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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – 
AEBES 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL 

 
EDITAL HEVV Nº 01/2019 

 

FISIOTERAPIA 
 
 
 
01) O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é o documento utilizado 
para esclarecimento e anuência do paciente convidado a participar de uma 
pesquisa clínica. O TCLE deve conter, obrigatoriamente:  
 

A) explicitação da garantia de indenização do paciente diante da análise social 
da família em casos de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
B) explicitação ao paciente participante da pesquisa clínica que o recebimento 
de uma via do TCLE é facultativo. 
C) apenas uma via, rubricada em todas as suas páginas e assinadas, ao seu 
término, pelo paciente convidado a participar da pesquisa, ou por seu 
representante legal, assim como pelo cirurgião pesquisador responsável, 
devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. 
D) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das 
estratégias mais apropriadas à cultura, condição socioeconômica e autonomia 
dos convidados a participar da pesquisa. 
E) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a 
participar da pesquisa ou retirar seu consentimento apenas na fase inicial da 
pesquisa. 
 
02) Devem ser submetidos para análise de um Comitê de ética em pesquisa com 
seres humanos: 
 
A) projetos que propõem análise dados disponíveis no DATASUS. 
B) projetos que propõem realizar metanálise de estudos publicados. 
C) projetos que visam revisão sistemática da literatura científica. 
D) projetos que envolvam análise de dados de pacientes de prontuário médico. 
E) projetos que propõem uma revisão integrativa. 
 
03) Documento elaborado em linguagem acessível para os menores de idade ou 
para os legalmente incapazes, por meio do qual, explicitarão sua anuência em 
participar de uma pesquisa clínica: 
 
A) Termo de consentimento livre e esclarecido. 
B) Termo de sigilo. 
C) Termo de assentimento. 
D) Termo de confidencialidade. 
E) Termo de anuência. 
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04) Para o Comitê de ética em pesquisa com seres humanos, a concordância de 
um hospital para participação como local de realização de uma pesquisa clínica 
é representada pelo documento: 
 

A) Termo de consentimento livre e esclarecido. 
B) Termo de sigilo. 
C) Termo de assentimento. 
D) Termo de confidencialidade. 
E) Termo de anuência. 
 
 

05) Complete a sentença:  
 
A _______________ é um sistema eletrônico oficial criado pelo Governo Federal 
para sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres 
humanos nos Comitês de Ética em todo o país.  
 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna acima de forma que a torne 
verdadeira. 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Secretaria de Estado da Saúde. 
C) Plataforma Brasil. 
D) Associação Nacional de Ética em Pesquisa. 
E) Plataforma Lattes. 
 
 

06) Segundo a resolução CNS 466/12, o que é um protocolo de pesquisa? 
 

A) conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, 
à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. 
B) documento que apresenta os resultados após o encerramento da pesquisa. 
C) documento que apresenta fatos relevantes e resultados parciais do 
desenvolvimento da pesquisa. 
D) conjunto de documentos que contemplam o depósito do projeto de conclusão 
de curso do pesquisador. 
E) conjunto de documentos contemplando apenas a descrição da pesquisa em 
seus aspectos fundamentais. 
 
 

07) A Norma Operacional 001 de 30 de dezembro de 2013 dispõe: 
 

A) a organização e funcionamento do Ministério da Saúde. 
B) sobre os procedimentos para submissão da pesquisa envolvendo seres 
humanos ao CEP/CONEP. 
C) apenas sobre os procedimentos de acompanhamento da pesquisa 
envolvendo seres humanos ao CEP/CONEP. 
D) a organização e funcionamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 
E) apenas sobre os procedimentos de avaliação da pesquisa envolvendo seres 
humanos ao CEP/CONEP . 
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08) Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo. 
De acordo norma operacional 001/13, todos protocolos de pesquisa devem 
conter: 
( ) Folha de rosto: todos os campos devem ser preenchidos, datados e 
assinados, com identificação dos signatários; 
(  ) Declaração de compromisso do paciente, devidamente assinada, de anexar 
os resultados da pesquisa na Plataforma Brasil, garantindo o sigilo relativo às 
propriedades intelectuais e patentes industriais; 
(  ) Orçamento financeiro: detalhar os recursos, fontes e destinação; forma e 
valor da remuneração do pesquisador; apresentar em moeda nacional ou, 
quando em moeda estrangeira, com o valor do câmbio oficial em Real, obtido no 
período da proposição da pesquisa. 
(  ) Projeto de pesquisa original na íntegra. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
A) V - F - F - F. 
B) V - F - V - V. 
C) V - V - F - V. 
D) F - V - V - F. 
E) F - V - V - F. 
 
 

09) De acordo com a lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como: (...). Assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 
B) fundo de reservas para ações de saneamento básico, serviços de saúde nos 
municípios, estados e Distrito Federal. 
C) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo 
e aprovados pelo Congresso Nacional. 
D) investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
E) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 
municípios, estados e Distrito Federal. 
 
 

10) A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos e 
atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS, EXCETO: 
 

A) participação no desenvolvimento infanto juvenil em saúde, educação e 
saneamento básico. 
B) a vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
C) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do 
trabalho. 
D) o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico. 
E) a participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico. 
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11) O Pacto pela Saúde divulgado em 2006 através da portaria nº 399 foi 
constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos 
de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País 
e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. 
Sobre as prioridades do Pacto Pela Vida e seus objetivos para 2006 assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) atenção básica à saúde: consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 
Família como modelo de atenção básica à saúde como centro ordenador das 
redes de atenção à saúde do SUS. 
B) mortalidade infantil e materna: reduzir a mortalidade materna, infantil 
neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
C) câncer de colo de útero e de mama: contribuir para a redução da mortalidade 
por câncer de colo do útero e de mama. 
D) saúde do idoso: implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 
buscando a atenção integral. 
E) câncer de próstata: contribuir para a redução da mortalidade por câncer de 
próstata. 
 
 

12) O pacto em defesa do Sistema Único de Saúde - SUS deve se firmar através 
de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que 
retoma a Reforma sanitária Brasileira; a promoção da cidadania como estratégia 
de mobilização social e a garantia de financiamento de acordo com as 
necessidades do Sistema. São Ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 
 
A) estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais 
do SUS. 
B) ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em 
especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania. 
C) articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da 
cidadania, tendo a questão da saúde como um direito. 
D) descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as 
Comissões Intergestores Bipartite. 
E) elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. 
 
13) Conforme a portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, um dos princípios 
gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde – SUS é o 
financiamento de custeio com recursos federais constituído, organizados e 
transferidos em blocos de recursos. O uso dos recursos federais para o custeio 
fica restrito a cada bloco, atendendo as especificidades previstas nos mesmos, 
conforme regulamentação específica. O financiamento para a Gestão do 
Sistema Único de Saúde deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, 
sendo composto pelos seguintes sub-blocos, EXCETO:  
 
A) planejamento e orçamento. 
B) campanhas de vacinação. 
C) regionalização. 
D) participação e controle social. 
E) incentivo à implementação de políticas específicas. 
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14) De acordo com a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é competência da 
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS: 
 
A) organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 
B) elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
conformidade com o plano de saúde. 
C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 
E) definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de 
fiscalização das ações e serviços de saúde. 
 
 
15) De acordo com a lei nº 6.259 de 1975, sobre a notificação compulsória às 
autoridades sanitárias dos casos suspeitos ou confirmados de doenças, é 
CORRETO afirmar: 
  
A) recebida a notificação, a autoridade sanitária deverá decidir se é pertinente 
proceder com a investigação epidemiológica. 
B) são de notificação compulsória: doenças que não impliquem em medidas de 
isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional 
C) a identificação de pacientes fora do âmbito médico sanitário em hipótese 
alguma poderá ser realizado. 
D) a notificação compulsória de caso de doenças não podem ter caráter de sigilo, 
obrigando neste sentido a divulgação imediata à população de risco. 
E) são de notificação compulsória: doenças constantes de relação elaborada 
pelo Ministério da Saúde, para cada Unidade da Federação, a ser atualizada 
periodicamente. 
 
 
16) Segundo as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), 
assincronia paciente-ventilador é a incoordenação entre os esforços e as 
necessidades ventilatórias do paciente. Suas correções devem ser buscadas 
ativamente durante a avaliação do paciente em ventilação mecânica. Dentre as 
alternativas abaixo, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) para correção da assincronia de duplo-disparo na modalidade a pressão, 
pode-se aumentar o nível de pressão ou reduzir a porcentagem do critério de 
ciclagem. 
B) na assincronia de fluxo insuficiente, geralmente há um aumento da demanda 
ventilatória, como febre, dor, ansiedade e acidose. Além da correção das causas 
de aumento da demanda, recomenda-se aumentar o fluxo inspiratório, na 
modalidade volume controlado, ou o “rise time” na modalidade pressão 
controlada. 
C) quando o ventilador interrompe o fluxo inspiratório antes do desejado pelo 
paciente, temos uma assincronia de ciclagem prematura. Para correção, 
recomenda-se reduzir o fluxo inspiratório e/ou o volume corrente. Outra opção é 
alterar para modalidades a pressão e aumentar o tempo inspiratório ou a 
porcentagem do critério de ciclagem.  
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D) o fenômeno denominado “Overshoot”, identificado na curva pressão versus 
tempo, ocorre quando o fluxo ofertado para o paciente é ajustado acima do 
desejado pelo paciente. Para corrigi-lo, deve-se reduzir o fluxo inspiratório ou o 
“rise time” até que desapareça. 
E) o disparo ineficaz pode ocorrer por ajuste inadequado da sensibilidade e/ou 
tempo inspiratório, fraqueza muscular respiratória, depressão do comando 
neural e hiperinsuflação mecânica. 
 
17) Com relação as ondas eletrocardiográficas básicas, analise as seguintes 
afirmações:  
 
I.  o intervalo PR se refere ao tempo entre o início da despolarização atrial e final 
da despolarização ventricular. 
II. não é possível observar a repolarização atrial no traçado eletrocardiográfico 
porque é encoberta pela atividade elétrica dos ventrículos. 
III. a onda T, na derivação DIII, apresenta deflexão negativa e sua inversão pode 
estar relacionada com condições patológicas. 
IV. o segmento ST representa o tempo entre fim da despolarização ventricular 
até o início da repolarização ventricular, sendo visto, em sua normalidade, de 
forma isoelétrica. 
V. a alteração na amplitude da onda P está relacionada com hipertrofia atrial. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I, II e III. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) II, IV e V. 
E) III, IV e V. 
 
18) Com relação aos efeitos fisiológicos da pressão positiva sobre o coração, a 
figura abaixo demonstra que: 
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A) a pressão positiva em torno do coração promove o enchimento ventricular por 
facilitar o deslocamento da parede ventricular para dentro durante a sístole. 
B) a figura demonstra que a medida que a pressão intratorácica aumenta durante 
a ventilação com pressão positiva, há uma elevação transitória na pressão 
arterial sistólica. 
C) a elevação transitória da pressão arterial ocorre devido ao aumento da pré-
carga. 
D) o aumento da pressão intratorácica gerado pela pressão positiva reduz 
transitoriamente o volume sistólico ventricular. 
E) a figura demonstra o fenômeno que se assemelha a característica clinica 
apresentada no tamponamento cardíaco, chamado de pulso paradoxal. 
 
19) Após a realização da espirometria João apresentou os seguintes resultados: 
Capacidade Vital = 4.800 mL, Capacidade Residual Funcional = 2.400 mL, 
Volume de Reserva Expiratório = 1.200 mL e Volume Corrente = 500 mL. De 
acordo com os valores apresentados, é possível inferir que o Volume de Reserva 
e o Volume de Reserva Inspiratório de João são, respectivamente: 
 
A) 1.200 mL e 3.100 mL. 
B) 1.200 mL e 3.600 mL. 
C) 2.400mL e 3.100 mL. 
D) 2.400 mL e 3.600 mL. 
E) 1.200 mL e 2.400 mL. 
 
20) O tamponamento cardíaco caracteriza-se pela restrição ao enchimento das 
câmaras cardíacas pelo acúmulo de líquido e aumento da pressão no espaço 
pericárdico. Com base nos sinais e sintomas do tamponamento cardíaco 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas e assinale 
a alternativa CORRETA:  
 
( ) o pulso paradoxal é um achado clínico importante que ocorre no 
tamponamento cardíaco, caracterizado pelo aumento da pressão arterial 
sistólica durante a fase inspiratória da respiração. 
(   ) durante o exame físico do paciente pode-se observar: taquipneia, taquicardia, 
hipertensão arterial, abafamento das bulhas cardíacas e estase jugular. 
(   ) a apresentação clínica do tamponamento cardíaco depende da etiologia e 
velocidade de acúmulo de liquido no espaço pericárdico. 
(   ) no pós-operatório de cirurgia cardíaca, derrames ou hematomas podem ser 
de difícil identificação. 
 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, F, V. 
E) F, F, V, V. 
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21) O fisioterapeuta está em uma Unidade de Terapia Intensiva, atendendo um 
homem de 65 anos, que está sendo desmamado do ventilador. Após 15 minutos 
de desmame em tubo T, o paciente queixou-se de desconforto respiratório leve, 
e o eletrocardiograma realizado beira leito demonstrou um aumento na 
frequência cardíaca, inversão de onda T e elevação aguda do segmento ST. 
Com base nisso, marque a alternativa CORRETA:  
 
A) as alterações eletrocardiográficas são alterações comuns, associado a 
ansiedade durante o processo de desmame ventilatório. 
B) o eletrocardiograma demonstra alterações cardíacas leves, mas que não 
contraindicam o desmame ventilatório. 
C) durante o processo de desmame o paciente sofreu hipoxemia aguda devido 
alterações na relação ventilação/perfusão, sendo necessário que se retorne para 
assistência ventilatória com fração inspirada de oxigênio elevada. 
D) a inversão na onda T e elevação do segmento ST são sinais de que o paciente 
não tolerou o desmame e o fisioterapeuta deve retornar o paciente para 
ventilação mecânica e tentar novamente após 30 minutos. 
E) as alterações são decorrentes do estresse e agitação devido a presença do 
tubo orotraqueal, sendo indicado prosseguir com o desmame para que se reduza 
o estresse causado ao paciente. 
 
22) De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2015, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas e assinale 
a alternativa CORRETA:  
 
(   ) o teste ergométrico (TE) é uma avaliação especifica de sinais e sintomas em 
indivíduos portadores de cardiopatia e/ou pneumopatias, bem como da 
capacidade funcional dos indivíduos para atividades recreacionais ou atléticas.  
(    ) com base na estratificação de risco para inclusão de paciente em programas 
de reabilitação cardíaca, são considerados de alto risco, os indivíduos que 
apresentam sinais de isquemia miocárdica no TE; anormalidades reversíveis 
durante o exercício; fração de ejeção > 35%; e manutenção da pressão arterial 
durante o exercício.  
(  ) pacientes portadores de cardiopatia isquêmica com fração de ejeção 
preservada, mesmo na ausência de sinais de isquemia induzida pelo exercício, 
possuem contraindicação absoluta para praticarem esportes competitivos.  
( ) pacientes portadores de fibrilação atrial (FA), deve-se avaliar as 
características da arritmia. Indivíduos com FA permanente, podem realizar todos 
os esportes, enquanto que na FA paroxística deve-se avaliar de forma 
individualizada.  
(   ) na cardiomiopatia dilatada com fração de ejeção reduzida, recomenda-se a 
realização de exercícios de dinâmica baixa a moderada, e estática baixa, caso o 
paciente esteja assintomático e sem arritimias complexas.  
 
A) F, V, V, V e F. 
B) V, V, V, F e F. 
C) F, F, F, F e V. 
D) V, F, F, F e V. 
E) V, F, F, V e V. 
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23) Com base nas recomendações da European Respiratory Society / American 
Thoracic Society (2017) para aplicação clínica da ventilação não invasiva (VNI) 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) a VNI deve ser utilizada em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica exacerbada como alternativa à ventilação invasiva em pacientes com 
acidose respiratória grave e insuficiência respiratória grave. 
B) em situações de câncer terminal ou outras condições terminais, é 
recomendado a utilização da VNI em pacientes dispneicos. 
C) o uso da VNI em pacientes imunossuprimidos não é recomendada devido ao 
aumento da mortalidade. 
D) dada a incerteza das evidências sobre o uso da VNI em pacientes com 
insuficiência respiratória aguda desencadeada pela asma, não há 
recomendações sobre o seu uso. 
E) é recomendado, com tratamento de primeira linha, o uso da ventilação com 
dois níveis de pressão como alternativa a intubação orotraqueal em pacientes 
com insuficiência respiratória hipercápnica. 
  
 

24) A reabilitação cardíaca tem como objetivo proporcionar ao paciente o retorno 
às atividades de vida diária por meio de exercícios e mudanças 
comportamentais. A respeito desse tema, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) na fase de manutenção precoce, o paciente ingressa quando atinge a 
estabilização do quadro e evolução nos exercícios. Nesta etapa, a intensidade 
do exercício é controlado pela escala de Borg e pela frequência cardíaca. 
B) durante a fase 3 da reabilitação cardíaca o paciente já é capaz de realizar as 
atividades de forma segura e sem necessidade de acompanhamento quanto a 
adesão ao tratamento medicamentoso e às medidas não farmacológicas. 
C) na fase 1, recomenda-se iniciar o programa de reabilitação após 72h do 
evento agudo, com exercícios restritos ao leito de forma passiva a fim de se 
evitar o aumento de consumo de oxigênio pelo miocárdio, bem como prevenir 
novos eventos cardiovasculares. 
D) o programa de reabilitação deve ser elaborado para que os exercícios sejam 
capazes de atingir o limiar isquêmico, proporcionando assim, as adaptações 
cardiovasculares fisiológicas do exercício. 
E) a prescrição do exercício deve ser realizada de forma generalizada, sem levar 
em consideração as limitações individuais ou comorbidades. 
 
25) Com base nas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica de 2013, é 
CORRETO afirmar que é um cuidado da fisioterapia nos pacientes em suporte 
ventilatório:  
 
A) a mobilização precoce deve ser iniciada após 72h do início da assistência 
ventilatória, pois é viável, segura e resulta em benefícios funcionais 
significativos. 
B) é recomendado realizar o treinamento muscular inspiratório em pacientes 
submetidos a ventilação mecânica prolongada, por já estar bem estabelecido na 
literatura o seu papel na redução do tempo de ventilação mecânica e o sucesso 
do desmame. 
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C) a mobilização precoce em pacientes em assistência ventilatória invasiva não 
é capaz de intervir no declínio funcional obtido durante a internação. 
D) o uso da estimulação elétrica neuromuscular e do cicloergômetro são 
contraindicados no programa de mobilização precoce, pois estão associados a 
um maior número de assincronias e lesão pulmonar associado a ventilação 
mecânica. 
E) pode ser incluído no plano terapêutico, em consenso com a equipe 
multiprofissional, o treinamento de transferências de sedestação para ortostase, 
bem como o treino de marcha, levando-se em consideração a limitação funcional 
do paciente. 
 
 

26) Nos dias atuais, com todo o conhecimento sobre os efeitos deletérios do 
imobilismo no leito, com consequente redução da capacidade funcional, há uma 
crescente busca por protocolos que permitam a mobilização precoce, mesmo 
nas condições clínicas mais complexas. Com isso, a reabilitação cardíaca tem 
ganhado cada vez mais destaque nas unidades de terapia cardiológica. Sobre a 
reabilitação cardíaca, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 
(    ) Uma das formas de se controlar a intensidade dos exercícios é por meio da 
escala de Borg, onde recomenda-se que o exercício seja interrompido caso 
apresente valores > 13 (Escala de Borg  de 6 a 20); 
(     )  de acordo com as recomendações do American College of Sports Medicine, 
deve-se aumentar, inicialmente, a duração dos exercícios de forma progressiva 
antes de se aumentar a intensidade.  
(  ) são algumas contraindicações absolutas para o início da reabilitação 
cardiovascular: angina estável; queda > 20 mmHg da pressão arterial 
sintomática; taquicardia sinusal  não controlada; e bloqueio atrioventiricular total 
sem suporte de marcapasso.  
(   ) na insuficiência cardíaca, o uso da ventilação não invasiva pode ser útil 
durante a fisioterapia motora e deambulação, pois, acredita-se que a redução do 
trabalho muscular respiratório implica em redistribuição do fluxo sanguíneo para 
periferia, aumentando a tolerância ao esforço - Teoria do “roubo de fluxo”.  
(    )  após o infarto agudo do miocárdio, a reabilitação cardíaca deve ser iniciada 
caso o paciente esteja estável há 72h após o evento, sem novos sintoma 
isquêmicos, ou alterações eletrocardiográficas.  
(    ) em pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca por falência de ventrículo 
direito, o uso da ventilação não invasiva não é contraindicado. Mas, caso haja 
necessidade, deve-se utilizar pressão positiva no final da expiração até 5-8 
cmH2O.  
 
Marque a sequência CORRETA: 
 
A) F, V, V, F, V, F. 
B) V, F, F, V, F, V. 
C) V, V, F, V, F, V. 
D) V, F, F, F, V, V. 
E) F, F, F, V, V, F. 
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27) A hipertensão pulmonar (HP) é uma condição clínica decorrente de 
alterações nas características da vasculatura pulmonar normal, ocasionando um 
aumento da resistência vascular pulmonar e, consequentemente, sobrecarga 
das câmaras cardíacas direitas. Em relação a HP, analise e assinale a alternativa 
INCORRETA:  
 

A) a intubação associada a ventilação mecânica com pressão positiva pode 
reduzir a resistência vascular pulmonar e a pós carga do ventrículo direito (VD). 
B) a ventilação não invasiva é uma boa opção de suporte ventilatório, a fim de 
se evitar a intubação do paciente. 
C) a oxigenoterapia deve ser realizado em todos os pacientes, independente da 
insuficiência do VD, a fim de manter saturação arterial acima de 90%, 
minimizando a vasoconstrição hipóxica. 
D) durante a ventilação mecânica, deve-se corrigir a hipoxemia e a hipercapnia, 
pois pioram a vasoconstrição pulmonar. 
E) é recomendado evitar altos volumes correntes e altos valores de pressão 
positiva no final da expiração, pois, além de aumentarem a resistência vascular 
pulmonar, podem comprometer o retorno venoso. 
 
 

28) Paciente L.A.H., 58 anos, apresenta diagnóstico de asma grave, deu entrada 
no pronto-socorro com queixa de dispneia intensa e com sinais de desconforto 
respiratório. Ausculta pulmonar: som pulmonar reduzido bilateralmente, com 
sibilos expiratórios difusos. Gasometria arterial: pH: 7,22; PaO2: 84; PaCO2: 56; 
HCO3: 24; BE = +3 SaO2 = 93%. Analise as afirmativas e assinale a alternativa 
INCORRETA:  
 
A) com relação aos achados relatados no enunciado, é possível inferir que o 
paciente apresentou uma descompensação respiratória por exacerbação da 
asma. 
B) a gasometria arterial indica que o paciente apresenta um distúrbio metabólico 
associado ao distúrbio respiratório. 
C) é possível afirmar que é um quadro de insuficiência respiratória hipercápnica. 
D) a PaO2 apresentada na gasometria está adequada para a idade do paciente. 
E) nenhuma afirmativa está incorreta. 
 
 

29) O coração é um órgão muscular oco, localizado na caixa torácica, que tem 
como objetivo, receber o sangue e o impulsionar para dentro das artérias. Sobre 
os mecanismos de contração e relaxamento do coração analise as seguintes 
afirmativas:  
 
I) o desempenho mecânico do miocárdio possui três determinantes principais: 
As condições de sobrecarga (pré-carga, pós-carga e mecanismo de Frank-
Starling); o estado contrátil; e a frequência cardíaca. 
II) o ciclo cardíaco possui três eventos básicos. São eles: contração de ventrículo 
esquerdo (VE); relaxamento de VE; e enchimento de VE. 
III) a pré-carga é a carga presente antes de a contração ter se iniciado, ao final 
da diástole. Com isso, reflete a pressão de enchimento venoso. 
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IV) a lei de Frank-Starling relaciona a pressão venosa no átrio direito ao volume 
cardíaco. Ou seja, dentro dos limites fisiológicos, quanto maior o volume do 
coração, maiores serão a energia de sua contração. 
 

Assinale a alternativa que representa as afirmativas verdadeiras: 
 

A) I, III e IV 
B) I, II e III 
C) II e IV 
D) II e III 
E) I, II, III e IV 
 
 

30) Os pacientes com insuficiência cardíaca podem se queixar de uma série de 
sintomas. Embora nenhum deles seja específico, alguns são mais confiáveis do 
que outros para a definição da presença e gravidade da insuficiência cardíaca. 
Com base na Classificação Funcional da Insuficiência Cardíaca da New York 
Heart Association, Correlacione as colunas:  
 
1 – Classe I (    )  sintomas de insuficiência cardíaca em repouso. 
2 – Classe II (   ) confortável em repouso, mas a atividade física comum 

resulta em fadiga, palpitação ou dispneia. 
3 – Classe III (  ) a atividade física comum não causa fadiga indevida, 

palpitação ou dispneia. 
4 – Classe IV (  ) confortável em repouso, mas o esforço leve inferior a 

atividade física habitual causa fadiga, palpitação ou dispneia. 
 

A) 1, 3, 4 e 2. 
B) 4, 2, 1 e 3. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 3, 1, 4 e 2. 
E) 4, 3, 1 e 2. 
 
31) Nos dias de hoje, tem sido cada vez mais frequente a associação entre os 
distúrbios do sono e as doenças cardiovasculares. Sobre os mecanismos 
fisiopatológicos que ligam a apneia obstrutiva do sono (AOS) às doenças 
cardiovasculares assinale a alternativa INCORRETA:  
 
A) indivíduos com AOS apresentam uma maior sensibilidade aos quimioceptores 
periféricos, resultando em uma resposta ventilatória aumentada à hipoxemia 
durante o sono e a vigília. 
B) pacientes com graves dessaturações de oxigênio estão mais susceptíveis a 
apresentar ectopias ventriculares. 
C) a atividade simpática cronicamente elevada resulta em frequências cardíacas 
aumentadas em repouso.  
D) durante a vigília diurna, indivíduos com AOS têm atividade simpática 
persistentemente aumentada, devido, parcialmente, à inativação do 
quimiorreflexo. 
E) os mecanismos fisiopatológicos podem se manifestar clinicamente, por 
exemplo, pela ausência de queda pressórica noturna normal e hipertensão 
resistente a fármacos. 
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32) Paciente J.T.H., 75 anos, deu entrada no pronto socorro com quadro de 
edema agudo de pulmão. À avaliação, o fisioterapeuta observou que o paciente 
encontrava-se taquipneico (frequência respiratória = 30) e utilizando musculatura 
acessória. Para avaliação respiratória do paciente, o fisioterapeuta achou 
necessário realizar a ventilometria, obtendo o seguinte resultado: 9 L/min. Qual 
o volume corrente encontrado: 
 

A) 3 Litros. 
B) 9 Litros. 
C) 0,3 Litros. 
D) 0,9 Litros. 
E) nenhuma das alternativas. 
 
 

33) O sistema de pontuação mais amplamente usado para distúrbios 
neurológicos agudos é a pontuação da Escala de Coma de Glasgow. A respeito 
desta escala assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) é uma escala de triagem rápida, que pode ser utilizada para auxiliar o 
direcionamento dos pacientes com traumas cranianos para unidade de 
tratamento mais adequada. 
B) a pontuação da escala varia de 3 a 15. 
C) é recomendado que pacientes com pontuação ≤ 8 sejam intubados. 
D) é considerado um preditor de falência de ventilação não invasiva valores ≤ 
10. 
E) todas as alternativas estão corretas. 
 
 

34) A monitorização de um paciente em assistência ventilatória é, 
frequentemente, de responsabilidade do fisioterapeuta. São aspectos 
importantes dessa responsabilidade, EXCETO:  
 
A) monitorar a mecânica do sistema respiratório. 
B) avaliar o conforto e sincronia paciente-ventilador. 
C) realizar checagem do sistema paciente-ventilador, apenas, nos intervalos 
programados regularmente. 
D) auxiliar nas medidas de controle de infecção. 
E) advertir de eventos iminentes e assegurar programações do ventilador. 
 
 

35) Com relação aos tipos de exercícios, analise as afirmativas abaixo: 
 
I - os exercícios isotônicos geram mudanças no comprimento muscular com 
contrações rítmicas, movimentos articulares e escasso desenvolvimento de 
força. 
II - os exercícios isométricos provocam um aumento importante no consumo de 
oxigênio e, o volume sistólico e a frequência cardíaca sofrem incrementos 
maiores do que os observados nos exercícios isotônicos. 
III - na prática, as atividades apresentam-se como uma combinação entre os dois 
tipos de exercícios, com isso e a resposta hemodinâmica apresentada depende 
de qual será executado com maior intensidade. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) I e II são verdadeiras. 
B) I e III são verdadeiras 
C) II e III são verdadeiras. 
D) apenas a II é verdadeira. 
E) todas são verdadeiras. 
 
 

36) Um programa multidisciplinar de Reabilitação Cardiovascular não só inclui o 
plano de exercícios físicos programados, como também a educação que se 
proporciona ao paciente, seja em relação à prevenção e/ ou no manejo 
adequado dos fatores de risco. Com base nas recomendações da Diretriz de 
Consenso Sul-Americano de 2014, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas 
afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA: 
 

(    ) para indivíduos sedentários, é recomendado determinar o risco 
cardiovascular de forma individualizada, porém, não é necessário supervisionar 
os exercícios.  
(     ) as recomendações apontam que intervir de forma prematura mediante apoio 
de psicoterapia e mudanças no estilo de vida são capazes de reduzir o estresse 
crônico e a depressão e prevenir alterações cardiovasculares ao longo do tempo, 
decorrentes da ativação simpática.  
(    ) a fim de se prevenir o desenvolvimento da síndrome metabólica, é indicado 
a realização de exercícios aeróbicos de moderada intensidade, associado a uma 
alimentação com baixa ingestão de açúcar, de bebidas adocicadas e de 
carboidratos simples.  
( ) não é recomendado a prática de atividade sexual após o evento 
cardiovascular, mesmo em indivíduos funcionalmente ativos.  
 

A) F, F, V, F. 
B) V, F, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, V, V, F. 
E) F, V, F, V. 
 
37) Segundo West, sobre a Lei da difusão de Fick, marque as alternativas 
colocando V para verdadeiro e F para Falso e posteriormente assinale a opção 
CORRETA: 
 

(   ) a Taxa de difusão de um gás através de uma lâmina de tecido é diretamente 
proporcional à área e inversamente proporcional à espessura.  
(   ) a taxa de difusão é inversamente proporcional à diferença entre as pressões 
parciais do gás. 
(   ) a taxa de difusão é diretamente proporcional à solubilidade tecidual do gás, 
mas inversamente proporcional à raiz quadrada do seu peso molecular. 
 

A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) F, F, V. 
E) F, F, F. 
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38) Segundo West, sobre a vasoconstricção pulmonar hipóxia, julgue as 
alternativas como V para verdadeiro e F para Falso e posteriormente assinale a 
opção CORRETA:  
 
(    ) a hipóxia alveolar leva à contração de grandes ramos da artéria pulmonar. 
(  ) provavelmente é um efeito direto da PaO2 reduzida na musculatura lisa 
vascular.  
(    ) desvia o fluxo sanguíneo das áreas poucos ventiladas de um pulmão doente 
adulto.  
 
A) F, V, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, F. 
D) F, F, V. 
E) V, V, V. 
 
 

39) Segundo West, sobre a ventilação pulmonar, julgue as alternativas como V 
para verdadeiro e F para Falso e posteriormente assinale a opção CORRETA:  
 
(   ) o espaço morto anatômico é o volume das vias aéreas condutoras, que 
corresponde a cerca de 150ml. 
(    ) o espaço morto fisiológico é o volume de gás que que não elimina CO2. 
(   ) os dois espaços mortos são quase iguais em pessoas normais, mas o espaço 
morto fisiológico encontra-se aumentado em muitas doenças pulmonares. 
 
A) F, F, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, V. 
E) V, V, F. 
 
 

40) Segundo Wilkins, uma parte importante a ser analisado no eletrocardiograma 
é o seguimento ST que representa o tempo desde o fim da despolarização 
ventricular até o início da repolarização ventricular. O seguimento ST normal é 
isoelétrico sendo visto como linha plana. Certas anormalidades patológicas no 
miocárdio induzirão a uma configuração anormal do seguimento ST como por 
exemplo isquemia cardíaca, e IAM (infarto agudo do miocárdio). Após 
informações, analise a figura abaixo e assinale opção CORRETA em relação ao 
seguimento ST:  
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A) seguimento ST:  Figura A: normal, figura B: elevação anormal, figura C: 
depressão anormal. 
B) seguimento ST:  Figura A: elevação anormal, figura B: normal, figura C: 
depressão anormal. 
C) seguimento ST:  Figura A: elevação anormal, figura B: depressão anormal, 
figura C: normal. 
D) seguimento ST:  Figura A: normal, figura B: elevação normal, figura C: normal. 
E) seguimento ST:  Figura A: elevação anormal, figura B: depressão normal, 
figura C: normal. 
 
 

41) Enumere, em ordem correta, as barreiras que o ar inspirado tem que passar 
para chegar ao capilar pulmonar a partir dos alvéolos. Marque a alternativa 
CORRETA:  
 
(   ) epitélio alveolar, composto por células epiteliais finas.  
(   ) Membrana basal capilar  
(   ) espaço intersticial delgado entre o epitélio alveolar e a membrana capilar. 
(   ) camada de líquido revestindo o alvéolo e contendo surfactante, que reduz a 
tensão superficial do líquido alveolar. 
(   ) membrana basal epitelial.  
(   ) membrana endotelial capilar. 
 
A) 3, 6, 4, 1, 2, 5.  
B) 2, 6, 4, 1, 3, 5.  
C) 2, 5, 4, 1, 3, 6.  
D) 1, 6, 4, 2, 3, 5.  
E) 2, 4, 5, 1, 3, 6 
 
 

42) Sobre a dinâmica do capilar pulmonar, marque a alternativa INCORRETA: 
  
A) a pressão do capilar pulmonar é baixa, de aproximadamente 7 mmHg, em 
comparação com a pressão capilar funcional consideravelmente mais elevada 
nos tecidos periféricos, de cerca de 17 mmHg. 
B) a pressão do líquido intersticial no pulmão é pouco mais negativa do que a 
encontrada no tecido subcutâneo periférico. 
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C) 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, em comparação com menos da metade desse 
valor nos tecidos periféricos. 
D) são forças que tendem a causar influxo de líquido oriundo dos capilares e na 
direção do interstício pulmonar a pressão do capilar pulmonar, a pressão 
coloidosmótica do líquido intersticial e a pressão negativa do líquido intersticial. 
E)  a pressão de filtração média na membrana do capilar pulmonar é de +1 
mmHg o que causa um leve fluxo contínuo de líquido para dentro dos capilares 
pulmonares dos capilares pulmonares para os espaços intersticiais. 
 
 

43) Sobre as fontes de energia para a contração muscular, marque a alternativa 
INCORRETA:      
 
A) a segunda fonte importante de energia que é utilizada para reconstituir o ATP 
(adenosina trifosfato) e a fosfocreatina, é a "glicólise" do glicogênio previamente 
armazenado nas células musculares.  
B) a concentração de ATP na fibra muscular é suficiente para manter a contração 
total por, no máximo, 1 a 2 segundos. O ATP é clivado para formar ADP 
(adenosina difosfato), o que transfere a energia das moléculas de ATP para o 
mecanismo da contração da fibra muscular. 
C) existem muitas fontes de energia para a refosforilação. A primeira fonte de 
energia que é utilizada para reconstituir o ATP é a substância fosfocreatina.  
D) a energia combinada do ATP armazenado e da fosfocreatina, no músculo, é 
capaz de manter a contração muscular máxima por apenas 1 minuto. 
E) a terceira e última fonte de energia para a refosforilação é o metabolismo 
oxidativo. Isso significa combinar o oxigênio com os produtos finais da glicólise 
e com vários outros nutrientes celulares, para liberar ATP. Mais de 95% de toda 
a energia usada pelos músculos para a contração mantida por longo tempo são 
derivados dessa fonte.  
 

 
44) Sobre a fisiologia das fibras musculares esqueléticas, julgue as afirmativas 
abaixo como verdadeira ou falsa e marque a alternativa CORRETA:  
   
(     ) os músculos que reagem rapidamente, como o tibial anterior, são compostos 
em sua maior parte por fibras tipo 2. Inversamente, músculos que respondem 
lentamente, mas com contração prolongada, como o sóleo, são compostos na 
maior parte por fibras tipo 1. 
(   ) fibras musculares de contração lenta, possuem número de mitocôndrias 
muito elevado  para dar suporte aos altos níveis de metabolismo oxidativo.  
(   ) as fibras tipo 1 contêm grande quantidade de mioglobina, proteína que 
contém ferro, semelhante à  hemoglobina nas hemácias. A mioglobina se 
combina com o oxigênio e o armazena até que ele seja necessário, isso faz 
também com que o transporte de oxigênio para as mitocôndrias seja acelerado. 
(  ) as fibras de contração rápida possuem retículo sarcoplasmático muito 
extenso, para a rápida liberação dos íons cálcio para desencadear a contração 
assim como grande quantidade de enzimas glicolíticas, para a rápida liberação 
de energia pelo processo glicolítico.  
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A) V, V, V, F. 
B) F, V, V, F. 
C) F, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
E) V, V, F, V. 
 
 

45) Sobre a fisiologia do esporte e metabolismo muscular, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A) a combinação da quantidade de ATP e de fosfocreatina existentes na célula 
é chamada de sistema de energia do fosfágeno e é suficiente para pequenas 
solicitações de potência muscular máxima podendo fornecer potência muscular 
máxima por 8 a 10 segundos, quase suficiente para uma corrida de 100 metros. 
B) no sistema do glicogênio-ácido lático, o glicogênio armazenado no músculo 
pode ser quebrado em glicose, a qual passa a ser usada como energia. O estágio 
inicial desse processo, chamado glicólise, ocorre sem o uso de oxigênio e por 
isso é chamado de metabolismo anaeróbico. 
C) sob condições ideais, o sistema glicogênio-ácido lático pode fornecer de 1,3 
a 1,6 minuto de atividade muscular máxima 
D) o sistema aeróbico é a oxidação dos alimentos na mitocôndria para fornecer 
energia. Em outras palavras, a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos dos 
alimentos após alguns processos intermediários combinam-se com o oxigênio 
para liberar quantidades enormes de energia que são utilizadas para converter 
AMP e ADP em ATP. 
E) todas afirmativas estão corretas. 
 

 
46) Sobre Princípios Físicos das Trocas Gasosas; Difusão de Oxigênio e Dióxido 
de Carbono através da Membrana Respiratória, julgue as afirmativas abaixo 
como verdadeiro ou falso e marque a opção CORRETA: 
   
(   ) a troca gasosa entre o ar alveolar e o sangue pulmonar se dá através das 
membranas de todas as porções terminais dos pulmões, e não apenas nos 
próprios alvéolos. 
(  ) os fatores que determinam a rapidez com que um gás atravessará a 
membrana são  a espessura da membrana, a área superficial da membrana,  o 
coeficiente de difusão do gás na substância da membrana e a diferença de 
pressão parcial do gás entre os dois lados da membrana. 
(   ) a difusão através da membrana respiratória é inversamente proporcional à 
espessura da membrana, qualquer fator que aumente a espessura por mais de 
duas a três vezes da normal pode interferir, significativamente, com a troca 
respiratória normal de gases. 
(   ) durante o exercício, a oxigenação do sangue aumenta, não só pela maior 
ventilação alveolar como também pela maior capacidade difusora da membrana 
respiratória, para transportar oxigênio para o sangue. 
 

A) V, V, F, V 
B) V, V, V, F 
C) F, V, F, V 
D) F, V, V, F 
E) V, V, V, V 
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47)  Com base nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013, é 
correto afirmar EXCETO:   
 
A) recomenda-se usar VNI imediatamente após a extubação nos pacientes de 
risco para evitar Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA) e reintubação. 
B) na assincronia ventilatória nomeada de duplo disparo o tempo inspiratório 
mecânico do ventilador é maior que o tempo inspiratório neural do paciente. 
C) na assincronia ventilatória nomeada de ciclagem tardia o tempo inspiratório 
mecânico do ventilador ultrapassa o desejado pelo paciente, ou seja, é maior 
que o tempo neural do paciente. 
D) na ventilação mecânica na doença pulmonar obstrutiva crônica sugere-se 
ajustar a fração inspirada de oxigênio (FiO2) com base na gasometria arterial e 
na oximetria de pulso de modo a utilizar-se a menor FiO2 que mantenha a SaO2 
entre 92-95% e PaO2 entre 65-80 mmHg. 
E) na ventilação mecânica nos cardiopatas recomenda-se alcançar SpO2 igual 
ou maior que 94%, por meio da menor fração inspirada de oxigênio. 
 
48) Com relação as responsabilidades no exercício da fisioterapia, é 
INCORRETO afirmar que:  
 
A) é permitido ao fisioterapeuta, transmitir conhecimentos e ensinar 
procedimento específicos à outros profissionais da saúde. 
B) é proibido promover ou participar de atividades de ensino ou pesquisa que 
não esteja de acordo com as normas reguladoras da ética em pesquisa. 
C) deve empenhar-se na melhoria das condições da assistência fisioterapêutica 
e nos padrões de qualidade dos serviços de Fisioterapia. 
D) deve ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional, seja 
por remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis com o 
exercício ético profissional. 
E) é proibido divulgar e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa 
comprovar. 
 
49) De acordo com o Código de Ética do Fisioterapeuta, constitui-se dever 
fundamental dos fisioterapeutas relacionados à assistência ao 
cliente/paciente/usuário:  
 
A) respeitar o princípio bioético de autonomia, beneficência e maleficência do 
cliente/paciente/usuário de decidir sobre a sua pessoa e seu bem estar; 
B) prestar assistência ao ser humano, respeitando a sua dignidade e os direitos 
humanos de modo a que a prioridade no atendimento obedeça a razões de 
urgência, independentemente de qualquer consideração relativa à raça, etnia, 
nacionalidade, credo sociopolítico, gênero, religião, cultura, condições 
socioeconômicas, orientação sexual e qualquer outra forma de preconceito, 
sempre em defesa da vida. 
C) recomendar, prescrever e executar tratamentos, de forma não presencial, 
salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 
D) abandonar o cliente/paciente/usuário em meio a tratamento, sem a garantia 
de continuidade de assistência, salvo por motivo relevante. 
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E) prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta, exceto em 
caso de indubitável urgência. 
 
50) A Resolução COFFITO nº 424, de 08 de julho de 2013, se refere ao Código 
de Ética e Deontologia da Fisioterapia, o qual prevê a seguinte responsabilidade 
fundamental, EXCETO:  
 
A) o Fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em 
exercício. 
B) a atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada ano, respeitadas 
as regras específicas quanto ao recadastramento nacional. 
C) comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade 
competente, fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, 
contravenção ou infração ética. 
D) observar as normatizações e recomendações relativas à capacitação e à 
titulação emanadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional.  
E) prestar assistência ao ser humano, apenas de forma individual, participando 
da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da 
saúde e cuidados paliativos, respeitando os princípios do sistema de saúde 
vigente no Brasil. 
 


