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204 – Atenção Hospitalar - Fisioterapia 
 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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  ...............................................................................................................................................................................................................................  

 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
01 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao 
assumirem a gestão. 

 
04 - Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11 - Em pediatria, a infecção respiratória aguda das vias aéreas inferiores que afeta mais frequentemente crianças abaixo 

de 1 ano de idade, caracterizada por quadro obstrutivo, inflamatório e contagioso, define fisiopatologicamente a: 
 

a) pneumonia. 
b) tuberculose. 
►c) bronquiolite.  
d) tetralogia de Fallot. 
e) coqueluche. 
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12 - Devido à fragilidade do bebê em ambiente de UTI neonatal, o manuseio específico do fisioterapeuta pode estar limitado 
a curtos períodos de tempo, principalmente com pacientes pré-termo, pois há risco de:  

 

a) isquemia cerebral.  
b) hiperóxia. 
c) microcefalia. 
►d) hemorragia intraventricular. 
e) diminuição da pressão intracraniana. 

 
13 - A divisão topográfica da paralisia cerebral (PC) ocorre com envolvimento global dos membros superiores, inferiores e 

do tronco. Nesse caso, os membros superiores são mais comprometidos do que os inferiores. Essa condição é 
chamada de: 

 

a) espasticidade. 
►b) quadriparesia.  
c) diparesia. 
d) ataxia. 
e) hemiparesia. 

 
14 - A pressão aérea positiva contínua (CPAP) nasal é indicada em neonatos tanto para prevenção da intubação orotraqueal 

como para facilitar o desmame da ventilação mecânica invasiva. Porém, NÃO se indica a CPAP para neonatos no caso 
de: 

 

a) doença da membrana hialina. 
►b) hipersecreção pulmonar. 
c) síndrome da aspiração de mecônio. 
d) hipoventilação central congênita. 
e) apneia da prematuridade. 

 
15 - Em UTI, uma lesão pulmonar vista como qualquer injúria iatrogênica e caracterizada por ruptura alveolar decorrente 

de altas pressões intra-alveolares com extravasamento aéreo para os espaços extrapulmonares é conhecida como: 
 

a) atelectrauma. 
b) biotrauma.  
c) volutrauma. 
►d) barotrauma.  
e) broncotrauma. 

 
16 - Pacientes com profusão segmentar das raízes nervosas por uma falha de fechamento do canal medular, causado por 

um defeito de fusão dos canais vertebrais, apresentam alterações anatômicas e funcionais que caracterizam a:  
 

a) meningocele. 
b) neurofibromatose. 
►c) mielomeningocele. 
d) varicocele. 
e) mielite transversa. 

 
17 - Considerando a imaturidade pulmonar em neonatologia, a substância lipoproteica que é responsável pela redução da 

tensão superficial dos alvéolos, estabilizando-os durante a fase expiratória do bebê é o/os/a: 
 

►a) surfactante. 
b) poros de Kohn. 
c) hemoglobina. 
d) canais de Lambert. 
e) shunt. 

 
18 - Na asma brônquica, um evento, muitas vezes de instalação súbita, ocasionado pelo contato da criança com o antígeno, 

acompanhado de hipoxemia e em casos mais graves, fadiga muscular respiratória com alteração do nível de 
consciência caracteriza: 

 

a) pneumotórax. 
b) enfisema subcutâneo. 
c) toracocentese. 
d) shunt pulmonar. 
►e) broncoespasmo. 

 
19 - Na Unidade de Terapia Intensiva Adulto, as pressões inspiratórias e expiratórias máximas são uma estimativa da força 

produzida por todos os músculos inspiratórios e expiratórios, respectivamente, sendo que para realizar tal mensuração 
utiliza-se o: 

 

a) inspirômetro. 
►b) manovacuômetro. 
c) dinamômetro. 
d) baropodômetro.  
e) cuffômetro. 
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20 - A ventilação mecânica (VM) ou suporte ventilatório consiste em um método de tratamento para pacientes com 
insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada.  É um dos principais objetivos da VM: 

 

a) Tratamento intensivo do quadro infeccioso. 
b) Correção de alcalose respiratória associada à hipercapnia.  
►c) Alívio do trabalho da musculatura ventilatória. 
d) Redução do consumo de gás carbônico (CO2). 
e) Melhora da troca gasosa para aumento da hipoxemia. 

 
21 - Embora a eficácia da ventilação mecânica não invasiva (VMNI) na exacerbação de quadros de doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) esteja bem estabelecida, uma porcentagem dos pacientes não responderá ao tratamento e 
necessitará de ventilação mecânica invasiva (VMI). É um fator que indica a necessidade de VMI: 

 

►a) Rebaixamento do nível de consciência. 
b) Instabilidade hemodinâmica. 
c) Falta de máscara full face para o procedimento de VMNI. 
d) Obesidade mórbida. 
e) Piora do quadro de alcalose respiratória. 
 

22 - O nível de consciência do paciente em Unidade de Terapia Intensiva é constatado pela observação do seu 
comportamento e resposta a estímulos, em que são observados 3 parâmetros: abertura ocular, reação motora e 
resposta verbal, que caracterizam a Escala de: 

 

a) Ramsay. 
b) Morse. 
c) Apache. 
►d) Glasgow. 
e) ASIA. 

 
23 - Em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) em exacerbação admitidos em Centros de Terapia 

Semi-Intensiva, a gasometria arterial serve para avaliar a gravidade da crise.  
 

Valor Referência 

pH = 7,28 7,35 – 7,45  

PaCO2 = 40 mmHg 35-45 mmHg  

HCO3 = 18 mEq/ml  20-30 mEq/mL  
 

A partir dos dados acima, é correto afirmar que o paciente apresenta: 
 

a) alcalose respiratória. 
b) acidose respiratória. 
c) alcalose mista. 
d) alcalose metabólica. 
►e) acidose metabólica.  

 
24 - A posição prona deve ser empregada nos pacientes sob ventilação mecânica com síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) moderado a grave, porém, segundo Recomendações das Diretrizes Brasileiras de 
Ventilação Mecânica, a posição prona deve ser empregada:        

 

a) em casos de hipertensão intracraniana sem monitorização de PIC. 
b) em casos de tórax instável sem drenagem torácica. 
►c) precocemente (<48h) nos casos de SDRA com P/F <150.   
d) em casos de fratura de coluna, fixada cirurgicamente. 
e) pós-peritoniostomia (a partir do 3.º pós-operatório). 

 
25 - A insuficiência respiratória aguda é definida como a incapacidade do sistema respiratório em manter a função de 

eliminar gás carbônico (CO2) do organismo e captar oxigênio (O2) para a célula. A respeito do assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Hipoxêmica (tipo I) e hipercápnica (tipo II) são classificadas em hipoxêmica (tipo I) e hipercápnica (tipo II). 
2. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, há uma pequena alteração nos níveis de CO2 no sangue. 
3. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, encontra-se uma alteração na barreira alvéolo-capilar que dificulta a 

troca gasosa.  
4. O distúrbio de oxigenação representado pela bomba ventilatória é característico da insuficiência respiratória 

hipoxêmica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras 
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26 - Atelectasia compreende:  
 

►a) um quadro clínico no qual a totalidade ou parte de um pulmão fica sem ar e entra em colapso. 
b) uma disfunção caracterizada pela presença de ar entre as duas camadas da pleura, resultando em colapso parcial ou total 

do pulmão. 
c) uma dilatação anormal e distorção irreversível dos brônquios por destruição dos componentes elástico e muscular de sua 

parede. 
d) uma distensão alveolar que leva ao aparecimento de cistos no parênquima pulmonar (complicações frequentes em 

pneumonias graves).  
e) uma doença ocupacional pulmonar causada pela inalação de poeiras e partículas de pó mineral. 

 
27 - A espasticidade é uma das síndromes motoras mais frequentemente observadas nos pacientes com lesão do sistema 

nervoso central (SNC) que compromete o motoneurônio ao longo da via córtico-retículo-bulbo-espinal. É correto 
afirmar que a espasticidade: 

 

a) trata-se de uma desordem motora causada por hipoexcitabilidade do reflexo de estiramento. 
b) apresenta uma exacerbação dos reflexos superficiais e do tônus muscular, o que explica a fisiopatologia. 
►c) faz parte das manifestações encontradas na síndrome do motoneurônio superior. 
d) está relacionada à perda do controle involuntário dos movimentos com alterações de tônus muscular. 
e) predispõe à lesão do motoneurônio inferior, explicado pela restrição de qualquer estímulo ao músculo. 

 
28 - Caracterizada por lesão da medula sacral e das raízes lombares dentro do canal espinhal associada à perda motora 

(paralisia flácida) e perda sensitiva nos dermátomos lombossacrais correspondentes. O texto define a síndrome: 
 

a) centromedular. 
b) da cauda equina.  
c) de Brown-Séquard. 
►d) do cone medular. 
e) medular anterior. 

 
29 - O exercício que consiste em uma contração muscular dinâmica concêntrica, cuja característica é a velocidade 

constante, seja qual for a força empregada no movimento, é o exercício: 
 

a) resistido. 
b) isométrico. 
c) isotônico. 
►d) isocinético. 
e) passivo. 

 
30 - O grupo muscular do quadríceps tem a função de estender o joelho e fletir o quadril. Além dos vastos intermédio, 

lateral e medial, faz parte desse grupo muscular o músculo: 
 

►a) reto femoral. 
b) semimembranoso.  
c) tensor da fáscia lata. 
d) bíceps femoral. 
e) semitendinoso. 

 
31 - As escolioses são curvas no plano frontal e definidas de acordo com sua localização (cervical, torácica, lombar), 

direção (convexidade à esquerda ou à direita), etiologia e mensuração pelo método radiográfico de:  
 

a) Tales. 
b) PET scan. 
c) Ferguson. 
d) Ingle. 
►e) Cobb. 

 
32 - O equilíbrio, por meio do componente postural dinâmico e estático, é resultante da harmonia de três estruturas 

influenciadas por alterações sensoriais e motoras. Além do sistema visual e do somatosensorial, inclui-se nesse 
conjunto o/a: 

 

a) sistema límbico.  
b) placa motora. 
c) aqueduto de Sylvius. 
►d) sistema vestibular. 
e) sistema nervoso autônomo. 

 
33 - Fraqueza ou paralisia dos músculos dorsiflexores, acarretando pé caído e fazendo com que o paciente eleve o joelho 

além do normal para compensar e evitar o arrastamento dos pododáctilos contra o solo caracterizam a marcha: 
 

a) ceifante. 
b) trendelenburg. 
c) atáxica. 
d) antálgica. 
►e) escarvante. 
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34 - A escala que avalia a capacidade funcional com melhor confiabilidade, validade e sensibilidade às mudanças, 
destacando-se ainda por avaliar a capacidade motora e cognitiva, com 18 domínios e pontuações que variam de 1 
(mais dependente) a 7 (independente) é conhecida como: 

 

►a) Medida de Independência Funcional (MIF). 
b) Teste de Alcance Funcional. 
c) Índice de Barthel. 
d) Escala de Lawton. 
e) Timed Up and Go (TUG). 

 
 

35 - Achados histopatológicos que compreendem a presença de processo inflamatório e áreas de desmielinização com 
lesões multifocais de evolução temporal variando em tamanho e extensão, comprometendo predominantemente o 
nervo ótico, a medula cervical, o tronco cerebral e a substância branca periventricular, classicamente conhecida por 
lesões em placas é a: 

 

a) síndrome de Guillain Barré. 
►b) esclerose múltipla. 
c) ataxia de Friedreich. 
d) distrofia de Duchenne. 
e) esclerose lateral amiotrófica.  

 
 
36 - Na avaliação musculoesquelética, para medir a magnitude da flexão que ocorre na coluna lombar (amplitude de 

movimento - ADM) e que consiste em estender uma fita métrica sobre a coluna, entre a articulação lombossacra e até 
10 cm acima desta, com o indivíduo em posição neutra, usa-se o teste de: 

  

a) Thomaz. 
►b) Schober. 
c) Ober. 
d) Ely. 
e) Patrick Fabere. 

 
 

37 - Para determinar a faixa etária motora da criança, considera-se a presença de alguns critérios que compõem o 
desenvolvimento típico como reflexos, reações, planos de movimento, padrões de movimento e habilidades motoras 
voluntárias. São consideradas reações que fazem parte desse processo: 

 

a) Galant e liberação de vias aéreas.  
b) Marcha automática e preensão tônica palmar.  
c) Sustentação de peso e Moro. 
►d) Cervical de retificação e corporal de retificação. 
e) Preensão tônica plantar e colocação de membro inferior. 

 
 

38 - É uma lesão cerebelar caracterizada pelo tônus postural baixo, que ocasiona falta de cocontração, incapacidade de 
manter posturas e grande instabilidade durante o movimento. O texto se refere à seguinte forma de paralisia 
cerebral (PC):  

 

a) Mista. 
b) Atetósica. 
c) Espástica. 
d) Flutuante. 
►e) Atáxica. 
 

39 - A respeito da artroplastia total de quadril (ATQ), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No primeiro dia de pós-operatório (PO), o paciente encontra-se em decúbito ventral, com coxim de adução e dreno 
de sucção. 

2. Exercícios resistidos para quadríceps, ativo livre para tríceps flexão e de tornozelos iniciam-se no primeiro dia do 
pós-operatório. 

3. No segundo dia de pós-operatório, enfatiza-se a tríceps flexão ativa e ativos livre com ênfase na rotações de 
membros inferiores. 

4. Do terceiro ao quinto dia de pós-operatório, deve-se enfatizar o treino de marcha com andador para idosos por 
oferece maior estabilidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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40 - Apresenta 2 hastes de alumínio: uma superior almofadada e outra inferior na região pubiana. Chamado de órtese de 
hiperextensão da coluna, impede a flexão por meio de pressão em região esternal e pubiana. É indicado para pacientes 
com postura cifótica ou pós-fratura torácica. O texto refere-se ao colete de: 

 

a) Philadelphia. 
►b) Jewett. 
c) Charleston. 
d) Minerva. 
e) Willians. 

 
41 - A doença de Parkinson (DP), de origem idiopática, comum na vida de pessoas idosas e caracterizada por bradicinesia, 

tremor, rigidez e instabilidade postural, tem em sua fisiopatologia, principalmente, a deficiência de: 
 

a) Acetilcolina.  
b) Serotonina. 
c) Noradrenalina. 
►d) Dopamina.  
e) GABA. 

 
42 - O trauma, assim como o envelhecimento normal, podem levar à degeneração do disco intervertebral e afetar a 

biomecânica de toda a coluna. A respeito de alguns termos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Herniação é um termo geral usado quando há qualquer alteração no formato da vértebra adjacente que faz com que esta 
fique menor que seu perímetro normal. 

►b) Protrusão é quando o material nuclear fica contido pelas camadas externas do anel e estruturas ligamentares de suporte. 
c) Prolapso é o termo usado quando há uma franca ruptura do material nuclear para fora do canal vertebral. 
d) Na extrusão, o material nuclear tende a manter-se nos limites do ligamento longitudinal posterior ou acima e abaixo do 

espaço discal. 
e) Sequestro livre é quando o núcleo que sofreu extrusão se insere no disco e se aproxima da área prolapsada. 

 
43 - O envelhecimento provoca alterações morfológicas e funcionais no sistema cardiovascular, e a condição conhecida 

como parte da senescência e caracterizada pela perda do tecido elástico nas paredes arteriais é: 
 

a) aterosclerose. 
b) arteríola. 
►c) arteriosclerose.  
d) artrite. 
e) arteriografia. 

 
44 - Após um acidente vascular encefálico (AVE), paciente apresenta fala fluente (bem articulada) e melódica, porém com 

déficit de compreensão onde a lesão está localizada: região póstero-superior do lobo temporal esquerdo. Essa 
situação é chamada de afasia: 

  

►a) de Wernicke. 
b) de condução. 
c) de broca. 
d) global. 
e) atípica. 

 
45 - A fraqueza da musculatura do manguito rotador está entre as principais causas da síndrome do impacto do ombro. 

Além do supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor, é um músculo que constitui o manguito rotador: 
 

a) redondo maior. 
b) peitoral maior. 
c) deltoide. 
d) grande dorsal. 
►e) subescapular. 

 
46 - A tuberculose é uma doença contagiosa e sua transmissão ocorre por inalação do bacilo (Mycobacterium 

tuberculosis), eliminado em gotículas respiratórias, também conhecido como bacilo de:  
 

a) Hansen. 
b) Epstein-Barr. 
►c) Koch.  
d) Influenza. 
e) Herpes Zoster. 

 
47 - O recrutamento alveolar é um processo dinâmico de aumento transitório e intencional na pressão pulmonar com o 

objetivo de resgatar unidades alveolares colapsadas, aumentando a área pulmonar disponível para a troca gasosa. 
NÃO é uma contraindicação para o procedimento: 

 

►a) traqueostomia recente.  
b) fístulas broncopleurais. 
c) instabilidade hemodinâmica. 
d) hemoptise. 
e) pneumotórax não drenado.  
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48 - Pacientes pós trauma de tórax que evoluem para tórax instável e apresentam um quadro de insuficiência respiratória 
grave devem ser submetidos à ventilação mecânica invasiva (VMI). Recomenda-se o uso dos modos ventilatórios VCV 
(ventilação controlada a volume) ou: 

 

a) RPPI (respiração com pressão positiva intermitente). 
b) PSV (ventilação por pressão de suporte). 
►c) PCV (ventilação controlada à pressão). 
d) BIPAP (pressão positiva contínua em dois níveis pressóricos). 
e) SIMV (ventilação mandatória intermitente sincronizada). 

 
49 - Segundo as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica, a modalidade ventilatória considerada como modo 

preferencial durante a ventilação assistida ou espontânea e caracterizada por pressão limitada durante toda fase 
inspiratória, sendo ciclada quando o fluxo inspiratório cai, geralmente, a 25% do pico de fluxo inspiratório, é a: 

 

a) BIPAP. 
b) PCV. 
c) CPAP. 
d) VCV. 
►e) PSV. 

 
50 - Em relação ao processo de desmame ventilatório, a falha de um teste de respiração espontânea deve ser reconhecida 

de maneira precoce. Considera-se como um indicador para interrupção do teste: 
 

a) Taquicardia (FC menor que 100 batimentos por minuto). 
b) Temperatura corporal abaixo de 36,5 °C. 
c) Taquipneia (frequência respiratória maior ou igual a 45 respirações por minuto, por mais de 3 minutos). 
►d) Hipoxemia (saturação menor que 90%). 
e) Hipotensão (pressão arterial sistólica maior que 90 mmHg). 

 


