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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM CARDIOLOGIA 

EDITAL 2018/01 

 

FISIOTERAPIA 

 

QUESTÃO 1 – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 em seu CAPÍTULO I, 

Dos Objetivos e Atribuições, Art. 6 da - Estão incluídas ainda no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde - SUS:  I - a execução de ações... Assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A – De vigilância sanitária. 

B – De vigilância epidemiológica. 

C – De saúde do trabalhador. 

D – De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

E – Todas as alternativas estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 2 – Na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, TÍTULO I – Das 

disposições gerais, Art. 3:  do título – A saúde tem como fatores determinantes 

e condicionantes, entre outros: 

 

A – A alimentação, e renda. 

B – A moradia, e a educação. 

C – O saneamento básico. 

D – O lazer, e o trabalho. 

E – Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 3 – Segundo o Capítulo I – dos objetivos e atribuições da Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990. Art. 6 – no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde – SUS. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A – Participação na formulação da política e na execução de ações de 

saneamento básico. 

B – Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 

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

C – Coordenação da formação de recursos financeiros na área de saúde. 

D – Vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

E – Colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

 

 

QUESTÃO 4 – No parágrafo 3 do art. 6 do capítulo 1 da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta Lei, um 

conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho, abrangendo.... Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A – Assistência ao trabalhador somente portador de doença profissional e do 

trabalho. 

B – Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 

C – Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde 

do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

D – Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de 

trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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E – A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente 

a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, 

quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

 

QUESTÃO 5 – Segundo o Capítulo II – dos princípios e diretrizes da Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990. Art. 7 temos: 

Marque a resposta INCORRETA: 

 

A – Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência. 

B – Integralidade de assistência, entendida como um 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. 

C – Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua  integridade física 

e moral. 

D – Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie. 

E – Utilização da sociologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática. 

 

QUESTÃO 6 – Segundo o Capítulo III – Da organização, da direção e da gestão 

da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 temos: 

 

A – Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto 

as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

B – Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção 

única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. 

C – No nível municipal, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá organizar-se em 

distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para 

a cobertura total das ações de saúde. 
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D – Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao 

Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 

complementares e por entidades representativas da sociedade civil. 

E – Todas alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 7 – Segundo o Capítulo IV – Das atribuições Comuns Seção I - da 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 compete ao seu âmbito administrativo 

União /Estado/Município/Distrito Federal. Marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

 

(   ) definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de 

fiscalização das ações e serviços de saúde pela União; 

(    ) administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em 

cada ano, à saúde por todos; 

(       ) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da  população 

e das condições ambientais pelo município por todos; 

(    ) organização e coordenação do sistema de informação em saúde pelo 

Estado; 

(       ) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade 

e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde por todos 

(   ) participação de formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente 

por todos; 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

 

A – F, V, V, F, V, V. 

B – V, F, F, V, F, F. 

C – F, V, F, V, F, V. 

D – F, F, V, V, F, F. 

E – V, V, F, F, V, V. 
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QUESTÃO 8 – Na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Segundo o 

CAPÍTULO IV – Das atribuições Comuns, Seção II - Da competência – item III: 

definir e coordenar os sistemas... Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A – De redes integradas de assistência de alta complexidade. 

 

B – De rede de laboratórios de saúde pública. 

C – De vigilância epidemiológica. 

D – Vigilância sanitária. 

E – Nenhuma das alternativas. 

 

 

QUESTÃO 9 – Segundo o Capítulo IV – Das atribuições Comuns Seção II das 

competências - A Lei 8080/90 é também definida como arcabouço jurídico 

constitucional do SUS. A esse respeito, assinale a alternativa que não representa 

competências da direção estadual do SUS: 

 

A – Promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações 

de saúde.  

B – Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

C – Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar, supletivamente, 

ações e serviços de saúde.  

D – Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 

públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.  

E – Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. 
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QUESTÃO 10 – Segundo o TITULO III – Dos serviços privados de Assistência à 

Saúde na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Capítulo II – Da participação 

Complementar, a participação complementar dos serviços privados será 

formalizada e terá preferência para participar do SUS... Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A – Entidades municipais. 

B – Entidades estaduais. 

C – Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. 

D – Entidades estrangeiras. 

E – Todas alternativas estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 11 – Segundo Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Do título V 

– capítulo I dos Recursos temos: 

O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde - SUS 

de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas 

finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a 

participação dos órgãos de Previdência Social e da Assistência Social, tendo em 

vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

São considerados de outras fontes os recursos provenientes de... 

Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

 

(   ) Ajuda, contribuições, doações e donativos. 

(   ) Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 

(   ) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

(   ) Rendas eventuais, inclusive pessoais, comerciais e industriais. 

(   ) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. 

 



7 

 

 

 

Assinale a Sequência CORRETA: 

 

A – V, F, F, V, V. 

B – V, V, V, F, V. 

C – V, V, F, F, V. 

D – F, V, V, F, F. 

E – V, F, V, F, V. 

 

QUESTÃO 12 – Segundo Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 no artigo 33 

os recursos financeiros do Sistema único de saúde – SUS serão depositados em 

conta especial, em cada esfera de sua atuação. A fiscalização cabe a quem? 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A – Conselhos de saúde. 

B – Ao prefeito. 

C – Ao governador. 

D – A entidades pactuadas. 

E – Nenhuma das alternativas. 

 

 

QUESTÃO 13 – Segundo Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Artigo 45. Os 

serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao 

Sistema Único de Saúde... 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A – Obrigatoriamente. 

B – Mediante convênio. 

C – Sem autonomia administrativa. 

D – Sem preservação da mão de obra. 

E – Com autonomia financeira.  
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QUESTÃO 14 – Segundo Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Artigo 47. O 

Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do 

Sistema   Único de Saúde - SUS, organizará, no prazo de ________, um sistema 

nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, 

abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

Escolha a opção CORRETA que completa corretamente o espaço em branco da 

frase: 

 

A – 03 anos. 

B – 10 anos. 

C – 02 anos. 

D – 05 anos. 

E – 20 anos. 

 

 

QUESTÃO 15 – Segundo Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Artigo 50. A 

respeito dos convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados 

para implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A – Ficarão rescindidos anualmente. 

B – Ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo 

SUS. 

C – Nunca será rescindido pelo SUS. 

D – Só será rescindido a pedido. 

E – Todas as alternativas estão incorretas. 
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QUESTÃO 16 – Segundo Tratado de Fisiologia Médica – Guyton, 2011 - O 

centro respiratório divide-se em três segmentos principais de neurônios que 

ficam localizados no bulbo e na ponte do tronco cerebral (Figura 1):  

 

Com relação ao centro respiratório é CORRETO afirmar:  

 

A – O centro pneumotáxico tem como efeito primário o controle do ponto de 

desligamento da rampa inspiratória, controlando assim a duração da fase de 

expansão do ciclo pulmonar.  

B – A estimulação elétrica de alguns neurônios no grupo ventral provoca 

inspiração, enquanto a estimulação de outros leva a expiração. Portanto, os  

 

neurônios do grupo ventral contribuem tanto com a inspiração quanto com a 

expiração.  

C – O grupo respiratório dorsal de neurônios desempenha o papel mais 

importante no controle da respiração.  

D – Durante a respiração normal os neurônios do grupo respiratório ventral 

permanecem quase que totalmente inativos.  

E – Todas as alternativas estão corretas.  
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QUESTÃO 17 – De acordo com Leonardo Cordeiro de Souza - Fisioterapia 

intensiva, a espirometria permite mensurar o volume de ar inspirado e expirado, 

além dos fluxos respiratórios. Sendo especialmente útil a análise dos dados 

derivados da manobra expiratória forçada. Assinale a variável que pode ser 

diretamente mensurada através do teste de espirometria:  

 

A – Capacidade Pulmonar Total.  

B – Volume Residual.  

C – Capacidade Residual Funcional.  

D – Volume Expiratório Forçado.  

E – Todas as alternativas.   

 

QUESTÃO 18 – De acordo com Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica – 

2013, em relação à utilização da ventilação mecânica não invasiva (VNI). 

Assinale (V) quando a sentença for verdadeira e (F) quando a sentença for falsa:  

(  ) Deve-se utilizar a VNI após a extubação como estratégia profilática para se 

evitar a insuficiência respiratória aguda e a reintubação.  

(   ) Não é recomendado o uso de VNI em pacientes com rebaixamento do nível 

de consciência, principalmente em pacientes DPOC com rebaixamento devido à 

hipercapnia.    

(  ) A VNI pode ser utilizada em conjunto com terapia medicamentosa para 

melhorar a obstrução ao fluxo aéreo em pacientes com crise asmática grave. 

(   ) Sugere-se o uso da VNI durante e após a broncoscopia visando diminuir o 

risco de complicações associadas ao procedimento em pacientes com 

hipoxemia grave refratária, insuficiência respiratória pós-operatória e no DPOC 

grave. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 

A – V, V, F, V. 

B – V, F, V, F. 
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C – V, V, F, F. 

D – V, F, V, V. 

E – F, V, V, V. 

 

 

QUESTÃO 19 – Segundo o Guia de Pós-operatório de Cirurgia Cardíaca, o 

período pós-operatório de uma cirurgia cardíaca deve ser avaliado de forma 

individual e sofre influência direta das alterações fisiológicas ocasionadas pela 

anestesia, pelo trauma cirúrgico e pela circulação extracorpórea. Dentre as 

complicações sistêmicas nesse período, podemos afirmar, EXCETO: 

 

A – A vasoplegia trata-se de uma síndrome inflamatória sistêmica que ocorre na 

maioria dos casos em cirurgias com circulação extracorpórea, em geral com 

tempo prolongado e nas primeiras doze horas do pós-operatório, independente 

da função ventricular. 

B – As principais complicações neurológicas observadas no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca estão relacionadas com eventos embólicos ou períodos de 

instabilidade hemodinâmica (hipotensão) no intraoperatório ou pós-operatório 

imediato. São, portanto resultado de baixo fluxo encefálico, sendo mais 

comumente observadas manifestações de isquemia como perda transitória ou 

definitiva de função. 

C – Pacientes que evoluem com quadro clínico de sepse, no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, independente do foco infeccioso e das comorbidades, 

apresentam uma pior evolução, com elevada morbidade e mortalidade, aumento 

do tempo de permanência na UTI. 

D – A lesão renal aguda é definida como redução abrupta da função renal, além 

da perda das funções básicas de manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e 

ácido-básico. Dentre os fatores de risco intraoperatórios podemos citar: 

reoperações, cirurgia associadas (revascularização do miocárdio concomitante 
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a troca valva), tempo de CEC aumentado (> 90 minutos), hemólise, 

aterosclerose de aorta ascendente, dentre outras. 

E – A síndrome da angustia respiratória aguda (SARA) resulta em lesão 

pulmonar direta, onde o paciente cursa com insuficiência respiratória, com 

infiltrados pulmonares bilateralmente, com relação PaO2/ FiO2 menor ou igual a 

300 mmHg que podem ser explicados por insuficiência cardíaca e sobrecarga 

hídrica. A principal medida terapêutica capaz de aumentar a sobrevida é a 

ventilação com volumes correntes baixos, entre 4 e 6 mL por Kg de peso predito. 

 

 

QUESTÃO 20 – Segundo Guia de Pós-operatório de Cirurgia Cardíaca, sobre a 

fisioterapia no pós-operatório de cirurgia cardíaca, assinale a opção ERRADA: 

 

A – O uso da ventilação não-invasiva no pós-operatório de cirurgia cardíaca é 

utilizado exclusivamente para terapêutica, visando a diminuição do trabalho 

respiratório e melhora da oxigenação em casos de complicações pulmonares. 

B – Dentre o planejamento fisioterapêutico há os exercícios de rotina (exercícios 

respiratórios associados a exercícios de MMSS, espirômetro de incentivo, 

manobras de reexpansão toracopulmonar, tosse assistida e mobilização), em 

casos específicos podemos incrementar com uso de oscilador oral de alta 

frequência (shaker/ flutter) e o Thresold (para treinamento muscular). 

C – Ao receber o paciente proveniente do centro cirúrgico o fisioterapeuta acopla 

o paciente em suporte ventilatório adequado, avalia o padrão respiratório e 

ausculta pulmonar, checa o posicionamento da cânula orotraqueal (COT), 

monitoriza a pressão de cuff e sinais vitais.   

D – As principais limitações à fisioterapia são a dor e a presença de drenos que 

podem provocar redução dos volumes pulmonares e prejuízos na mecânica 

respiratória. A redução desses volumes contribui para alterações nas trocas 

gasosas, resultando em hipoxemia e diminuição na capacidade de difusão e 

acúmulo de secreção pulmonar predispondo a infecções. 
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E – A fisioterapia respiratória tem sido amplamente requisitada com o intuito de 

reverter, amenizar ou evitar o desenvolvimento de complicações respiratórias. 

Essas podem estar relacionadas com disfunção pulmonar e cardíaca prévia, 

duração da circulação extracorpórea, tempo de ventilação mecânica maior que 

48 horas, associação multifatorial entre a anestesia, trauma cirúrgico, presença 

de drenos pleurais.  

 

 

QUESTÃO 21 – Conforme Manual de condutas práticas da unidade de 

emergência do Incor, no edema agudo pulmonar cardiogênico ocorre um 

aumento de fluido no pulmão causado por extravasamento de fluido da 

vasculatura pulmonar para dentro do interstício e dos alvéolos. Pode ser 

decorrente de disfunção sistólica ou diastólica do Ventrículo Esquerdo ou ambas, 

doença valvar importante, crise hipertensiva ou aumento do líquido corporal por 

dificuldade de excreção, como na insuficiência renal. Nesse contexto, o uso da 

ventilação não invasiva, está INCORRETO afirmar: 

 

A – Alivia os sintomas da dispneia, exaustão respiratória e aumenta a saturação 

de oxigênio. 

B – Aumenta a complacência pulmonar, o recrutamento alveolar e o volume 

corrente, diminuindo a necessidade de intubação orotraqueal. 

C – O uso de BIPAP ou CPAP visa redistribuir o excesso de fluido intersticial e 

alveolar para a circulação sistêmica, diminuindo assim a pré-carga, a pós-carga 

e diminuição da volemia corpórea. 

D – Não deve ser usada em casos de hipotensão severa, pneumotórax, vômito 

e diminuição do nível de consciência.  

E – O uso de VNI deve ser monitorado por profissional de saúde à beira leito de 

30 minutos a 2 horas. Quando não há sucesso, recomenda-se imediata 

intubação orotraqueal e ventilação invasiva.  
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QUESTÃO 22 – Conforme Manual de Condutas Práticas da Unidade de 

Emergência do Incor, dentre os efeitos da ventilação não invasiva (VNI), assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A – Na insuficiência respiratória aguda hipercápnica, os benefícios clínicos são 

traduzidos na redução da pressão arterial de CO2 (PaCO2), pela diminuição do 

trabalho dos músculos respiratórios e do aumento da ventilação alveolar.  

B – Os efeitos hemodinâmicos da VNI incluem a redução do débito cardíaco pelo 

aumento da pressão transmural do ventrículo esquerdo proporcionado pela 

pressurização do tórax, redução do retorno venoso com diminuição das pressões 

de enchimento ventricular direito, e redução da pós-carga ventricular esquerda. 

C – Na insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, o objetivo da VNI consiste 

em garantir oxigenação adequada até que a causa de base seja resolvida. 

D – Em pacientes com edema pulmonar, há redução do gasto energético 

muscular na inspiração e melhora da complacência pulmonar pelo recrutamento 

de regiões pulmonares previamente colapsadas por edema alveolar. 

E – É fundamental que o paciente se apresente cooperativo, estável 

hemodinamicamente, com capacidade de proteger vias aéreas e de se adaptar 

à interface. 

 

QUESTÃO 23 – Segundo Manual de Condutas Práticas da Unidade de 

Emergência do Incor, a insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica 

extremamente comum, mas muito complexa, caracterizada por anormalidade 

estrutural e funcional, que ocasiona fornecimento sanguíneo inadequado para 

as necessidades metabólicas teciduais, ou que só consegue fazê-lo às custas 

de elevadas pressões de enchimento ventricular. Seguindo a classificação 

clínica/hemodinâmica, que consiste na avaliação da perfusão e volemia do 

paciente, correlacione e marque a alternativa CORRETA: 

 

1. Perfil C. 

2. Perfil B. 
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3. Perfil A. 

4. Perfil L. 

 

(  ) Sinais de má perfusão presentes associado a ausência de sinais de 

congestão. 

(     ) Sinais de má perfusão presentes associado a sinais de congestão. 

(     ) Ausência de sinais de má perfusão associado a sinais de congestão. 

(     ) Ausência de sinais de má perfusão e ausência de sinais de congestão. 

 

A – 4, 3, 1, 2. 

B – 3, 1, 2, 4. 

C – 4, 2, 1, 3. 

D – 1, 3, 4, 2. 

E – 4, 1, 2, 3. 

 

 

QUESTÃO 24 – Conforme Guia de pós-operatório de cirurgia cardíaca, 

problemas respiratórios como: derrame pleural, pneumonias, atelectasias, 

disfunção diafragmática, hipertensão arterial pulmonar, dentre outros; são 

comuns e importantes causas de morbidade no pós-operatório de cirurgias 

cardíacas. São causas desses problemas respiratórios, EXCETO: 

 

A – Dor torácica limitando a expansibilidade torácica e a tosse eficaz. 

B – Intubação prolongada e lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. 

C – Ventilação mecânica protetora, ou seja, com uso de volumes correntes 

baixos. 

D – Lesão no nervo frênico, principalmente por soluções geladas usadas durante 

a cardioplegia. 

E – Vasoconstricção hipóxica.  
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QUESTÃO 25 – Segundo a Diretriz Sul-americana de prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular, pacientes que participam de um programa de Reabilitação 

cardiovascular apresentam respostas fisiológicas ao treinamento físico. São 

respostas fisiológicas ao treinamento físico, EXCETO: 

 

A – Aumento de massa muscular. 

B – Aumento do conteúdo de mitocôndrias. 

C – Incremento da atividade das enzimas oxidativas. 

D – Menor extração de oxigênio do sangue. 

E – Mudança na distribuição do tipo de fibras musculares. 

 

 

QUESTÃO 26 – Em relação a reabilitação cardíaca em pacientes portadores de 

insuficiência cárdica marque a opção CORRETA, baseado na Diretriz Sul-

americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular: 

 

A – As respostas inflamatórias e imunológicas desempenham um papel central 

no desenvolvimento e na progressão da insuficiência cardíaca. O exercício físico 

afeta beneficamente tais marcadores inflamatórios, melhorando a tolerância à 

atividade física. 

B – Os pacientes com insuficiência cardíaca também apresentam múltiplas 

alterações na função respiratória, o que causa aumento no trabalho ventilatório, 

tanto em repouso quanto durante o exercício, surgindo a necessidade de realizar 

treinamento dos músculos respiratórios, contribuindo para aumentar a tolerância 

ao exercício. 

C – Para a prescrição otimizada do exercício, é importante contar com um teste 

cardiopulmonar. Na ausência desta possibilidade o teste ergométrico e o teste 

de caminhada de 6 minutos com oximetria de pulso podem contribuir para a 

avaliação e prescrição. 

D – Em pacientes com insuficiência cardíaca, recomendam-se exercícios 

predominantemente aeróbicos, podendo utilizá-los tanto de forma contínua como 
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intervalada. Também podem realizar exercícios de resistência dinâmica, com um 

alto número de repetições e baixa carga. 

E – Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 27 – De acordo com a Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, uma das classificações funcionais da insuficiência cardíaca é a da 

New York Heart Association (NYHA). Sobre essa classificação marque F para 

falso ou V para verdadeiro. Assinale a sequência CORRETA: 

 

(  ) Pacientes de Classe funcional II são assintomáticos em repouso, e 

apresentam sintomas desencadeados por atividades mais intensas que as 

cotidianas, resultando em leve limitação à atividade física. 

(   ) Pacientes assintomáticos e sem limitações para atividade física cotidiana 

são classificados como Classe funcional I. 

(   )  Pacientes com indicações de transplante cardíaco estão exclusivamente 

classificados na classe funcional IV. 

(    ) Pacientes com sintomas em repouso, resultando na inabilidade de realizar 

qualquer atividade física, mesmo as do cotidiano são incluídos na classe 

funcional IV. 

(  ) Classe funcional III são pacientes  com sintomas desencadeados por 

atividades menos intensas que as cotidianas, resultando em moderada a 

importante restrição à atividade física. 

 

A – V, V, F, V, F. 

B – V, F, F, V, F. 

C – F, V, V, F, V. 

D – F, F, V, V, V. 

E – F, V, F, V, V. 
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QUESTÃO 28 – De acordo com Manual de condutas praticas da unidade de 

emergência do Incor, em relação aos processos patológicos respiratórios, 

correlacione as colunas e marque a alternativa CORRETA: 

 

A. DPOC (  ) Infiltrados bilaterais radiográficos, 

complacência pulmonar diminuída, hipoxemia 

refratária a altas FiO2, sendo shunt intrapulmonar 

a principal causa. 

 

B. Tromboembolia 

pulmonar aguda 

 

(   ) Limitação persistente de fluxo aéreo, 

associada à resposta inflamatória crônica dos 

pulmões e das vias aéreas, apresentando 

dispneia, tosse e expectoração crônicas. 

 

C. Asma 

 

(      ) Inflamação das vias aéreas associada à 

hiper-reatividade brônquica, que leva a episódios 

recorrentes de tosse, dispneia, sibilância e 

opressão torácica. 

 

D. SARA 

 

(          ) Aumento da resistência vascular pulmonar, 

alteração nas trocas gasosas e alteração na 

relação ventilação-perfusão.  

 

A – D, A, C, B. 

B – B, A, C, D. 

C – D, C, A, B. 

D – B, C, A, D. 

E – D, B, C, A. 
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QUESTÃO 29 – De acordo Knobel, as assincronias paciente-ventilador é uma 

incoordenação entre os esforços e as necessidades ventilatórias do paciente em 

relação ao que é ofertado pelo ventilador. Marque a alternativa CORRETA: 

 

A – No duplo disparo ocorre dois ciclos consecutivos disparados pelo mesmo 

esforço do paciente. O tempo inspiratório mecânico do ventilador é maior que o 

tempo inspiratório neural do paciente. 

B – Na ciclagem prematura, o ventilador interrompe o fluxo inspiratório antes do 

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

maior que o tempo neural do paciente. 

C – Quando o fluxo recebido pelo paciente é inferior à sua demanda ventilatória, 

ocorre o fenômeno conhecido como fluxo inspiratório insuficiente, que acontece, 

tipicamente, quando o fluxo é ajustado pelo operador, podendo ser aumentado 

pelos esforços do paciente. 

D – Quando o tempo inspiratório mecânico do ventilador é menor que o desejado 

pelo paciente, ou seja, é menor que seu tempo neural, tem-se a ciclagem tardia. 

E – Quando o esforço inspiratório do paciente não é suficiente para disparar o 

ventilador, tem-se um fenômeno denominado disparo ineficaz, que pode ocorrer 

por ajuste inadequado da sensibilidade ou por fatores do paciente, como 

fraqueza muscular, depressão do comando neural, dentre outros. 

 

QUESTÃO 30 – De acordo com Knobel, numerosos estudos têm demonstrado 

uma relação de fraqueza muscular com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC). Comparado a indivíduos normais, pacientes com sintomas e sinais de 

falência respiratória, cardíaca ou a combinação de ambos, apresentam redução 

significativa da força em músculos respiratórios e periféricos. Podemos afirmar 

que nos pacientes portadores de DPOC ocorre: 

 

A – Na musculatura periférica desses pacientes encontram-se maiores 

porcentagens de fibras do tipo I e uma correspondente diminuição de fibras do 

tipo II. 
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B – Vários estudos funcionais em indivíduos saudáveis e em paciente com 

DPOC têm demonstrado que o treinamento com carga inspiratória pode 

aumentar a endurance e a força muscular inspiratória. Essa melhora funcional é 

observada quando se realizam programas de exercícios globais. 

C – O comprimento da fibra diafragmática é determinante na capacidade de 

geração de força. O comprimento ótimo da fibra muscular é determinado pela 

relação extrínseca tensão/comprimento do sarcômero. Esse fator torna-se ainda 

mais relevante quando ocorre a hiperinsuflação dinâmica durante o exercício. 

D – O treinamento induz o aumento da proporção de fibras do tipo I e IIa, 

acompanhados de maior capacidade oxidativa e maior resistência à fadiga. Além 

disso, a redução do acumulo de lactato por meio do treinamento de membros 

inferiores torna-se crucial na redução da dispneia.  

E – O desuso gera fraqueza muscular pela menor eficiência da atividade de 

neurônio motor, o aumento da proporção de fibras do tipo I e redução de fibras 

do tipo II, resultando em declínio da atividade de enzimas envolvidas na 

conversão de energia oxidativa. 

 

 

QUESTÃO 31 – De acordo com West sobre a difusão dos gases através da 

membrana alvéolo capilar podemos afirmar, EXCETO:  

   

A – A Lei de Fick afirma que a taxa de transferência de um gás através de uma 

lâmina de tecido é inversamente proporcional à área tecidual.   

B – O gás carbônico difunde-se cerca de vinte vezes mais que o oxigênio através 

dos tecidos devido a sua maior solubilidade.  

C – A taxa de difusão de um gás através de uma lâmina de tecido é proporcional 

à diferença entre a pressão parcial do gás dos dois lados.  

D – Em repouso, a pressão de oxigênio do sangue atinge a do alvéolo depois do 

eritrócito ter percorrido um terço do seu trajeto no capilar. 
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E – A taxa de transferência de um gás através de uma lâmina de tecido é 

inversamente proporcional à espessura tecidual.  

 

 

QUESTÃO 32 – Segundo GUYTON Sobre as fontes de energia para contração 

muscular podemos afirmar, EXCETO: 

  

A – O ATP é clivado para formar ADP, o que transfere a energia das moléculas 

de ATP para o mecanismo da contração da fibra muscular. A primeira fonte de 

energia que é utilizada para reconstituir o ATP é a substância fosfocreatina. 

B – A energia combinada do ATP armazenado e da fosfocreatina, no músculo, é 

capaz de manter a contração muscular máxima por mais de 1 minuto.  

C – A segunda fonte importante de energia, que é utilizada para reconstituir o 

ATP e a fosfocreatina, é a "glicólise" do glicogênio previamente armazenado nas 

células musculares.  

D – A terceira e última fonte de energia para a contração muscular é o 

metabolismo oxidativo. Isso significa combinar o oxigênio com os produtos finais 

da glicólise e com vários outros nutrientes celulares, para liberar ATP.  

E – As reações glicolíticas podem ocorrer mesmo na ausência de oxigênio, de 

forma que a contração muscular pode ser mantida por muitos segundos e muitas 

vezes por mais do que 1 minuto, mesmo quando o oxigênio liberado pelo sangue 

não estiver disponível. Entretanto, como muitos produtos finais da glicólise se 

acumulam nas células musculares, a glicólise perde também sua capacidade de 

sustentar a contração muscular máxima após 1 minuto. 

 

 

QUESTÃO 33 – Segundo GUYTON, sobre O Papel do Sistema Nervoso no 

Controle Rápido da Pressão Arterial, marque a alternativa CORRETA:  

  

  A – Uma das mais importantes funções do controle nervoso da circulação é sua 

capacidade de causar aumentos rápidos da pressão arterial. Para isso, todas as 
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funções vasoconstritoras e cardioaceleradoras do sistema nervoso simpático 

são estimuladas simultaneamente. Ao mesmo tempo, ocorre a inibição recíproca 

de sinais inibitórios parassimpáticos vagais para o coração. 

B – Em situações onde há necessidade de aumento rápido da pressão arterial, 

a grande maioria das arteríolas da circulação sistêmica se contrai, o que 

aumenta muito a resistência periférica total, aumentando assim a pressão 

arterial. 

C – Na mesma situação, onde há necessidade de aumento rápido da pressão 

arterial, as veias em especial se contraem fortemente, o que desloca sangue 

para fora dos grandes vasos sanguíneos periféricos em direção ao coração. O 

estiramento do coração então aumenta intensamente a força dos batimentos, 

bombeando maior quantidade de sangue, o que também eleva a pressão arterial. 

D – Outra alteração importante que ocorre em situações onde há necessidade 

de aumento rápido da pressão arterial é também a direta estimulação do coração 

pelo sistema nervoso autônomo, aumentando ainda mais o bombeamento 

cardíaco. 

E – Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 34 – De acordo com GUYTON Sobre alguns mecanismos reflexos 

para a manutenção da pressão arterial normal podemos afirmar, EXCETO: 

 

A – O reflexo barorreceptor é o mais conhecido dos mecanismos nervosos de 

controle da pressão arterial. Os barorreceptores são extremamente abundantes 

na parede de cada artéria carótida interna, pouco acima da bifurcação carotídea, 

na área conhecida como seio carotídeo e na parede do arco aórtico.  

B – Os sinais dos "barorreceptores carotídeos" são transmitidos pelos nervos 

Vagos para os nervos glossofaríngeos na região cervical superior, e daí para o 

trato solitário na região bulbar do tronco encefálico. Sinais dos "barorreceptores 

aórticos" no arco da aorta são transmitidos pelos nervos de Hering para o mesmo 

trato solitário do bulbo.  
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C – Quando a pressão arterial cai abaixo do nível crítico, os quimiorreceptores 

são estimulados porque a redução do fluxo sanguíneo provoca a redução dos 

níveis de oxigênio e o acúmulo de dióxido de carbono e de íons hidrogênio que 

não são removidos pela circulação. Os sinais transmitidos pelos 

quimiorreceptores excitam o centro vasomotor, e este eleva a pressão arterial de 

volta ao normal. 

D – Os átrios e as artérias pulmonares têm em suas paredes receptores de 

estiramento referidos como receptores de baixa pressão, que são semelhantes 

aos receptores de estiramento das grandes artérias sistêmicas. 

E – Imediatamente após a mudança de posição, quando a pessoa fica em pé 

após ter ficado deitada, a pressão arterial, na cabeça e na parte superior do 

corpo, tende a diminuir e a acentuada redução dessa pressão poderia provocar 

a perda da consciência.  O reflexo responsável para que esse evento não ocorra 

é gerado pela ação dos barorreceptores. 

 

 

QUESTÃO 35 – Conforme GUYTON, sobre o Sistema Renina-Angiotensina e 

seu papel no controle da pressão arterial, podemos afirmar, EXCETO: 

  

A – A renina é uma enzima proteica liberada pelos rins quando a pressão arterial 

cai para níveis muito baixos. É sintetizada e armazenada sob a forma inativa 

chamada pró-renina nas células musculares lisas modificadas, situadas nas 

paredes das arteríolas aferentes imediatamente proximais aos glomérulos. 

B – A angiotensina 2 faz com que os rins retenham sal e água por dois meios 

principais. Atuando diretamente sobre os rins para provocar retenção de sal e de 

água e fazendo com que as glândulas adrenais secretem aldosterona que, por 

sua vez, aumenta a reabsorção de sal e de água pelos túbulos renais.  

C – A renina é uma enzima e não uma substância vasoativa, ela age 

enzimaticamente sobre outra proteína plasmática, a globulina referida como 

substrato de renina (angiotensinogênio), liberando a angiotensina 1. A 
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angiotensina 1 tem ligeiras propriedades vasoconstritoras, mas não suficientes 

para causar alterações significativas na função circulatória. 

D – A conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 ocorre em grande parte 

nos rins, enquanto o sangue flui por seus pequenos vasos catalisados pela 

enzima conversora de angiotensina presente no endotélio das arteríolas 

aferentes imediatamente proximais aos glomérulos. Outros tecidos, tais como 

rins e vasos sanguíneos, também contêm enzimas conversoras e, portanto, 

formam localmente angiotensina II. 

E – A angiotensina 2 eleva a pressão arterial por vasoconstrição que ocorre de 

modo muito intenso nas arteríolas e com intensidade muito menor nas veias e 

pela diminuição da excreção de sal e de água pelos rins. Isso eleva lentamente 

o volume do líquido extracelular, o que aumenta a pressão arterial durante as 

horas e dias subsequentes. 

 

 

QUESTÃO 36 – De acordo com KNOBEL, o edema pulmonar agudo é uma 

síndrome clínica complexa podendo ter desfechos ruins. Sobre o tema assinale 

V para verdadeiro, F para falso e marque a alternativa CORRETA: 

 

(    ) O edema pulmonar agudo pode estar associado à pressão hidrostática do 

capilar pulmonar normal ou aumentada, caracterizando dois mecanismos 

determinantes da fisiopatologia, do tratamento e do prognóstico. 

(    ) O edema pulmonar agudo é uma síndrome clínica 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 hipoxemia, complacência pulmonar 

diminuída, trabalho respiratório aumentado e relação ventilação-perfusão 

anormal. 

(   ) No edema pulmonar não cardiogênico o mecanismo relaciona-se a um 

aumento da permeabilidade da membrana endotelial do capilar pulmonar, 

levando a um incremento do fluxo de proteínas do capilar para o espaço 
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intersticial. Mais especificamente, há uma lesão no endotélio vascular impedindo 

que ele mantenha sua função de membrana semipermeável, acarretando 

diminuição no coeficiente de transporte da proteína.  

(     ) Com rápidas elevações da pressão capilar pulmonar, os vasos linfáticos 

não conseguem aumentar o ritmo de remoção de liquido, e o edema pulmonar 

ocorre com pressões mais baixas. Nos pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) já existe uma elevação crônica da pressão capilar pulmonar e, 

consequentemente, maior capacidade de remoção de líquidos pelos vasos 

linfáticos. Nesse caso, o edema pulmonar vai ocorrer apenas com maiores 

elevações da pressão capilar pulmonar. 

 

A – V, V, V, F. 

B – V, V, F, V. 

C – V, V, V, V. 

D – V, F, F, V. 

E – V, V, F, F. 

 

 

QUESTÃO 37 – Segundo KNOBEL, sobre a etiologia, fisiopatologia, 

manifestações clínicas, exames complementares e condutas no Edema 

pulmonar agudo, assinale V para verdadeiro, F para falso e marque a alternativa 

CORRETA:  

 

(   ) No paciente com edema pulmonar agudo, ao exame físico, pode-se constatar 

palidez, sudorese fria, cianose de extremidades, utilização de musculatura 

respiratória acessória com respiração superficial e ruidosa. 

(  )  Quando o edema intersticial está mais acentuado, espessamento das 

fissuras pleurais interlobares e derrame pleural são achados radiológicos. O 

padrão radiológico denominado “asa de borboleta” corresponde ao edema 

alveolar de distribuição predominante peri-hilar. 
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(    ) O padrão gasométrico depende do estágio evolutivo em que se apresenta 

o edema pulmonar agudo. Nos casos de instalação progressiva, encontra-se 

hipoxemia com hipocapnia devido ao aumento da frequência respiratória. Com 

a evolução do quadro, há acentuação da hipoxemia e elevação dos níveis de 

CO2. Em casos de instalação súbita, a hipoxemia correlaciona-se com o nível de 

pressão capilar pulmonar e pode ocorrer hipercapnia mais precocemente. 

(   ) O paciente deve ser monitorizado e posicionado em decúbito elevado. Com 

isso, há redução do retorno venoso e consequentemente aumento da pré-carga 

de ventrículo direito. O líquido tenderá a acumular-se nas bases pulmonares, 

melhorando a relação ventilação-perfusão. Além disso, a posição sentada facilita 

a movimentação diafragmática pela ação da gravidade, diminuindo o trabalho 

respiratório. 

 

A – V, V, V, F. 

B – V, F, V, F. 

C – V, V, F, V. 

D – F, F, F, V. 

E – V, F, V, V. 

 

 

QUESTÃO 38 – Conforme KNOBEL, uma das grandes medidas não 

farmacológicas para tratamento e melhora na qualidade de vida dos pacientes 

cardiopatas é a reabilitação cardiovascular, sobre o tema assinale V para 

verdadeiro, F para falso e marque a alternativa CORRETA: 

 

(   ) Pela grande heterogeneidade clínica dos pacientes em fase aguda, com 

modificações no quadro clínico e da terapêutica medicamentosa que podem ser 

diárias, a fase 1 de reabilitação requer maior individualização de sua prescrição. 

(  ) Durante a descompensação da ICC (Insuficiência cardíaca congestiva), 

quando o paciente ainda tem dispnéia importante (classes funcionais III e IV da 
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NYHA), deve-se priorizar o tratamento dos sintomas respiratórios com o uso 

rotineiro da VNI (ventilação não invasiva). 

(    ) O treinamento muscular respiratório (TMR) tem se mostrado uma alternativa 

eficaz, com vários benefícios para o paciente cardiopata. Dentre esses 

benefícios tem sido observado o impacto positivo do TMR na forca e na 

endurance muscular inspiratória, na capacidade de exercício máxima e 

submáxima, na dispneia, na função pulmonar e na qualidade de vida, e nos 

marcadores inflamatórios. 

(  ) Para os pacientes internados que tem baixa aptidão física ou estão 

desautorizados a realizar exercícios convencionais, o TMR também pode ser útil 

em sua recuperação. 

 

A – F, F, V, V. 

B – F, F, V, F. 

C – F, V, V, V. 

D – V, V, V, V. 

E – V, F, V, V. 

 

 

QUESTÃO 39 – Segundo KNOBEL, o conhecimento das bases fisiológicas é de 

extrema importância aos profissionais da saúde. Sobre as pressões que causam 

o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões, troca de líquidos nos 

capilares pulmonares e dinâmica dos líquidos no interstício pulmonar podemos 

afirmar, EXCETO: 

 

A – A pressão pleural normal no início da inspiração é cerca de - 5 centímetros 

de água, que é a quantidade de sucção necessária para manter os pulmões 

abertos no nível de repouso. Então, durante a inspiração normal, a expansão da 

caixa torácica traciona os pulmões para diante com força maior e cria menos 

pressão negativa, podendo chegar a cerca de zero centímetros de água. 



28 

 

 

B – Quando a glote está aberta e não existe fluxo de ar para dentro ou para fora 

dos pulmões, as pressões em todas as partes da árvore respiratória, até os 

alvéolos, são iguais à pressão atmosférica, que é considerada a pressão de 

referência zero nas vias aéreas. 

C – A diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural é chamada pressão 

transpulmonar. O grau de extensão dos pulmões por cada unidade de aumento 

da pressão transpulmonar é chamado complacência pulmonar.  

D – As características do diagrama de complacência dos pulmões são 

determinadas pelas forças elásticas dos pulmões, que podem ser divididas em 

duas partes: (1) força elástica do tecido pulmonar propriamente dito e (2) forças 

elásticas, causadas pela tensão superficial do líquido que reveste as paredes 

internas dos alvéolos e outros espaços aéreos pulmonares. 

E – A pressão do capilar pulmonar é baixa, aproximadamente 7 mmHg. Os 

capilares pulmonares são relativamente permeáveis às moléculas de proteínas, 

de modo que a pressão coloidosmótica do líquido intersticial pulmonar é de 

aproximadamente 14 mmHg. 

 

QUESTÃO 40 – Conforme o Tratado de Fisiologia Médica – Guyton - 2011, o 

ciclo cardíaco é descrito como sendo o conjunto de eventos que ocorre entre o 

início de um batimento e outro. Com relação ao ciclo cardíaco julgue os itens a 

seguir em V para verdadeiro, F para falso e marque a alternativa correta:  

 

(  ) A duração de cada ciclo cardíaco é a recíproca da frequência cardíaca, ou 

seja, se a frequência cardíaca é de 80 batimentos/min a duração do ciclo 

cardíaco é de 1/80 batimento/min, que corresponde a aproximadamente 0,0125 

minuto por batimento.  

(  ) O ciclo cardíaco consiste no período de relaxamento, chamado sístole, 

seguido pelo período de contração, chamado de diástole.  

( ) Durante o período de relaxamento isovolumétrico as pressões 

intraventriculares diminuem rapidamente de volta aos valores diastólicos, 

favorecendo a abertura das valvas atrioventriculares. 
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(  ) Durante a contração isovolumétrica todas as válvulas cardíacas estão 

fechadas e a pressão no interior do ventrículo aumenta até igualar a pressão na 

aorta.  

 

A – V, V, F, V. 

B – V, F, V, V. 

C – V, F, F, V. 

D – V, F, V, F. 

E – F, F, F, V. 

 

 

QUESTÃO 41 – Conforme West, Fisiologia respiratória, a inclinação da curva 

pressão-volume ou a modificação de volume por unidade de pressão alterada, é 

denominada complacência pulmonar. Com relação aos fatores que causam 

redução da complacência pulmonar, julgue os itens a seguir V para verdadeiro, 

F para falso e marque a alternativa CORRETA: 

  

(   ) Fibrose Pulmonar; 

(   ) Edema Alveolar; 

(   ) Enfisema pulmonar; 

(   ) Aumento da pressão pulmonar venosa; 

 

A – V, V, V, V. 

B – F, V, V, V. 

C – F, F, V, V.  

D – V, V, F, V. 

E – V, F, F, F. 
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QUESTÃO 42 – De acordo com Guyton - Tratado de Fisiologia Médica, o mau 

funcionamento cardíaco pode ocorrer por diferentes causas, dentre as quais 

podemos citar as arritmias cardíacas. Sobre as arritmias cardíacas, julgue os 

itens a seguir em V para verdadeiro, F para falso e marque a alternativa 

CORRETA: 

 

(   ) As extra-sístoles são desencadeadas por focos ectópicos no coração que 

produzem impulsos anormais em tempos diferentes durante o ritmo cardíaco; 

(    ) A fibrilação ventricular decorre de impulsos cardíacos frenéticos na massa 

do músculo ventricular, estimulando primeiro uma parte do músculo ventricular 

e depois outra, jamais parando.  

(   ) A arritmia sinusal pode decorrer de muitas condições circulatórias que 

alteram as forças dos sinais dos nervos simpáticos e parassimpáticos para o 

nodo sinusal do coração;  

(     ) No bloqueio atrioventricular de primeiro grau ocorre o bloqueio completo do 

impulso elétrico dos átrios para os ventrículos.  

 

A – F, F, F, V. 

B – V, F, F, F. 

C – V, V, V, V. 

D – V, V, F, V. 

E – V, V, V, F.  

 

 

QUESTÃO 43 – Conforme as Diretrizes brasileira de Ventilação Mecânica- 2013, 

a imobilidade em pacientes internados pode resultar em disfunções respiratórias 

e no desenvolvimento de fraqueza neuromuscular, levando à perda das funções 

motoras e da qualidade de vida. A instituição de protocolos de mobilização 

precoce e cuidados respiratórios visam minimizar tais complicações. Com 
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relação à imobilidade no leito e a mobilização precoce, assinale V para 

verdadeiro, F para falso e marque a alternativa CORRETA:  

 

(   ) Em pacientes submetidos à ventilação mecânica, a mobilização precoce 

deve ser iniciada em menos de 72h do início da ventilação, pois é viável, segura 

e resulta em benefícios funcionais significantes. 

(   ) A imobilidade ao leito pode causar diminuição dos volumes e capacidades 

pulmonares, diminuição do tônus muscular e aumento da adaptabilidade às 

mudanças posturais, que se manifesta inicialmente como hipotensão postural e 

taquicardia reflexa.  

(   ) A fisioterapia atua no sentido de manter e/ou restabelecer a funcionalidade 

do paciente através da prevenção de alterações osteomioarticulares e de 

complicações respiratórias. 

( ) A estimulação elétrica neuromuscular e cicloergômetro podem ser 

consideradas como complemento do programa de mobilização precoce. 

 

A – V, V, F, V. 

B – V, V, F, F. 

C – V, F, V, V. 

D – V, V, V, V. 

E – F, F, V, V. 

 

 

QUESTÃO 44 – Segundo Souza, Fisioterapia Intensiva - 2009, a parada 

cardiorrespiratória trata-se de um evento de caráter emergencial que necessita 

de uma eficiente e imediata intervenção. Esta intervenção é denominada 

reanimação cardiopulmonar e cerebral (RCPC).  Sobre a RCPC é CORRETO 

afirmar: 

 

A - A RCPC compreende uma série de condutas que vão desde o 

reconhecimento do evento até a realização das manobras de reanimação.   
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B - A RCPC deve ser iniciada tão logo seja possível a fim de minimizar os danos 

causados pelo déficit circulatório e ventilatório com consequente hipoxemia 

acarretando lesões irreversíveis. 

C - A eficiência da RCPC dependerá de uma sistemática atuação, definida por 

uma equipe treinada, organizada e especializada, onde atualmente o 

fisioterapeuta intensivista está inserido e desempenha um papel importante e 

definido no auxílio do suporte circulatório e ventilatório 

D - O principal objetivo da RCPC é a restauração da circulação e da ventilação.  

E - Todas as alternativas corretas.  

 

 

QUESTÃO 45 – De acordo com Leonardo Cordeiro de Souza, Fisioterapia 

Intensiva, as técnicas de higiene brônquica são consideradas os recursos mais 

antigos da fisioterapia respiratória e constituem-se de procedimentos físicos 

destinados a facilitar a clearance mucociliar. Com relação às técnicas de higiene 

brônquica julgue os itens a seguir em V para verdadeiro e F para falso e assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

(  ) A técnica de bag-squeezing pode ser realizada em pacientes intubados ou 

não e possibilita o aumento do volume corrente, do fluxo inspiratório e da  

 

mobilização do muco brônquico, promovendo o aumento da resistência das vias 

aéreas.    

(   ) Para a execução da técnica de oscilação oral de alta frequência podem ser 

utilizados os aparelhos flutter, acapela ou shaker.  

(  ) A percussão torácica consiste na realização de movimentos de punho – 

percussão ou de tapotagem, manualmente aplicada sobre a superfície externa 

da região torácica que se deseja tratar.  

(  ) A técnica de expiração forçada (TEF) também pode ser denominada de 

HUFF.  

 



33 

 

 

A – F, V, V, F. 

B – F, V, V, V. 

C – V, V, V, F. 

D – V, F, V, V. 

E – F, V, F, F. 

 

 

QUESTÃO 46 – Sobre as Responsabilidades Fundamentais, segundo o 

Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A – Para o exercício profissional da Fisioterapia não é obrigatória a inscrição no 

Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em 

vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao 

sistema COFFITO/CREFITOS. 

B – O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição 

ou assume encargo quando capaz de desempenho seguro para o 

cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos. 

C – O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos 

técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e 

da não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em 

programas de educação continuada e de educação permanente. 

D – Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e 

atribuição específica manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo 

comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. 

E – O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a instituição/programa 

em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o 

profissional faltoso. 
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QUESTÃO 47 – Ainda sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia 

nas Responsabilidades Fundamentais podemos afirmar, EXCETO:    

 

A – É permitido autorizar a utilização, desde que 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. 

B – É proibido deixar de atender a convocação do Conselho Regional de 

Fisioterapia e de Terapia Ocupacional à que pertencer ou do Conselho Federal 

de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 

C – É proibido divulgar, para fins de autopromoção, declaração, atestado, 

imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário ou 

familiar deste, em razão de serviço profissional prestado; 

D – É proibido induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e 

religiosas quando no exercício de suas funções profissionais. 

E – É proibido recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, 

quando: praticado sem o consentimento formal do cliente/paciente/usuário ou de 

seu representante legal ou responsável, quando se tratar de menor ou incapaz. 

 

 

QUESTÃO 48 – Sobre o Relacionamento Com o 

Cliente/Paciente/Usuário o código de ética do fisioterapeuta julgue os 

itens a seguir em V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa correta:  

 

(   ) 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. 

(    )  O fisioterapeuta deve zelar para que o prontuário do cliente/paciente/ 

usuário permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde da 
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instituição, salvo quando outra conduta seja expressamente recomendada pela 

direção da instituição e que tenha amparo legal. 

(   ) Constituem-se deveres fundamentais dos fisioterapeutas relacionados à 

assistência ao cliente/paciente/usuário informar ao cliente/paciente/usuário 

quanto à consulta fisioterapêutica, diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos, 

objetivos do tratamento, condutas e procedimentos a serem adotados, 

esclarecendo-o ou o seu responsável legal. 

(     ) É proibido ao fisioterapeuta abandonar o cliente/paciente/usuário em meio 

a tratamento, sem a garantia de continuidade de assistência, salvo por motivo 

relevante; 

(  ) É proibido ao fisioterapeuta dar consulta ou prescrever tratamento 

fisioterapêutico de forma não presencial, salvo em casos regulamentados pelo 

Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional; 

 

A – V, V, V, F, V. 

B – V, V, V, V, F. 

C – V, V, V, V, V. 

D – V, V, F, V, V. 

E – V, F, F, V, V. 

 

QUESTÃO 49 – Com relação ao Capítulo IV Do Relacionamento Com a 

Equipe presente no Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, 

julgue os itens a seguir em V para verdadeiro e F para falso e assinale a 

alternativa CORRETA:00 

 

(   ) A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação 

profissional, não é diminuída, mesmo quando cometido o erro na coletividade de 

uma instituição ou de uma equipe, e será apurada na medida de sua 

culpabilidade. 
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(   ) O fisioterapeuta que solicita para cliente/paciente/usuário sob sua assistência 

os serviços especializados de colega, deve indicar a este conduta profissional. 

(    ) O fisioterapeuta que recebe o cliente/paciente/usuário confiado por colega, 

em razão de impedimento eventual deste, não precisa reencaminhar o 

cliente/paciente/usuário ao colega uma vez cessado o impedimento. 

(    )  É proibido ao fisioterapeuta: II – pleitear cargo, função ou emprego ocupado 

por colega, bem como praticar ato que importe em concorrência desleal ou 

acarrete danos ao desempenho profissional de colega, ou aos legítimos 

interesses da profissão. 

(   ) É permitido ao fisioterapeuta desde que 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. 

 

A – V, F, F, V, V. 

B – V, F, V, V, V. 

C – V, F, F, V, F. 

D – V, F, V, V, F. 

E – V, F, V, F, F. 

 

QUESTÃO 50 – Marque a alternativa INCORRETA sobre o Código de Ética e 

Deontologia da Fisioterapia: 

 

A – O fisioterapeuta não necessita portar sua identificação profissional sempre 

que em exercício desde que esteja inscrito no conselho.  

B – É proibido ao fisioterapeuta negar a assistência ao ser humano ou à 

coletividade em caso de indubitável urgência; 

C – É proibido ao fisioterapeuta promover ou participar de atividade de ensino 

ou pesquisa que não esteja de acordo com as normas reguladoras da ética em 

pesquisa. 
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D – 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. 

E – É proibido 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. 

 

 


