência tem como objetivo garantir resolutividade da atenção e continuidade 

do cuidado, assegurando a equidade e a transparência, sempre de forma pactuada 

com os Colegiados do SUS. 

 

QUESTÃO 10 – Marque a alternativa CORRETA segundo a carta dos direitos a saúde 

preconiza que o registro atualizado e legível no prontuário deve conter as seguintes 

informações: 

 

A. Motivo do atendimento e/ou internação. 

B. Dados de observação e da evolução clínica. 

C. Prescrição terapêutica. 

D. Avaliações dos profissionais da equipe;  

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 11 – O Art. 5º da carta de direito dos usuários da saúde preconiza que 

toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os 

serviços de saúde. Sobre este assunto, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. A escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as 

exigências mínimas constantes na legislação, e a informação, pela operadora, sobre 

a cobertura, custos e condições do plano que está adquirindo. 

B. Sigilo e a comercialidade de todas as informações pessoais até a morte, salvo nos 

casos de risco à saúde pública. 

C. O acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada 

e a garantia de envio e fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento a outro 

serviço ou mudança de domicilio. 

D. A obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre que justiçado por sua 

situação de saúde. 
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E. O consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos 

diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à 

saúde pública, considerando que o consenti- mento anteriormente dado poderá́ ser 

revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sem que sejam 

imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais; 

 

QUESTÃO 12 – Marque a alternativa CORRETA sobre o que trata o Art. 6º da carta 

dos direitos dos usuários da saúde que descreve que toda pessoa tem 

responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem 

interrupção, para tanto deverão: 

 

A. Expressar se compreendeu as informações e orientações recebidas e, caso ainda 

tenha dúvidas, solicitar esclarecimento sobre elas; 

B. Seguir o plano de tratamento proposto pelo profissional ou pela equipe de saúde 

responsável pelo seu cuidado, que deve ser compreendido e aceito pela pessoa que 

também é responsável pelo seu tratamento; 

C. Informar ao profissional de saúde ou à equipe responsável sobre qualquer fato que 

ocorra em relação a sua condição de saúde; 

D. Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos 

recomendados e pelo descumprimento das orientações do profissional ou da equipe 

de saúde; 

E. Todas as alternativas estão corretas 

 

QUESTÃO 13 – São Diretrizes da Política Nacional de Humanização. Marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. Acolhimento. 

B. Gestão Participativa e cogestão. 

C. Ambiência. 

D. Valorização do trabalho e do trabalhador. 

E. Todas as respostas estão corretas. 

 



 
    

7 

 

QUESTÃO 14 – Sobre Clínica ampliada e compartilhada é INCORRETO afirmar: 

 

A. Parte do princípio de núcleo e campo de competência, onde um profissional 

pode realizar atividades e ações que não pertencem somente à sua especialidade, 

mas sim diz respeito às suas atribuições como profissional de saúde. 

B.  O olhar sobre um usuário ou uma situação de saúde não deve se resumir a 

apenas ao olhar de um especialista, mas sim de toda uma equipe, um olhar 

interdisciplinar, que coloca o sujeito e sua necessidade de saúde em outras 

perspectivas, como a social, econômica, cultural, psíquica, ou seja, para além do olhar 

biomédico. 

C.  Que é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é desviar de uma 

abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do 

sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. 

D. Se propõe a ampliar a fragmentação do conhecimento e das ações de saúde 

para aumentar seu conhecimento. 

E. Utiliza recursos que permitam enriquecimento dos diagnósticos considerando 

outras variáveis além do enfoque orgânico. 

 

QUESTÃO 15 –  Sobre os propósitos da Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão está incorreto afirmar: 

 

A. Controlar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com normas que valorizem 

os princípios e as diretrizes da humanização; 

B. Fortalecer iniciativas de humanização existentes; 

C. Desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão 

e de atenção; 

D. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças 

sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão; 

E. Implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes 

gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. 
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QUESTÃO 16 – De acordo com o Tratado de Fisiologia Medica, 2011, sobre o fluxo 

sanguíneo pulmonar, seu controle e regulação é INCORRETO afirmar: 

 

A. Se alguns alvéolos estão mal ventilados e suas concentrações de oxigênio estão 

baixas, os vasos locais se dilatam para tentar otimizar as trocas gasosas. 

B. Durante a atividade física ocorre aumento do debito cardíaco e consequente 

acomodação do sangue no sistema vascular pulmonar convertendo a zona 2 de 

padrão de fluxo sanguíneo pulmonar em zona padrão 3. 

C. Os vasos pulmonares atuam como tubos distensíveis passivos que se dilatam com 

aumento de pressão e se estreitam com a diminuição da pressão. 

D. Os ápices pulmonares, em indivíduos normais, são zona 1 de padrão de fluxo 

sanguíneo.  

E. A zona 3 de fluxo sanguíneo pulmonar é caracterizada pelo fluxo contínuo sangue nos 

capilares alveolares.  

 

QUESTÃO 17 – De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), 

no que se diz respeito ao uso da ventilação não invasiva (VNI), marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Recomenda-se, não havendo contra - indicação, os pacientes com incapacidade de 

manter ventilação espontânea devem iniciar uso de VNI com dois níveis de pressão, com 

a pressão inspiratória suficiente para manter um processo de ventilação adequada, 

visando impedir a progressão para fadiga muscular e/ou parada respiratória. 

B. Pode-se usar VNI em pacientes com rebaixamento de nível de consciência devido à 

hipercapnia em doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A melhora da consciência 

deve ser evidente dentro de 1 a 2 horas após o início da VNI. 

C. Recomenda-se monitorar o uso de VNI por profissional da saúde à beira-leito, de 0,5 

a 2 horas. Para ser considerado sucesso, devem ser observados: diminuição da 

frequência respiratória (f), aumento do volume corrente (VC), melhora do nível de 

consciência, diminuição ou cessação de uso de musculatura acessória, aumento da 

pressão parcial do oxigênio (PaO2) e/ou da saturação arterial periférica (SpO2), e 

diminuição da pressão parcial de gás carbônico (PaCO2) sem distensão abdominal 
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significativa. Quando não há sucesso, realizar pausa na terapia por alguns minutos para 

o paciente descansar em seguida reiniciar a VNI por mais 2 horas.   

D. Deve-se usar VNI no tratamento da DPOC agudizada para diminuir a necessidade de 

intubação, diminuição do tempo de internação hospitalar e diminuição da mortalidade. 

E. Recomenda-se usar ventilação com pressão positiva bifásica (BIPAP) com pressão 

expiratória positiva (EPAP) de 5 a 10 cmH2O e pressão inspiratória positiva (IPAP) até 

15cmH2 O e/ou pressão positiva contínua (CPAP) de 5 a 10cmH2O nos pacientes com 

edema agudo de pulmão de origem cardiogênica visando diminuir a necessidade de 

intubação endotraqueal e redução na mortalidade hospitalar. 

 

QUESTÃO 18 – Segundo as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), 

assinale verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o uso da VNI e assinale a alternativa com a 

sequência CORRETA: 

 

(    ) Recomenda-se o uso da VNI como facilitador de retirada da ventilação mecânica (VM) 

de forma precoce em pacientes portadores de DPOC, mesmo naqueles que não passaram 

no teste de respiração espontânea (TRE), desde que sob adequada condição clínica, afim 

de reduzir a mortalidade, diminuir as taxas de pneumonia associada à VM (PAV), gerando 

menos dias internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e hospitalar. 

(    ) Deve-se usar VNI imediatamente após a extubação nos pacientes de risco para evitar 

insuficiência respiratória aguda (IRpA) e reintubação.  

(    ) Deve-se usar a VNI para tratamento da IRpA no pós-operatório imediato de cirurgias 

abdominal e torácica eletivas associada à melhora da troca gasosa, à redução de 

atelectasias e à diminuição do trabalho respiratório, além de diminuição da necessidade 

de intubação orotraqueal  (IOT) e, possivelmente, da mortalidade. Deve ser utilizada com 

cautela, respeitando-se as limitações e contraindicações para sua utilização.  

(    ) No caso de cirurgias esofágicas, pode-se usar VNI para se evitar IRpA, mantendo-se 

pressões inspiratórias mais baixas (EPAP <8 e IPAP <15). A mesma sugestão vale para 

cirurgia torácica, cirurgia abdominal, cirurgia cardíaca, e cirurgia bariátrica.  

 

A. V,V,V,V. 

B. V,F,F,V. 
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C. F,F,F,V. 

D. F,F,V,V. 

E. V,V,V,F. 

 

QUESTÃO 19 – Conforme as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), sobre 

a regulagem inicial do ventilador mecânico invasivo, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. Recomenda-se ajustar a fração inspirada de oxigênio (FiO2) necessária para manter 

a saturação periférica de oxigênio (SpO2) entre 93 a 97% e usar volume corrente (VC) 

de 8-10mL/kg/peso predito inicialmente. Reavaliar de acordo com evolução do quadro 

clínico do paciente. 

B. É recomendado regular frequência respiratória (FR) inicial controlada entre 12 e 

16rpm, com fluxo inspiratório ou tempo inspiratório visando manter inicialmente 

relação I:E em 1:2 a 1:3. Em caso de doença obstrutiva, pode-se começar usando fr 

mais baixa (<12rpm) e em casos de doenças restritivas pode-se utilizar FR mais 

elevada (> 20 rpm, por exemplo, se o quadro clinico assim exigir). Reavaliar assim 

que disponível a primeira gasometria. 

C. Deve-se regular os alarmes de forma individualizada, usando critérios de 

especificidade e sensibilidade adequados para o quadro clínico do paciente. Ajustar 

os parâmetros específicos, assim como o back up de apneia, se disponíveis no 

equipamento 

D. Deve-se manter o nível de trabalho muscular o mais apropriado. Proporcionar o 

repouso muscular por 24 a 48 horas nos casos de fadiga muscular respiratória e de 

instabilidade hemodinâmica 

E. Nos casos em que o repouso muscular não se faz necessário, iniciar o mais rápido 

possível um modo assistido de ventilação com adequado ajuste da sensibilidade do 

ventilador. Evitar a disfunção diafragmática induzida pelo ventilador, que geralmente 

ocorre após 18 horas de ventilação controlada. 

 

QUESTÃO 20 – De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), 

no caso de assincronia entre o paciente e o ventilador mecânico, alguns conceitos e ações 
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são importantes para evita-las ou corrigi-las prevenindo assim fadiga e falência em 

processos de desmame ventilatório. Sobre o assunto assinale a opção INCORRETA.  

 

A. Para resolução da assincronia de disparo, a sensibilidade deve ser ajustada para o 

valor mais sensível possível, evitando-se, porém o auto - disparo, ou ainda modificar 

o tipo de disparo de pressão para fluxo (geralmente mais sensível). 

B. Na assincronia por duplo disparo ocorrem dois ciclos consecutivos disparados pelo 

mesmo esforço do paciente, onde o tempo inspiratório mecânico do ventilador é maior 

que o tempo inspiratório neural do paciente. 

C. No autodisparo o ventilador é disparado sem que haja esforço do paciente. Pode 

ocorrer por ajuste excessivamente sensível do ventilador, por vazamento no sistema, 

presença de condensado no circuito gerando alterações no fluxo, detecção dos 

batimentos cardíacos e de grandes variações da pressão torácica pela ejeção do 

volume sistólico. Descartadas ou corrigidas as presenças de vazamentos ou 

condensado no circuito, deve-se reduzir progressivamente a sensibilidade o suficiente 

para que autodisparos desapareçam. 

D. Nas assincronias por fluxo inspiratório insuficiente recomenda-se corrigir as causas 

de aumento da demanda ventilatória, tais como febre, dor, ansiedade e acidose. Ao 

ajustar o ventilador mecânico deve-se aumentar o fluxo inspiratório na VCV, 

observando o conforto e a conformação da curva pressão versus tempo; mudança do 

modo para PCV ou PSV, que têm fluxo livre; ajuste da velocidade com que a pressão 

limite é alcançada nas vias aéreas (rise time - tempo de subida ou ascensão ou 

aumentando o valor de pressão controlada). 

E.  Para correção de assincronia por duplo disparo sugere-se no modo ventilatório VCV, 

aumentar o fluxo inspiratório e/ou o volume corrente, respeitando-se os limites de 

segurança. Caso o duplo disparo ocorra no modo PCV, pode-se aumentar o tempo 

inspiratório e/ou o valor da pressão controlada (PC). No modo PSV, pode-se tentar 

aumentar o nível de pressão ou reduzir a porcentagem do critério de ciclagem. 

 

QUESTÃO 21 – Para as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica  (2013) ainda 

referindo- se sobre assincronia do paciente versus ventilador, assinale a opção 

INCORRETA: 
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A. As assincronias de fluxo inspiratório excessivo podem ocorrer em VCV, quando o fluxo 

é ajustado acima do desejado pelo paciente, ou em PCV ou PSV, pelo ajuste de 

pressões elevadas ou de um rise time mais rápido. Identifica-se no modo VCV, quando 

a curva pressão versus tempo mostra o pico de pressão sendo alcançado 

precocemente. No modo PCV ou PSV, a pressão nas vias aéreas ultrapassa o nível 

ajustado, fenômeno denominado overshoot.  

B. Para correção de assincronias por fluxo inspiratório excessivo deve-se no modo 

ventilatório PCV e no PSV diminuir o rise time até que desapareça o overshoot.  

C. Nas assincronias de ciclagem prematura o ventilador interrompe o fluxo inspiratório 

antes do desejado pelo paciente, ou seja, o tempo inspiratório mecânico do ventilador 

é menor que o tempo neural do paciente.  

D. Nas assincronias por ciclagem tardia o tempo inspiratório mecânico do ventilador 

ultrapassa o desejado pelo paciente, ou seja, é maior que o tempo neural do paciente. 

Em VCV, ocorre quando se prolonga o tempo inspiratório pelo ajuste de volume 

corrente alto, fluxo inspiratório baixo, e/ou uso de pausa inspiratória de forma 

inadequada. Na PCV, ocorre se o tempo inspiratório for ajustado além do desejado 

pelo paciente.  

E. Em PSV, para corrigir assincronias de ciclagem prematura, pode-se elevar a 

porcentagem de critério de ciclagem (por exemplo, de 25% para 40% ou até mais). 

 

QUESTÃO 22 – Com base nas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), sobre 

a monitorização do paciente com suporte ventilatório assinale a opção INCORRETA. 

 

A. Deve-se fazer a monitorização da mecânica ventilatória de rotina em todo paciente 

submetido a suporte ventilatório mecânico invasivo, sendo compreendidos os 

seguintes parâmetros: VCe (volume corrente expirado), pressão de pico (pressão 

inspiratória máxima), pressão de platô (Pplatô) ou de pausa inspiratória (em ventilação 

controlada), PEEP extrínseca, auto-PEEP ou PEEP intrínseca (PEEPi). 

B. A mensuração da pressão alveolar na prática clínica pode ser obtida por meio de uma 

pausa inspiratória de pelo menos 2 segundos de duração. A pressão ao final da pausa 

é denominada de pressão de platô. 



 
    

13 

 

C. A auto-PEEP ou PEEPi ocorre quando a pressão alveolar ao final da fase expiratória 

é superior à pressão das vias aéreas devido a um esvaziamento incompleto do 

sistema respiratório. Deve-se identificar a auto-PEEP pela inspeção da curva de fluxo 

versus tempo, na qual o fluxo expiratório não volta a zero ao final da expiração 

D. No caso de auto-PEEP ou PEEPi durante a PSV, pode-se tentar a redução dos níveis 

de pressão administrados ou o aumento da porcentagem do critério de ciclagem. Na 

modalidade pressão-controlada (PCV) pode-se tentar reduzir o tempo inspiratório e 

na volume-controlada (VCV), aumentar o fluxo inspiratório ou diminuir a pausa. 

E. Nos casos de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), deve-se 

monitorizar a pressão de distensão ou também conhecida como driving pressure, 

obtida pela subtração Pplatô - PEEP. A pressão de distensão deve ficar 

obrigatoriamente ≤30cmH2 O. Nos casos de SDRA moderada e grave, quando se 

necessitar de PEEP mais elevada, pode-se tolerar Pplatô de no máximo 40 cm H2O, 

desde que necessariamente a Pressão de Distensão seja mantida ≤30 cm H2O. 

 

QUESTÃO 23 – Baseado nas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), a 

ventilação mecânica não invasiva e invasiva são importantes recursos no tratamento de 

pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Sobre o tema julgue 

V ou F e assinale a alternativa CORRETA: 

 

(  ) São objetivos da ventilação mecânica promover repouso da musculatura respiratória, 

promover a melhora dos distúrbios agudos da troca gasosa, redução da hiperinsuflação 

pulmonar e otimização da sincronia paciente-ventilador. 

(   ) Deve-se utilizar volumes correntes baixos, de 8-10mL/kg do peso predito. Nos modos 

PCV e PSV, monitorizar excessos de volume corrente que podem ocorrer com valores 

baixos de pressão. 

(    ) No ajuste da Frequência respiratória e volume-minuto recomenda-se programar a 

frequência respiratória inicial entre 8 e 12 por minuto. O volume-minuto deve ser ajustado 

para normalizar a PaCO2, e não o pH arterial.  

(   ) Ajustar a relação inspiração:expiração (I:E) em valores permitindo um tempo expiratório 

prolongado, suficiente para promover a desinsuflação pulmonar e melhorar o 

aprisionamento aéreo.  
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(   ) Para Aplicação de PEEP na ventilação controlada sugere-se- aplicar PEEP externa 

para contrabalançar a auto-PEEP secundária à limitação ao fluxo aéreo expiratório, como 

tentativa de desinsuflação pulmonar, desde que associados a uma monitorização adequada 

da mecânica respiratória. No modo PCV, à medida que se aumenta o valor da PEEP 

externa, monitora-se o volume corrente exalado. Se este for reduzido, há piora da 

hiperinsuflação e a PEEP externa deve ser reduzida ou retirada. Se, por outro lado, o 

volume corrente exalado aumentar, a PEEP externa ocasiona desinsuflação pulmonar e 

pode ser mantida. 

 

A. V,V,F,V,V. 

B. V,V,V,V,V. 

C. V,F,F,V,V. 

D. V,F,F,F,V. 

E. V,F,V,F,V. 

 

QUESTÃO 24 Avalie o exame de gasometria arterial abaixo e marque a alterativa correta 

a qual se refere o exame com distúrbio ácido base ou não: 

 

pH= 7.25 

pO2= 70 

pCO2= 55 

HCO3= 18 

BE= -5 

SatO2= 91% 

 

A. Acidose metabólica e hipoxemia. 

B. Acidose mista. 

C. Acidose mista e hiperoxia. 

D. Acidose respiratória e hipoxemia. 

E. Acidose mista e hipoxemia. 

 

QUESTÃO 25 – Baseado nas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), sobre 

a retirada do paciente da ventilação mecânica julgue como verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale sequência CORRETA: 
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(    ) Recomenda-se o uso da VNI como facilitadora de retirada da VM de forma precoce em 

pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), mesmo naqueles que 

não passaram no TRE, desde que sob adequada condição clínica. O paciente deve ser 

conduzido em centros com experiência no uso de VNI 

(   ) Recomenda-se o uso de VNI imediatamente após a extubação, de forma preventiva, 

em pacientes selecionados como de maior risco, especialmente nos hipercápnicos.  

(   ) Deve-se evitar o uso da ventilação não invasiva na falência respiratória após a 

extubação dentro de 48 horas, afim de não retardar a reintubação nessa situação, exceto 

em grupos cirúrgicos que desenvolvam falência respiratória no pós-operatório. 

(    ) Ao paciente com falência de desmame (não obteve êxito no primeiro teste de respiração 

espontânea) recomenda-se reconduzir para um suporte ventilatório que lhe proporcione 

conforto e trocas gasosas adequadas, por um período de 24 horas, para poder repetir o 

TRE e procurar identificar as causas da falha. 

 

A. F,V,V,F. 

B. F,V,V,V. 

C. V,F,V,V. 

D. V,V,F,V. 

E. V,V,V,V. 

 

 

QUESTÃO 26 – Baseado nas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), sobre 

a retirada do paciente da ventilação mecânica julgue como verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a opção CORRETA:  

 

(   ) No momento da extubação deve-se avaliar a capacidade de proteção das vias aérea 

através da avaliação do nível consciência (escala de coma de Glasgow >8), tosse eficaz 

(teste do cartão branco positivo e pico de fluxo >60 lpm) e pouca secreção (sem 

necessidade de aspiração a cada 1 ou 2 horas). 

(  ) No Teste de autonomia respiratória (teste de respiração espontânea) recomenda-se 

colocar o paciente em tubo em T ou PSV de 5 a 7cmH2 O durante 30 a 120 minutos. 

Durante o TRE, o paciente deve ser monitorizado para sinais de insucesso. São 
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considerados com sucesso no TRE os pacientes que mantiverem padrão respiratório, troca 

gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequados. 

(    ) Sugere-se testar a permeabilidade das vias aéreas em pacientes de maior risco para 

estridor laríngeo e obstrução das vias aéreas (ventilação prolongada e trauma), podendo 

ser feito pelo método qualitativo ou quantitativo. Aspirar bem boca e laringe antes da 

desinsuflação do balão da prótese para o teste, a fim de evitar entrada de material 

indesejado nas vias aéreas inferiores de forma iatrogênica. 

(    ) Recomenda-se utilizar do recurso da VNI para retirada precoce da ventilação mecânica 

invasiva em pacientes com DPOC exacerbado após períodos de 24 a 48 horas de repouso 

muscular, com equipes treinadas e de acordo com os critérios estabelecidos nas 

recomendações brasileiras de ventilação mecânica. 

 

A. V,V,V,V. 

B. V,F,V,V. 

C. V,V,F,F. 

D. F,V,V,F. 

E. V,V,V,F. 

 

 

QUESTÃO 27 – Conforme as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), os 

pacientes cardiopatas que estão em ventilação mecânica merecem atenção especial. 

Sobre o tema julgue as afirmações como V ou F e assinale a opção CORRETA:  

 

(   ) Recomenda-se alcançar SpO2 <90, por meio da menor FiO2 . 

(  ) Aplicar a estratégia de ventilação protetora no paciente cardiopata em ventilação 

mecânica. 

(   ) A retirada da ventilação mecânica no paciente cardiopata segue as recomendações do 

paciente não cardiopata. O uso de VNI deve ser priorizado para facilitar o processo de 

retirada de ventilação mecânica, devendo ser aplicada imediatamente após à extubação. 

 

A. F,F,F.  

B. V,V,V. 
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C. V,F,V. 

D. F,V,V. 

E. F,F,V. 

 

 

QUESTÃO 28 – Segundo KNOBEL, 2016, diversos estudos tem demonstrado a 

importância da mobilização precoce no paciente critico com impactos positivos sobre a 

recuperação desses, porém critérios de estimulação, cuidados e monitorização devem ser 

tomados. Sobre o tema, mobilização precoce em pacientes graves, julgue as afirmativas 

como verdadeiro ou falso e assinale a opção CORRETA:  

 

(    ) A mobilização precoce consegue reduzir os efeitos do imobilismo e melhorar a 

mobilidade, a independência funcional e a qualidade de vida; porém não reduz o tempo de 

ventilação mecânica e o tempo de internação; sendo também considerada uma das 

medidas não farmacológicas na prevenção do delirium. 

(    ) Devem ser estabelecidos critérios para interrupção da mobilização precoce com o 

objetivo de garantir os benefícios relacionados ao procedimento, evitando os riscos e 

preservando a segurança. 

(    ) A atividade física leva ao aumento de demandas metabólicas, cardiovasculares e 

musculares que podem acarretar eventos adversos, principalmente em pacientes 

internados na uti. A duração dos exercícios e/ou o número de repetições devem ser 

adequadamente orientados e/ou modificados de acordo com a demanda metabólica do 

paciente e sua fisiopatologia.  

(    ) Em caso de instabilidade hemodinâmica basta o médico assistente incrementar drogas 

ou parâmetro ventilatórios, para que a  proposta terapêutica siga o protocolo traçado 

acompanhando o gasto energético aumentado do paciente sem a necessidade de ser 

reavaliada e direcionada para exercícios que demandem menor gasto energético.  

 

A. F,V,V,F. 

B. V,V,V,V. 

C. V,V,V,F. 

D. F,V,V,V. 



 
    

18 

 

E. V,V,F,F. 

 

QUESTÃO 29 – Ainda sobre o tema MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES GRAVES, 

julgue as afirmativas como verdadeiro ou falso e assinale a opção CORRETA (KNOBEL, 

2016):   

 

(    ) Avaliar força muscular e a funcionalidade que o paciente apresenta , além da condição 

clínica, é de fundamental importância para guiar o melhor plano terapêutico visando o 

ganho funcional.  

(   ) Na vigência de trombose venosa profunda (TVP), desde que o paciente esteja com 

anticoagulação em níveis terapêuticos há mais de 24 horas, deve-se discutir com a equipe 

medica sobre a liberação para mobilização.  

(   ) A literatura aponta a Medical Research Council Scale for Muscle Examination (MRC) 

com uma importante ferramenta para o diagnóstico da fraqueza muscular adquirida na UTI 

e nota menor ou igual a 48 pontos indicam diagnóstico de provável fraqueza muscular.   

(   ) Para monitorizar a segurança da terapia, deve-se manter o paciente constantemente 

monitorizado para acompanhamento da frequência cardíaca, pressão arterial e saturação 

de oxigênio. Também deve-se lançar mão de escalas para avaliar a dispneia e o cansaço 

em membros inferiores durante a atividade (p. ex.: a escala de Borg), a fim de evitar um 

esforço demasiado ao paciente. 

 

A. V,V,F,F. 

B. V,V,F,V. 

C. F,V,F,V. 

D. V,V,V,V. 

E. F,F,V,F. 

 

QUESTÃO 30 – De acordo com Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), sobre 

a Síndrome do Desconforto Respiratório agudo (SDRA) e aplicação da ventilação 

mecânica, marque a alternativa INCORRETA:  
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A. No caso de SDRA leve, sob ventilação assistida, Volume corrente (VC) deve ser 

ajustado em 6mL/kg (considerando-se peso predito).  

B. Recomenda-se usar a menor FiO2 possível para garantir SpO2 >92% em todos as 

categorias de gravidade SDRA. 

C. Deve-se buscar manter pressão de platô (Pplatô) ≤30cmH2 O, manter o diferencial de 

pressão platô - PEEP (chamado de pressão de distensão, pressão motriz inspiratória ou 

driving pressure) ≤20cmH2 O para todas as categorias de gravidade SDRA. 

D. Iniciar com FR=20rpm e, caso necessário, aumentar até 35 rpm, desde que não 

ocasione auto-PEEP, de acordo com a PaCO2 almejada (manter <80mmHg). 

E. Na SDRA moderada ou grave, sob ventilação assistida ou controlada, VC deve ser 

ajustado entre 3 e 6mL/kg (considerando-se peso predito). 

 

QUESTÃO 31 – De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência 

Cardíaca Crônica (2012) com o aumento da expectativa de vida da população brasileira a 

prevalência de pessoas portadoras de Insuficiência cardíaca (IC) tende a crescer. Sobre o 

tema IC, assinale a alternativa incorreta.   

 

A. A IC pode ser com fração de ejeção de ventrículo esquerdo preservada ou com fração 

de ejeção de ventrículo esquerdo reduzida. 

B. A classificação da IC pode ser baseada nos sintomas e estratificam o grau de limitação 

imposto pela doença para atividades cotidianas do indivíduo; vale dizer, portanto, que esta 

classificação além de possuir caráter funcional, é também uma maneira de avaliar a 

qualidade de vida do paciente frente a sua doença. 

C. Segundo a classificação funcional da IC pela New York Heart Association, indivíduos 

com Classe II possuem sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as 

cotidianas ou pequenos esforços; 

D. A classificação pode ser baseada na progressão da doença e que permite ao 

profissional de saúde avaliar o momento evolutivo da doença em que o paciente se 

encontra, avaliar qualidade de vida e prognóstico e estabelecer prioridades e linhas 

terapêuticas. Esta forma de categorização permite uma compreensão evolutiva da doença 

e, ainda, serve de base para a identificação de pacientes com indicação de intervenções 
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predominantemente preventivas (estágios A e B), terapêuticas (estágios C) ou seleção de 

pacientes para procedimentos especializados e cuidados paliativos (estágio D).  

E. São achados comuns na radiografia de tórax em pacientes IC avançada; redistribuição 

vascular para os ápices, edema intersticial e/ou alveolar e derrame pleural. 

 

QUESTÃO 32 – Conforme a Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular (2014), um importante instrumento na prevenção de eventos e recuperação 

de pacientes portadores de patologias vasculares e cardíacas é a atuação da equipe 

multidisciplinar nos programas de reabilitação cardiovascular.  Sobre o tema assinale a 

opção INCORRETA:   

 

A. Segundo as diretriz sul-americana de prevenção e reabilitação cardiovascular toda 

sessão de reabilitação cardíaca deve compor de 3 fases; aquecimento, treinamento 

propriamente dito e voltar a calma ou desaceleração. Sendo preconizado a frequência de 

treinamento mínima 3 vezes por semana. 

B. Um programa de reabilitação cardíaca é dividido em quatro fases, 1, 2, 3 e 4. Na fase 

2, dentre os objetivos do fisioterapeuta, podemos citar a prevenção da perda de capacidade 

física, evitar efeitos do repouso prolongado, evitar complicações respiratórias e 

tromboembólicas, facilitar a alta hospitalar precoce deixando o paciente em condições 

ideais para progredir para a fase 3 do programa de reabilitação cardiovascular.                           

C. O treinamento físico induz aumento da massa muscular, aumento do conteúdo de 

mitocôndrias, incremento da atividade das enzimas oxidativas, maior extração de oxigênio 

do sangue e mudança na distribuição do tipo de fibras além de atenuar as respostas 

inflamatórias e imunológicas.  

D. Uma forma eficaz de acompanhar a tolerância do paciente ao esforço durante o 

programa de reabilitação cardiovascular é a utilização da escala de Borg ou se pode 

considerar o teste da fala, com a percepção da própria ventilação. Os exercícios são 

realizados em intensidade em que se sente a respiração mais ofegante, porém, sem um 

grau de taquipneia importante.  

E. Teste de exercício (ergometria, teste cardiopulmonar ou teste da caminhada dos 6 

minutos) embora não seja indispensável para começar com a reabilitação, é um exame por 



 
    

21 

 

demais recomendado, já que colabora com uma prescrição de exercício otimizada e ajuda 

a evidenciar as mudanças na capacidade funcional do paciente.  

 

QUESTÃO 33 – Conforme a Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular (2014), sobre o tema reabilitação cardiovascular (RCV) e o público alvo, 

julgue as afirmativas como verdadeiro ou falso e assinale a opção CORRETA: 

 

(   ) Os pacientes submetidos a transplante cardíaco se caracterizam por ter diferenças na 

resposta cardiopulmonar e neuroendócrina, elevada frequência cardíaca de repouso (acima 

de 90 batimentos por minuto), elevada pressão arterial sistólica e diastólica em repouso, 

devido ao incremento da norepinefrina plasmática e aos medicamentos 

imunossupressores, fármaco que gera um incremento da pressão arterial em repouso e 

durante o exercício submáximo. 

(   ) No programa de RCV no individuo portador de insuficiência cardíaca recomenda-se 

exercícios aeróbicos de forma contínua ou em intervalos, com incrementos leves e 

gradativos da frequência e intensidade, mesmo quando exista tolerância reduzida ao se 

aumentar a intensidade, pois isso desencadeara reações adaptativas no sistema 

cardiovascular e endócrino ao longo prazo. 

(    ) São pacientes elegíveis para um programa de RCV aqueles que tiveram ao menos um 

dos seguintes quadros no último ano: infarto agudo do miocárdio (IAM)/síndrome 

coronariana aguda (SCA), cirurgia de revascularização miocárdica, angioplastia coronária, 

angina estável, reparação ou troca valvular, transplante cardíaco ou cardiopulmonar, 

insuficiência cardíaca crônica, doença vascular periférica, doença coronária assintomática, 

pacientes com alto risco de doença cardiovascular. 

(   ) Depois de um evento coronário agudo, os pacientes começarão a realizar atividade 

física acima da sua capacidade de tolerância (caminhadas, cicloergômetro etc.). O exercício 

baseado em RCV reduz os eventos fatais entre 25% a 40% a longo prazo. Apesar do 

indiscutível benefício da RCV, só 15 a 30% dos pacientes que têm sofrido um evento 

cardiovascular participam deste tipo de programas. 

 

A. F,F,V,F. 

B. F,F,F,F. 
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C. V,F,V,F. 

D. V,F,F,F. 

E. V,F,V,V. 

 

QUESTÃO 34 – O aparelho respiratório possui particularidades que lhe proporcionam 

adequada condição para seu funcionamento em prefeito estado. Sobre a Fisiologia do 

aparelho respiratório assinale a alternativa INCORRETA  (WEST, J. 2013): 

 

A. Partículas inaladas aderem ao muco secretado pelas glândulas mucosas e também 

pelas células caliciformes das paredes brônquicas, e esse, é movimentado por milhões de 

cílios minúsculos aos quais se locomovem de forma rítmica desde os alvéolos até a 

epiglote, onde o muco é deglutido ou expectorado.  

B. As vias aéreas condutoras se estendem até os bronquíolos terminais, com um volume 

total de aproximadamente 150ml (espaço morto anatômico). Toda a troca gasosa ocorre na 

zona respiratória, que possui um volume entre 2,5 e 3 litros.  

C. Nem todo ar inspirado atinge de imediato o compartimento alveolar onde as trocas 

gasosas ocorrem. O volume de ar que entra na zona respiratória a cada minuto é 

denominado de ventilação alveolar. 

D. O espaço morto fisiológico encontra-se aumentado em muitas doenças pulmonares.  

E. Em indivíduos saudáveis, as partes superiores dos pulmões, independente do 

decúbito, são mais bem ventilados do que as superiores devido aos efeitos gravitacionais 

sobre o pulmão.  

 

QUESTÃO 35 – Ainda sobre a fisiologia do sistema respiratório, marque a alternativa 

INCORRETA (WEST, J. 2013): 

 

A. Em condições normais o oxigênio flui com facilidade para o sangue graças ao 

gradiente de pressão de difusão do gás, elevando rapidamente a pressão de oxigênio no 

eritrócito. 

B. As pressões na circulação pulmonar são extraordinariamente baixas, as paredes da 

artéria pulmonar e de seus ramos são muito finas e contem relativamente pouco músculos 

liso, o que contrasta muito com a circulação sistêmica, onde, de modo geral, as artérias 
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exibem paredes espessadas, e as arteríolas, em particular, apresentam musculatura lisa 

abundante.  

C. Os vasos alveolares estão expostos à pressão alveolar e são comprimidos em caso 

de aumento dessa pressão. Os vasos extra alveolares estão expostos a uma pressão 

inferior à alveolar e são tracionados e abertos pela tração radial do parênquima circundante.  

D. Embora a resistência vascular pulmonar seja baixa, ela apresenta uma facilidade 

notável para se tornar ainda menor mesmo que haja elevação da pressão dentro dos vasos 

e um dos mecanismos responsáveis por isso é o recrutamento de capilares fechados ou 

abertos sem fluxo de sangue. 

E. A vasodilatação pulmonar hipóxica, desvia o fluxo sanguíneo das áreas pouco 

ventiladas de um pulmão doente no adulto. 

 

QUESTÃO 36 – Sobre o exame complementar, radiografia de tórax, assinale a opção 

INCORRETA (SARMENTO; VEJA; LOPES, 2010): 

 

A. Os quadros de atelectasias são caracterizados por áreas de hipertransparência que 

podem aparecer no radiograma de tórax em decorrência da inadequada ventilação, 

comprometendo a expansão pulmonar parcialmente ou, em alguns casos, por completo.  

B. Quando a área de colapso pulmonar é de grande extensão, pode ser observado um 

desvio das estruturas adjacentes para o mesmo lado da área de atelectasia.  

C. O hemidiafragma pode apresentar-se elevado quando a atelectasia acomete o lobo 

inferior.  

D. O pneumotórax pode ser identificado no radiograma de tórax normalmente pela 

visualização de pleura visceral que aparece frequentemente na parte externa da imagem 

radiológica, próximo ao cruzamento das porções anteriores e posteriores dos arcos costais.  

Não é possível identificar trama vascular pela ausência de parênquima pulmonar resultando 

em uma hipertransparência ao radiograma. 

E. As imagens de derrame pleural nem sempre podem ser visualizadas em uma imagem 

frontal, e quando possível tem como característica uma imagem de hipotransparência com 

sinal de concavidade em região superior.  
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QUESTÃO 37 – Segundo KNOBEL E. 2016, sobre o exame complementar, (radiografia de 

tórax), julgue as afirmativas como verdadeiro ou falso e assinale a opção CORRETA:  

 

(   ) Para avaliar melhor o derrame pleural usa-se a imagem do radiograma em decúbito 

lateral. 

(    ) O padrão radiológico de consolidação alveolar é encontrado na síndrome do 

desconforto respiratório agudo, edema agudo de pulmão dentre  outras.  

(    ) A grande característica radiológica dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

crônica é a hiperinsuflação e hipertransparência pulmonar com retificação de cúpulas 

diafragmáticas, vasos pulmonares exuberantes e presença de bolhas. 

(    ) Na uti devemos ficar atentos ao radiograma de tórax sobretudo sobre a visualização 

do posicionamento de dispositivos invasivos para evitar qualquer complicação futura para 

o paciente. A visualização do posicionamento do tubo endotraqueal permite identificar uma 

possível ventilação inadequada de um pulmão em relação ao outro, sendo necessário as 

vezes o reposicionamento para que a ventilação permaneça igual em ambos os pulmões.  

 

A. V,F,V,V. 

B. V,F,F,V. 

C. F,V,V,V. 

D. V,V,V,V. 

E. F,F,V,F. 

 

QUESTÃO 38 – Na fisioterapia respiratória temos como recurso a terapia de expansão 

pulmonar. É fundamental entender as razões pelo qual o efeito da terapia é conseguido, 

seus efeitos, suas indicações e contraindicações.  Marque a opção INCORRETA sobre o 

tema (SARMENTO, 2010):  

 

A. Um mecanismo que auxilia muito na distribuição do ar é a ventilação colateral, que 

ocorre por meio dos poros de Kohn (entre os alvéolos), canais de Lambert (entre bronquíolo 

e alvéolo) e canais de Martin (entre bronquíolos). Por meio deles o ar pode se redistribuir 

de regiões com menor pressão para regiões de maior pressão.  
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B. Por proporcionar maior distribuição da ventilação, técnicas de expansão pulmonar 

também terão um efeito desobstrutivo devido ao aumento da interação ar-liquido, ou seja, 

o efeito do fluxo aéreo para o deslocamento do muco, que é um importante mecanismo de 

clearance de vias aéreas.  

C. Técnicas de expansão pulmonar que utilizam a redução da pressão pleural são 

comumente indicadas na prevenção de complicações respiratórias em pacientes que 

apresentam condições de risco. 

D. Os efeitos hemodinâmicos da terapia de expansão pulmonar por aplicação de pressão 

positiva são induzidos pelo aumento da pressão intratorácica e se refletem na redução do 

retorno venoso, na diminuição do débito cardíaco, no aumento da pressão intracraniana 

devido aumento da pressão venosa central, na hipoventilação e na hipoperfusão.  

E. A utilização de pressão positiva expiratória nas vias aéreas (epap) por meio de válvula 

unidirecional de resistor expiratório leva ao aumento da ventilação por meio das vias de 

ventilação colateral, expandindo alvéolos atelectasiados, levando consequentemente a um 

aumento na capacidade residual funcional. 

 

QUESTÃO 39 – Avalie o exame de gasometria arterial abaixo e marque a alterativa 

CORRETA a qual se refere o exame com distúrbio ácido base ou não: 

 

pH= 7.38 

pO2= 82 

pCO2= 47 

HCO3= 29 

BE= +3 

SatO2= 96% 

 

A. Acidose metabólica compensada. 

B. Acidose respiratória. 

C. Alcalose metabólica. 

D. Acidose respiratória compensada. 

E. Acidose mista. 

 

QUESTÃO 40 – Conforme as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), sobre 

o tema desmame ventilatório, julgue as afirmativas como verdadeiro ou falso e assinale a 

alternativa CORRETA.   
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(   ) Sucesso de desmame é o paciente que tem sucesso no TRE, ainda conectado ao 

ventilador. Sucesso de Extubação é o paciente que tem a prótese endolaríngea retirada 

(extubação) após passar no TRE e não é reintubado nas próximas 72 horas. No caso dos 

traqueostomizados, equivalerá ao sucesso na extubação o paciente que tolerou 

desconexão do ventilador após passar no TRE e não precisou voltar a ser reconectado ao 

ventilador nas próximas 48 horas. 

(     ) Os índices preditivos de desmame devem ser calculados como um instrumento isolado 

na tomada de decisão para se realizar o teste de respiração espontânea. 

(    ) Pacientes que evoluírem com falência no desmame (não passou no primeiro TRE) 

deve-se reconduzir para um suporte ventilatório que lhe proporcione conforto e trocas 

gasosas adequadas por um período de 24h para poder repetir o TRE, procurando identificar 

as causas da falha. 

(   ) No caso de falência de extubação deve-se reintubar o paciente o quanto antes, 

identificar e tratar as causas da falência e assim que possível reiniciar o processo de 

retirada (exceção: pode-se tentar VNI curativa no paciente cirúrgico). 

 

A. V,F,V,F. 

B. V,F,F,V. 

C. F,F,F,V. 

D. F,F,V,V. 

E. F,F,V,F. 

 

 

QUESTÃO 41 – Sobre o edema pulmonar no cardiopata grave e seu manejo; assinale a 

alternativa INCORRETA (KNOBEL, 2016): 

 

A. A primeira conduta é posicionar o paciente em decúbito elevado e administrar 

oxigênio. 

B. O edema agudo de pulmão (EAP) é uma síndrome clinica que pode resultar de causas 

diversas, no entanto, as alterações fisiopatológicas finais são semelhantes e decorrem do 

acúmulo de fluidos nos espaços intersticiais e alveolares dos pulmões, resultando em 
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hipoxemia, complacência pulmonar aumentada, trabalho respiratório diminuído, e relação 

ventilação-perfusão anormal.  

C. Dos mecanismos fisiopatológicos conhecidos no EAP o principal decorre da elevação 

da pressão hidrostática capilar, em decorrência do aumento da pressão diastólica final do 

ventrículo esquerdo, por falência ventricular esquerda. 

D. O EAP pode estar relacionado a um aumento da permeabilidade da membrana 

edotelial do capilar pulmonar, levando a um incremento do fluxo de proteínas do capilar 

para o espaço intersticial. 

E. Dentre as causas de EAP cardiogênico destaca-se condições clinicas que levam a 

aumento da pressão atrial esquerda, disfunção sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo, 

obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo.  

 

 

QUESTÃO 42 – Ainda sobre o tema edema pulmonar, sua fisiopatologia, manifestação 

clínica e sinais radiológico podemos afirmar, EXCETO (KNOBEL, 2016): 

 

A. O sinal radiológico mais precoce de hipertensão venocapilar pulmonar é a 

redistribuição do fluxo sanguíneo para o ápice dos pulmões devido ao aumento do calibre 

dos vasos, a chamada cefalização da trama vascular.  

B. Quando o edema intersticial está mais acentuado pode-se encontrar sinal radiológico 

de derrame pleural e espessamento das fissuras pleurais interlobares.   

C. Analisando o gráfico abaixo entendemos que no edema agudo pulmonar cardiogênico, 

o aumento da pressão hidrostática do capilar pulmonar está mais associado ao aumento 

de agua do pulmão do que na variedade não cardiogênica. 
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D. Nos casos de edema alveolar o acometimento maior ocorre na região perihilar, mas 

pode se estender até a região cortical e subpleural. Também podemos encontrar sinal 

radiológico em forma de opacificações de contornos regulares, “pseudotumor”, e imagem 

radiológicas de edema agudo de pulmão unilateral.  

E. Sobre o quadro clínico do EAP inicia-se com taquipnéia, taquicardia e estertores em 

bases pulmonares, podendo progredir com dispnéia franca, estertores até os ápices e tosse 

com expectoração rósea mimetizando um afogamento.  

 

QUESTÃO 43 – O programa de Reabilitação Cardiovascular (RCV) é responsável por 

modificar fatores de riscos prevenindo eventos adversos, melhorar qualidade de vida, 

reduzir internações hospitalares e mortalidade. Sobre o tema podemos afirmar, EXCETO 

(KNOBEL, 2016): 

 

A. A reabilitação cardiovascular na fase aguda da doença deve ser aplicada com 

protocolos de exercícios iguais devido ao momento da doença facilitando assim sua 

aplicação em diversas condições clínicas para que os objetivos traçados sejam alcançados. 
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B. A fase 1 de reabilitação cardiovascular representa a etapa em que se tem a 

oportunidade de se introduzir o conhecimento e a importância da reabilitação aos pacientes 

com cardiopatias, com uma intervenção multidisciplinar. 

C. Pela grande heterogeneidade clínica dos pacientes em fase aguda, com modificações 

no quadro clinico e da terapêutica medicamentosa que podem ser diárias, a fase 1 de 

reabilitação requer maior individualização de sua prescrição. 

D. A sensação subjetiva de esforço referida pelo paciente, avaliada pela escala de 

percepção de esforço de Borg, é uma ferramenta muito utilizada na reabilitação cardíaca 

refletindo a tolerância do paciente ao esforço realizado no programa de RCV servindo assim 

como parâmetro de avaliação e evolução no programa de reabilitação.   

E. O Treinamento muscular respiratório (TMR) tem se mostrado uma alternativa eficaz 

de treinamento com vários benefícios para o paciente cardiopata. A Pimax (pressão 

inspiratória máxima) tem correlação prognóstica em pacientes com ICC, com seus efeitos 

refletindo sobre a capacidade de exercício máxima e submáxima, na dispneia, na função 

pulmonar, na qualidade de vida e nos marcadores inflamatórios. 

 

QUESTÃO 44 – Uma das maiores causas de internações nas unidades de terapia intensiva 

é a Insuficiência Respiratória. Sobre o tema podemos afirmar, EXCETO (KNOBEL, 2016): 

 

A. A insuficiência respiratória pode ser classificada por sua incapacidade de manter a 

ventilação (insuficiência respiratória ventilatória) e/ou por sua incapacidade de manter a 

oxigenação (insuficiência respiratória hipoxêmica). 

B. No caso de insuficiência respiratória ventilatória os níveis de PaCO2 estarão 

aumentados (>40 mmHg) e o pH arterial diminuído (<7,45) devendo ser iniciado suporte 

ventilatório não invasivo e/ou até intubação orotraqueal e suporte ventilatório invasivo e 

investigadas as causas da insuficiência respiratória.  

C. A Insuficiência respiratória hipoxêmica é caracterizada pela diminuição da PaO2 

(PaO2/FiO2 < 300) por distúrbio da relação ventilação/perfusão e ou aumento do shunt 

pulmonar). 

D. As disfunções do drive respiratório, que leva a insuficiência respiratória   caracterizam-

se por hipoventilação e/ou hiperventilação exagerada, independentemente da mecânica 
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respiratória. A medida da função do drive respiratório se faz por meio da mensuração da 

P0.1. 

E. As disfunções do parênquima pulmonar, em geral, manifestarão quadros de 

insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica. Os pacientes normalmente estarão dispneicos, 

com frequência respiratória elevada e, muitas vezes, cianóticos. As causas mais 

frequentemente associadas a insuficiência respiratória hipoxêmica são pneumonia, 

atelectasias, SDRA e pneumonias intersticiais agudas. 

 

QUESTÃO 45 – Segundo KNOBEL, 2016 e as Diretrizes Brasileiras de Ventilação 

mecânica, 2013, a ventilação não invasiva (VNI) é um recurso muito utilizado pela 

fisioterapia por isso é fundamental o conhecimento das recomendações nacionais e 

internacionais sobre o tema nas mais diversas formas de aplicação. Sobre o tema podemos 

afirmar, EXCETO: 

 

A. A Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (GOLD), em 2013, 

reforçou a importância da VNI durante tratamento dos pacientes com exacerbações da 

DPOC, com alto grau de evidencia (Evidencia A) e baseado na elevada taxa de sucesso 

(80% a 85%). Intubação e mortalidade intra-hospitalar diminuíram. 

B. Pacientes que necessitam de ventilação mecânica (VM) invasiva após falha na terapia 

com VNI tiveram 61% mais possibilidades de morte em comparação com os pacientes 

diretamente colocados na VM invasiva e 677% mais chances de morte em comparação 

com um paciente tratado com sucesso por VNI sem transição para VM invasiva. 

C. A VNI é uma modalidade de suporte ventilatório com grande evidência do seu 

benefício em relação a VM invasiva no tratamento de pacientes com exacerbações agudas 

do DPOC, inclusive representando uma redução dos custos no tratamento dessa 

população. 

D. Pode-se utilizar a VNI na SARA, especialmente nos casos de SARA moderada, com 

os cuidados de se observar as metas de sucesso de 0,5 a 2 horas. 

E. Além de risco de lesão de córnea e pneumotórax, a distensão gástrica é complicação 

frequente da VNI, particularmente com o uso de altas pressões inspiratórias. Desaconselha-

se o uso de sonda gástrica para aliviar distensão gástrica gasosa durante o suporte de VNI, 

se essa situação se apresentar, o mais seguro interromper a VNI, principalmente quando 
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associada a náuseas ou vômitos. Broncoaspiração de conteúdo gástrico é uma 

complicação grave e, infelizmente, não rara da VNI. 

 

QUESTÃO 46 – Sobre a Lei. nº 6.316 – de 17 de dezembro de 1975, compete ao Conselho 

Federal (COFFITO) e aos Conselhos Regionais (CREFITO) e ao exercício profissional. É 

correto afirmar, EXCETO: 

 

A. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui 

condição de legitimidade do exercício da profissão.  

B. Ao COFFITO compete supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo 

o território nacional; 

C. Ao CREFITO compete fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, 

representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja 

solução ou repressão não seja de sua alçada; 

D. O livre exercício da profissão de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, em todo 

território nacional, é permitido mesmo sem a Carteira Profissional expedida por órgão 

competente. 

E. Constitui infração disciplinar: exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou 

facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não registrados ou aos leigos; violar sigilo 

profissional; deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, as contribuições a que está obrigado; 

 

QUESTÃO 47 – Sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia julgue as 

afirmativas em verdadeiro ou falso e assinale a opção CORRETA: 

 

(     ) O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício. 

(    ) Ao promover publicamente os seus serviços, em qualquer meio de comunicação, o 

fisioterapeuta deve fazê-lo com exatidão e dignidade, observando os preceitos deste 

Código, bem como as normas do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional. A utilização da Rede Mundial de Computadores (Internet) para fins 

profissionais deve seguir os preceitos deste Código e demais normatizações pertinentes. 
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(     ) Nos anúncios, placas e impressos, bem como divulgação em meio eletrônico, devem 

constar somente o nome do profissional, da profissão. 

(    ) É permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua 

atividade profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos deste código e a 

dignidade da profissão. 

 

A. V,V,V,V. 

B. V,V,F,V. 

C. V,V,V,F. 

D. V,F,F,V. 

E. V,V,F,F. 

 

QUESTÃO 48 – O código de ética descreve no CAPÍTULO III as normas Do relacionamento 

com o cliente/ paciente/usuário e com a equipe. Estão corretas as afirmativas abaixo, 

EXCETO:  

 

A. O fisioterapeuta deve se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico 

fisioterapêutico, instituir e aplicar o plano de tratamento e conceder alta para o 

cliente/paciente/usuário, ou, quando julgar necessário, encaminhar o mesmo a outro 

profissional. 

B. É proibido ao fisioterapeuta - inserir em anúncio ou divulgação profissional, bem como 

expor em seu local de atendimento/trabalho, nome, iniciais de nomes, endereço, fotografia, 

inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e posteriores ao tratamento realizado, 

ou qualquer outra referência que possibilite a identificação de cliente/paciente/usuário, 

salvo para divulgação em comunicações e eventos de cunho acadêmico científico, com a 

autorização formal prévia do cliente/paciente/usuário ou do responsável legal. 

C. É proibido ao fisioterapeuta - permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste 

do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, 

policlínica, escola, curso, entidade desportiva ou qualquer outra instituição, pública ou 

privada, ou estabelecimento congênere, similar ou análogo, sem nele exercer as atividades 

de fisioterapeuta; 
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D. O fisioterapeuta que recebe o cliente/paciente/usuário confiado por colega, em razão 

de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o cliente/paciente/usuário ao colega 

uma vez cessado o impedimento. 

E. Pode-se permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem 

como assinar trabalho que não executou, ou do qual não tenha participado; 

 

QUESTÃO 49 – Em relação ao Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia- Resolução 

n° 424, de 08 de julho de 2013 (D.O.U. n° 147, Seção 1 de 01/08/2013), sinalize a opção 

incorreta sobre a proibição ao Fisioterapeuta contida no Artigo 10: 

 

A. Negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência. 

B. Praticar qualquer ato que esteja ou não regulamentado pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 

C. Usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer 

contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual. 

D. Pode-se autorizar a utilização, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade 

que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da Fisioterapia em 

detrimento da responsabilidade social e sócio-ambiental. 

E. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no 

exercício de suas funções profissionais. 

 

QUESTÃO 50 – Em relação ao Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia- Resolução 

n° 424, de 08 de julho de 2013 (D.O.U. n° 147, Seção 1 de 01/08/2013), sinalize a opção 

correta sobre a proibição ao Fisioterapeuta Artigo 32: 

 

(    ) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do 

exercício de sua profissão. 

(     ) Negligenciar na orientação de seus colaboradores, quanto ao sigilo profissional. 

(    ) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente/paciente/usuário ou sua 

imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em 

qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo cliente/paciente/usuário ou 

seu responsável legal. 
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A. F,V,V. 

B. V,V,F. 

C. V,V,V. 

D. V,F,V. 

E. F,F,V. 

 

 


