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Questão 17 

São princípios norteadores da Bioética: 

A) Autonomia, beneficência, não-maleficência e 
jurisprudência. 

B) Evidência científica, justiça e defesa dos colegas. 

C) Autonomia, discrição sobre condutas e sigilo 
profissional. 

D) Humanização do cuidado, atenção aos mais 
necessitados e beneficência. 

E) Justiça, autonomia, beneficência e não-maleficência. 

 

Questão 18 

A necrose de uma área do miocárdio corresponde a um 
infarto do miocárdio. A causa mais comum do infarto do 
miocárdio é a oclusão arterial. Quais são as artérias 
responsáveis pelo suprimento arterial do coração? 

A) Artéria carótida comum direita e artéria carótida comum 
esquerda. 

B) Artéria coronária direita e artéria coronária esquerda. 

C) Artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. 

D) Artéria aorta torácica e artéria aorta abdominal. 

E) Artéria cardíaca direita e artéria cardíaca esquerda. 

 

Questão 19 

Os reflexos tendinosos referentes respectivamente as raízes 
C5/C6, C6/C7, L2/L3/L4 e S1/S2 são: 

 

A) Bicipital, tricipital, patelar e aquileu. 

B) Tricipital, bicipital, patelar e aquileu. 

C) Braquiorradial, tricipital, patelar e aquileu. 

D) Bicipital, tricipital, aquileu e patelar. 

E) Tricipital, bicipital, plantar e aquileu. 

 

Questão 20 

Indique a alternativa compatível com um quadro de acidose 
metabólica: 

 

A) pH 7.23; PaCO2 63; HCO3- 26; PaO2 52.  

B) pH 7.16; PaCO2 38; HCO3- 16; PaO2 86. 

C) pH 7.56; PaCO2 27; HCO3- 21; PaO2 101. 

D) pH 7.64; PaCO2 49; HCO3- 31; PaO2 91. 

E) pH 7.37; PaCO2 66; HCO3- 29; PaO2 73. 

Questão 21 

A população idosa está em amplo crescimento no Brasil e as 
alterações e doenças relacionadas ao envelhecimento 
populacional veem apresentando o mesmo ritmo. Em relação 
aos idosos maiores de 75 anos, em torno, de 20% evoluem 
com declínio funcional significativo no período de um ano. 
Caso esses idosos necessitem hospitalização, podem evoluir 
com a síndrome do imobilismo. A síndrome do imobilismo é 
muito citada na literatura, porém há a necessidade de 
caracterizá-la, e para isso existem critérios estabelecidos. 
Diante do exposto, assinale a alternativa correta que identifica 
os critérios para a síndrome do imobilismo. 

A) déficit cognitivo grave, lesão por pressão e disfagia leve. 

B) déficit cognitivo leve, afasia e obesidade. 

C) múltiplas contraturas, desnutrição e incontinência fecal. 

D) lesão por pressão, fratura de colo de fêmur e 
osteoporose. 

E) disfagia grave, déficit visual e auditivo. 

 

Questão 22 

A Terceira Lei de Newton estabelece que cada força aplicada 
é acompanhada por uma força de reação. Quando um corpo 
exerce uma força sobre outro, este segundo corpo exerce 
uma força de reação que é igual em magnitude e oposta em 
direção sobre o primeiro corpo. A figura abaixo ilustra 
graficamente as fases de apoio da marcha. De acordo com a 
Terceira Lei de Newton, esta força é denominada: 

 

 

 

A) Taxa de crescimento da força. 

B) Impulso de frenagem. 

C) Deflexão da força vertical. 

D) Incremento da força vertical. 

E) Força reação do solo. 
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Questão 23 

Complete o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 

  

 

 

Os pacientes com ventilação mecânica invasiva recebem o 

fluxo de gases diretamente nas vias aéreas inferiores, uma 

vez que o acondicionamento aéreo das vias aéreas 

superiores é perdido. O uso de ventilação mecânica sem a 

umidificação adequada pode levar a diversas complicações, 

tais como a hipotermia,  _________________________, 

___________________________e 

_____________________________________. Existem dois 

sistemas de umidificação. A umidificação ativa, por meio do 

uso de _________________________, e a umidificação 

passiva, por meio de ____________________________. Em 

alguns casos, o uso de trocador de calor e umidade não é 

indicado, como nos casos de _____________________ e 

_________________________. 

  

 

 

A) Lesão epitelial das vias aéreas, pneumonia, obstrução 

de vias aéreas, umidificador aquecido, trocador de calor 

e umidade, hipersecreção pulmonar, hipertermia. 

 

B) Lesão epitelial das vias aéreas, broncoespasmo, 

obstrução de vias aéreas, umidificador aquecido, 

trocador de calor e umidade, hipersecreção pulmonar, 

hipotermia. 

 

C) Lesão epitelial das vias aéreas, broncoespasmo, 

pneumotórax, umidificador aquecido, trocador de calor e 

umidade, hipertensão intracraniana, hipotermia. 

 

D) Lesão da mucosa, fístula traqueoesofágica, obstrução 

de vias aéreas, umidificador aquecido, trocador de calor 

e umidade, hipersecreção pulmonar, hipertermia. 

 

E) Lesão da mucosa, pneumonia, obstrução de vias 

aéreas, trocador de calor e umidade, umidificador 

aquecido, hipersecreção pulmonar, hipotermia. 

Questão 24 

Paciente sexo masculino, 19 anos, vítima de acidente moto-
anteparo, foi atendido pelo serviço de emergência que 
conduziu os primeiros socorros, dando entrada no pronto 
socorro especializado após 2 horas do trauma, com 
diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico, chegando ao 
Hospital com Glasgow 3 + Tubo Oro Traqueal e com sinais 
de hipertensão intracraniana. 

 

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao provável 

diagnóstico radiológico: 

 

  

A) hematoma epidural parietal Direito. 

B) hematoma epidural parietal Esquerdo. 

C) hematoma subdural parietal Esquerdo. 

D) hematoma subdural parietal Direito. 

E) hematoma intraparenquimatoso parietal Direito. 

 

Questão 25 

Paciente sexo masculino, 19 anos, vítima de acidente moto-

anteparo, foi atendido pelo serviço de emergência que 

conduziu os primeiros socorros, dando entrada no pronto 

socorro com diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico, 

chegando ao Hospital com Glasgow 3 + Tubo Oro Traqueal, 

com sinais de hipertensão intracraniana. 

 

No exame de admissão no pronto socorro foi observado 

anisocoria e, ao incidir o feixe de luz no olho esquerdo, houve 

presença apenas do reflexo fotomotor consensual ou indireto 

(olho contrário à incidência da luz). Podemos interpretar: 

 

A) lesão do nervo óptico à direita. 

B) lesão do nervo óptico à esquerda. 

C) Lesão do nervo oculomotor à direita. 

D) lesão do nervo oculomotor à esquerda. 

E) lesão do nervo óptico bilateralmente. 
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Questão 26 

Um paciente com 72 anos de idade e diagnóstico de 
insuficiência cardíaca congestiva, se encontra 
traqueostomizado, sob ventilação mecânica prolongada, e 
apresenta desmame difícil. Após avaliação, constatou-se 
pressão inspiratória máxima= -18 cmH2O, Medical Research 
Council (MRC) de membros inferiores= 12 pontos, MRC de 
membros superiores= 18 pontos, e sem diferenças entre os 
hemicorpos.   

 

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as condutas que 
devem ser adotadas para contribuir com o desmame do 
paciente da ventilação mecânica invasiva. Em seguida, 
escolha a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(  ) Treinamento da musculatura inspiratória com aparelhos 
que impõe carga resistiva linear, uma vez que, o paciente 
apresenta diminuição da força da musculatura inspiratória. 

(  ) Treinamento da musculatura inspiratória por meio do 
aumento da sensibilidade do ventilador, uma vez que, o 
paciente apresenta diminuição da força da musculatura 
inspiratória. 

(  ) Mobilização precoce com realização de exercícios ativo 
resitidos de membros superiores e inferiores. 

(   ) Transferência do leito para a poltrona com ajuda da equipe 
porque na posição sentada ocorre aumento da capacidade 
residual funcional e diminuição do esforço respiratório. 

A) V, F, F, V.  

B) F, V, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) V, F, V, V. 

E) V, V, V, F. 

 

Questão 27 

Em relação as diferenças anatômicas e fisiológicas da criança 
e do adulto, avalie as asserções a seguir. 

 

I. O recém-nascido apresenta uma maior área de aposição 
diafragmática quando comparado ao adulto. 

II.  O lactente apresenta respiração mais dependente do 
diafragma em relação ao adulto. 

III. O neonato apresenta diafragma e músculos intercostais 
com baixo percentual de fibras do tipo I. 

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a 
asserção III é uma proposição falsa.  

B) As asserções II e III são proposições verdadeiras, e a 
asserção I é uma proposição falsa. 

C) As asserções I e III são proposições verdadeiras, e a 
asserção II é uma proposição falsa. 

D) A asserção II é uma proposição verdadeira, e as 
asserções I e III são proposições falsas. 

E) Todas as asserções são proposições verdadeiras. 

Questão 28 

Constituem-se deveres fundamentais dos fisioterapeutas 

relacionados à assistência ao cliente/paciente/usuário, de 

acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia: 

 

 

I. Respeitar a vida humana desde a concepção até a 

morte, jamais cooperando em ato em que 

voluntariamente se atente contra ela, ou que coloque 

em risco a integridade física, psíquica, moral, cultural 

e social do ser humano. 

 

II. Prestar assistência ao ser humano, respeitados 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.  

 

III. Respeitar os princípios bioéticos de autonomia, 

beneficência e não maleficência do cliente/ paciente/ 

usuário de decidir sobre a sua pessoa e seu bem 

estar. 

 

IV. 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. 

 

V. Prestar assistência fisioterapêutica respeitando os 

princípios da bioética. 

 

 

A) As afirmativas I,II, e IV estão incorretas. 

B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

C) Somente as afirmativas I,III, IV e V estão corretas. 

D) As afirmativas I e V estão incorretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 29 

A artroplastia total do quadril, cimentada ou não cimentada, 
está indicada nas fraturas de colo femoral estágios 3 e 4 de 
Garden (conforme figura abaixo), devido ao menor índice de 
reoperação, melhor função do quadril e melhor qualidade de 
vida. Os idosos são as pessoas mais susceptíveis às fraturas 
de quadril, mesmo sendo de baixo impacto. A principal 
preocupação após a artroplastia coxofemoral total é fazer 
com que o paciente comece a andar, a fim de evitar 
complicações ligadas ao imobilismo. Na fase hospitalar, a 
reabilitação desses pacientes deve enfatizar: 

 

 

   

A) Orientações sobre o posicionamento em adução e 
rotação medial do quadril, exercícios passivos de flexão 
de quadril até o limite de 30º, exercícios de flexo-
extensão de tornozelo para melhora do retorno venoso 
e treino de marcha. 

B) Posicionamento no leito em decúbito dorsal com flexão 
de 30º de quadril e joelho, abdução e rotação medial de 
quadril. Treino de marcha com auxílio de andador 24 
horas após a cirurgia. Realizar mobilização passiva até 
100º de flexão de quadril. 

C) Posicionamento no leito em decúbito dorsal, com 
abdução de quadril. Orientação ao paciente para não 
realizar os movimentos de adução, rotação medial e 
limitar a 90º de flexão de quadril. Realizar ortostatismo 
24 a 48 horas após a cirurgia, de acordo com o quadro 
clínico do paciente. 

D) Movimentação passiva até o limite de 100º de flexão de 
quadril, posicionamento no leito em decúbito dorsal 
mantendo flexão de joelho em 30º, rotação medial de 
quadril 15º e flexão de quadril em 45º. Após a retirada do 
dreno intra-articular realizar exercícios de fortalecimento 
dos extensores de quadril e joelho. 

E) Posicionar o paciente em decúbito lateral sobre o lado 
não operado, deixando o lado operado em adução e 
rotação medial, a fim de diminuir o estresse articular na 
região operada. Evitar o ortostatismo nas primeiras 48 
horas, a fim de evitar estase venosa e verificar o VHS 
(velocidade de hemossedimentação), que deve estar 
superior a 40mm/h para a realização de exercício 
resistido. 

Questão 30 

Pacientes com disfunções do mecanismo extensor do joelho 
poderão apresentar aumento da dor, caso os exercícios 
sejam realizados dentro de determinadas amplitudes de 
movimentos, consideradas de risco. Essas amplitudes 
representam os pontos de maiores estresses de contato 
patelo-femoral. 

Considerando a figura abaixo, identifique a zona 
potencialmente segura para o mecanismo extensor do joelho, 
em cadeia cinética aberta e fechada e posteriormente 
assinale a alternativa correta. 

 

 

 

A) Cadeia cinética aberta: 0 a 10 graus e 0 a 50 graus; 
cadeia cinética fechada: 0 a 50 graus. 

B) Cadeia cinética aberta: 90 a 50 graus e 10 a 0 graus; 
cadeia cinética fechada: 0 a 50 graus. 

C) cadeia cinética aberta: 90 a 50 graus; cadeia cinética 
fechada: 50 a 90 graus. 

D) Cadeia cinética aberta: 0 a 90 graus; cadeia cinética 
fechada: 0 a 50 graus. 

E) Cadeia cinética aberta: 90 a 50 graus; cadeia cinética 
fechada: 0 a 90 graus. 

 

Questão 31 

Na avaliação do tônus muscular o paciente pode apresentar 
o sinal clínico de espasticidade. Caracteriza a espasticidade: 

A) Ser dependente de velocidade de teste, envolver lesão 
do neurônio motor superior, e apresentar reflexo 
tendinoso aumentado. 

B) Ser dependente de velocidade, envolver sistema 
extrapiramidal e apresentar tônus constante durante 
todo o movimento. 

C) Envolver flexores e extensores, ter reflexo tendinoso 
aumentado e tônus constante durante todo o movimento. 

D) Envolver os flexores dos membros superiores e 
extensores dos membros inferiores, ter tônus constante 
durante todo o arco de movimento. 

E) Ter músculos flexores e extensores dos membros 
comprometidos, apresentar tônus constante durante o 
arco de teste e reflexo tendinoso normal. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
PROVA12_FISIOTERAPEUTAHOSPITALAR_CE_MAI18  9 

Questão 32 

A retinopatia da prematuridade (RP), é uma condição ocular 

anormal que ocorre em alguns bebês prematuros ou de baixo 

peso ao nascimento que recebem oxigênio suplementar. 

Com base nessa situação, avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas.  

 

 

I. A academia Americana de pediatria recomenda manter 

a pressão arterial parcial de oxigênio (PaO2) arterial de 

um bebê abaixo de 60 mmHg. 

 

PORQUE  

 

II. Uma excessiva PaO2 causa alteração da vascularização 

da retina, o que leva à necrose dos vasos sanguíneos. 

Em resposta, novos vasos se formam e aumentam em 

quantidade. A hemorragia desses delicados novos 

vasos provoca a formação de cicatrizes atrás da retina. 

A formação cicatricial frequentemente leva a um 

descolamento de retina e cegueira. 

  

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 

proposição falsa. 

 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a 

II não é uma justificativa correta da I. 

 

C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 

uma justificativa correta da I. 

 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 

 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

Questão 33 

A figura abaixo ilustra as curvas de pressão, fluxo e volume 

ao longo do tempo de um paciente sob ventilação mecânica 

invasiva. A interpretação das curvas indica que o paciente 

pode apresentar quais das condições listadas abaixo? Em 

seguida, assinale a alternativa que contêm essas condições. 

 

 

I. Secreção pulmonar. 

II. Condensado no circuito do ventilador mecânico. 

III. Esforços ineficazes. 

IV. Auto-PEEP. 

 

 

 

 

Figura. Curvas de pressão, fluxo e volume ao longo do tempo de um paciente sob 
ventilação mecânica invasiva.  

Fonte: Branson RD. Respir Care 2007;52:1328-42 (adaptada). 

  

 

A) I, III e IV. 

 

B) III e IV. 

 

C) II e IV. 

 

D) I e II. 

 

E) I, II e III. 
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Questão 34 

A mobilização é amplamente usada por fisioterapeutas em 

unidades de terapia intensiva (UTI). Além de reduzir os efeitos 

deletérios do imobilismo, os pacientes internados em UTI 

podem ter outros benefícios com a mobilização. Entretanto, o 

fisioterapeuta deverá avaliar adequadamente o paciente para 

indicar e realizar corretamente a mobilização. Em relação a 

este tópico, leia as seguintes assertivas e assinale a 

alternativa correta: 

  

 

I. Um dos efeitos desejados da mobilização em UTI é a 
melhora da função pulmonar, dos volumes 
pulmonares e do “clearance” mucociliar. 

 

 

II. Em pacientes com ventilação mecânica invasiva, a 
mobilização precoce está associada à redução do 
tempo de uso do suporte ventilatório. 

 

 

III. Alguns fatores externos limitam ou contraindicam a 
mobilização, tais como a presença de cateter de 
pressão intracraniana e do balão intra-aórtico. 

 

 

IV. Um dos exames laboratoriais avaliados é a contagem 
de plaquetas e valores abaixo de 50.000 cel/mm3 

contraindicam a mobilização devido ao alto risco de 
sangramento. 

 

 

V. A trombose venosa profunda (TVP) é uma 
contraindicação para a mobilização, 
independentemente do período de evolução do 
quadro e do tratamento.   

  

 

A) Todas as alternativas corretas. 

B) I, II e IV são corretas. 

C) II, III e V são corretas. 

D) I, II e III são corretas. 

E) I, IV e V são corretas 

Questão 35 

A atuação do fisioterapeuta na UTI está prevista na a RDC 

ANVISA nº 7 de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os 

requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de 

Terapia Intensiva. De acordo esta resolução: 

 

I. A unidade deve dispor de registro das normas 

institucionais e das rotinas dos procedimentos 

assistenciais e administrativos realizados na unidade, 

aprovadas e assinadas pelo Responsável Técnico e 

pelos coordenadores de enfermagem e de fisioterapia. 

 

II. A unidade deve ter no mínimo um fisioterapeuta para 

cada dez leitos ou fração, nos turnos matutino e 

vespertino, perfazendo um total de 12 horas diárias de 

atuação. 

 

III. O fisioterapeuta deve estar disponível em tempo integral 

para assistência aos pacientes internados na UTI, 

durante o horário em que está escalado para atuação na 

UTI. 

 

IV. A evolução do estado clínico, as intercorrências e os 

cuidados prestados devem ser registrados pelas 

equipes médica, de enfermagem e de fisioterapia no 

prontuário do paciente, em cada turno, e atendendo as 

regulamentações dos respectivos conselhos de classe 

profissional e normas institucionais. 

 

V. O Responsável Técnico e os coordenadores de 

enfermagem e de fisioterapia devem estimular a adesão 

às práticas de higienização das mãos pelos profissionais 

e visitantes. 

 

A) As afirmativas I,II, e IV estão incorretas. 

B) As afirmativas II, IV e V estão incorretas. 

C) As afirmativas I,III, IV e V estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e V estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 36 

Um paciente com diagnóstico de síndrome do desconforto 
respiratório agudo (SDRA) se encontra em ventilação 
mecânica não invasiva (VNI), no modo binível, com IPAP= 12 
cmH2O, EPAP= 10 cmH2O, resultando em um Pico de 
Pressão Inspiratória= 22 cmH2O e FiO2= 85% há 90 minutos. 
Mantém desde o início da VNI, frequência respiratória= 34-37 
resp/min, SpO2= 89-91%, e não refere melhora da dispneia. 
O exame de gasometria revelou relação PaO2/FiO2= 205 
mmHg. Qual conduta fisioterapêutica deveria ser adotada 
nesse momento? 

A) Aumentar o IPAP e a FiO2 para aumentar o suporte 
ventilatório oferecido e diminuir, assim, o trabalho 
respiratório do paciente. 

B) Aumentar o IPAP, reduzir o EPAP e aumentar a FiO2 
para diminuir o trabalho respiratório do paciente e 
melhorar a SpO2. 

C) Como o paciente apresenta SDRA leve e o uso da VNI 
após 90 minutos não resultou em diminuição do trabalho 
respiratório, deveria ser recomendada a intubação 
orotraqueal e ventilação mecânica invasiva à equipe. 

D) Como o paciente apresenta SDRA leve, o uso da VNI 
deveria ser mantido por até 150 minutos para tentar 
reverter o quadro de insuficiência respiratória. 

E) Como o paciente apresenta SDRA grave, a FiO2 deveria 
ser aumentada para 100% e o EPAP reduzido para 
tentar reverter o quadro de insuficiência respiratória. 

 

Questão 37 

Paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
intubado sob ventilação mecânica invasiva, apresenta o 
seguinte traçado de eletrocardiograma (ECG). Diante do 
traçado de ECG apresentado e levando-se em consideração 
as Diretrizes de Ressuscitação cardiopulmonar da American 
Heart Association (AHA) de 2017, é correto afirmar que: 

 

 

 

A) O paciente apresenta uma taquicardia ventricular 
sustentada; sendo indicado iniciar a ressuscitação 
cardiopulmonar. Neste caso o fisioterapeuta deve 
administrar 1 ventilação a cada 6 segundos (10 
ventilações por minuto), enquanto são aplicadas 
compressões torácicas contínuas. 

B) O paciente apresenta uma taquicardia supraventricular; 
sendo indicado iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. 
Neste caso o fisioterapeuta deve administrar 1 
ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações por 
minuto), enquanto são aplicadas compressões torácicas 
contínuas. 

C) O paciente apresenta uma taquicardia supraventricular; 
sendo indicado iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. 
Neste caso o fisioterapeuta deve administrar 2 
ventilações à cada ciclo de 30 compressões torácicas. 

D) O paciente apresenta uma taquicardia ventricular 
sustentada; sendo indicado iniciar a ressuscitação 
cardiopulmonar. Neste caso o fisioterapeuta deve 
administrar 2 ventilações à cada ciclo de 30 
compressões torácicas. 

E) O paciente apresenta uma fibrilação ventricular; sendo 
indicado iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Neste 
caso o fisioterapeuta deve administrar 1 ventilação a 
cada 6 segundos (10 ventilações por minuto), enquanto 
são aplicadas compressões torácicas contínuas. 

Questão 38 

As fraturas de quadril são ocorrências muito comuns e sérias 
em pacientes idosos. Esse tipo de fratura representa 84% das 
lesões ósseas encontradas em pessoas acima dos 60 anos, 
constitui-se um problema de saúde pública e causa 
importante de mortalidade, incapacidade funcional, gastos 
médico-hospitalares excessivos e problemas sociofamiliares 
nessa população. As fraturas do colo do fêmur, no paciente 
idoso, são tratadas cirurgicamente em sua totalidade. Para as 
cirurgias com osteossíntese deve-se considerar a posição do 
parafuso como boa: se a extremidade do parafuso ficou < que 
5 mm da área subcondral. Se o parafuso distal foi introduzido 
ao nível do pequeno trocânter e ficou no calcar femoral. O 
parafuso proximal foi introduzido a menos de 2 cm e paralelo 
ao parafuso distal, com um ângulo menor de 10 graus entre 
os parafusos. Na incidência lateral, os parafusos deveriam 
estar paralelos e posicionados na parte central ou no terço 
posterior da cabeça e colo femoral. A reabilitação pós-
cirúrgica, baseada na literatura, deve: 

  

 

A) Ser composta por equipe multidisciplinar, tais como 
ortopedista, geriatra, fisioterapeuta, nutricionista e 
psicóloga, o que diminui o risco de falha da cirurgia, do 
desenvolvimento de problemas clínicos e acelera a 
recuperação. O início da reabilitação se dá logo após o 
final da cirurgia, onde se iniciam exercícios isométricos, 
por 24 a 48 horas de pós-operatório. O movimento para 
manutenção do arco de movimento dos joelhos e 
tornozelos se inicia após 24 horas da operação. A carga 
parcial do membro inferior operado inicia-se após 48 
horas do ato cirúrgico e é aumentada conforme a ocorra 
melhora da dor. 

B) Ser composta por uma equipe multidisciplinar, tais como, 
ortopedista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
nutricionista, geriatra e psicóloga, o que diminui o risco 
de falha da cirurgia, do desenvolvimento de problemas 
clínicos e acelera a recuperação. Orientar aos pacientes 
a necessidade de permanecer em repouso por 72 horas, 
iniciar os exercícios isométricos após a retirada do dreno 
intra-articular e iniciar o ortostatismo com apoio parcial. 

C) Ser formada por equipe multidisciplinar para o processo 
de reabilitação e pode ser constituída por ortopedista, 
terapeuta ocupacional, nutricionista e fisioterapeuta, a 
fim de acelerar a recuperação. Realizar exercícios 
ativos, logo após a cirurgia, de tornozelo e joelho para 
evitar trombose e diminuir edema. Após 48 horas, da 
cirurgia, iniciar os exercícios ativos com carga e iniciar 
treino de marcha após 3 ou 4 dias. 

D) Ser composta por equipe multidisciplinar, tais como, 
ortopedista, fisioterapeuta e geriatra. Iniciar o treino de 
marcha 24horas após a cirurgia com carga parcial sob 
supervisão do fisioterapeuta e quando for realizar 
repouso, em decúbito dorsal, utilizar coxim sob a região 
poplítea mantendo a flexão do joelho de 20 a 30 graus, 
facilitando o retorno venoso. 

E) Ser composta por equipe multidisciplinar, tais como, 
ortopedista, fisioterapeuta, nutricionista e psicóloga. 
Manter repouso até o momento em que o paciente 
apresente nível de hemoglobina abaixo de 8g/dl. Após 
estabilização do quadro clínico iniciar exercícios 
passivos, progredindo para isométricos de 
fortalecimento da musculatura de quadril e coxa. 
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Questão 39 

As alterações fisiológicas do envelhecimento incluem 
diminuição da força muscular, diminuição da visão, déficit no 
sistema vestibular e alteração na propriocepção. Essas 
alterações interferem diretamente no controle postural, 
equilíbrio e marcha e acarreta aumento no número de 
quedas, principalmente, nos idosos. O evento queda pode 
interferir diretamente na capacidade dos idosos levantarem, 
mesmo sem lesão. Esse é um cenário que pode piorar, caso 
a queda provoque fratura e necessite hospitalização. A fim de 
manter a independência e capacidade funcional dos idosos 
deve-se ter muita atenção na prevenção de quedas e 
algumas orientações podem trazer benefícios, tais como: 

 

A) Uso de cálcio e vitamina D, além de fármacos que 
melhoram o sono restaurador. 

B) Exercícios de fortalecimento, principalmente, de 
membros inferiores, uso de dispositivo de marcha e 
orientação para iluminação mais fraca no ambiente 
doméstico para não ofuscar a visão. 

C) Uso de anti-hipertensivos, atividade física regular e as 
superfícies em que os idosos transitam devem ter 
imperfeições para treino de equilíbrio. 

D) Uso de calçado adequado, preferencialmente, tênis, 
controlar o déficit cognitivo e prevenir o aparecimento 
das demências. 

E) Avaliação dos riscos domésticos, ajustes de medicações 
e treino de equilíbrio 

 

Questão 40 

Paciente do sexo feminino, técnica administrativa, 52 anos, 
hipertensa, destra, sofreu Acidente Vascular Encefálico 
isquêmico de artéria cerebral média esquerda; após 

avaliação clínica e radiológica. A paciente se encontra 
consciente e orientada em tempo e espaço; após avaliação 
fisioterápica, foi dado diagnóstico funcional de hemiparesia 
de predomínio braquial à direita, com hemianestesia que 

acompanha o quadro motor, além de afasia motora e paralisia 
facial do tipo central. 
 

Correlacionando a vascularização do encéfalo com o caso 
descrito acima, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A artéria cerebral média irriga a face interna (medial) do 
lobo frontal e parietal e, em função da representação do 
homúnculo motor e sensitivo na face interna, o 
predomínio dessa lesão é bráquio-facial. 

B) Neste caso, a afasia motora se deu pela lesão da área 
de Broca, situada na região opercular do giro frontal 
inferior do hemisfério dominante, que é território de 
irrigação da artéria cerebral média esquerda. 

C) Neste caso, a ausência de afasia sensitiva ocorreu 
devido à preservação do território da área de Wernicke, 
que é irrigada pela artéria cerebral anterior. 

D) A paralisia facial do tipo central observada na avaliação 
da paciente tem como quadro a plegia de toda a 
hemiface, que ocorre homolateralmente à lesão do vaso 
comprometido. 

E) As artérias cerebrais médias se ramificam da artéria 
basilar, assim como as artérias cerebrais anteriores e 
comunicantes posteriores. 

Questão 41 

Paciente do sexo feminino, técnica administrativa, 52 anos, 
hipertensa, destra, sofreu Acidente Vascular Encefálico 
isquêmico de artéria cerebral média esquerda; após 

avaliação clínica e radiológica. A paciente se encontra 
consciente e orientada em tempo e espaço. Após avaliação 
fisioterápica, foi dado diagnóstico funcional de hemiparesia 
de predomínio braquial à direita, com hemianestesia que 

acompanha o quadro motor, além de afasia motora e paralisia 
facial do tipo central. 

 

 

Com relação à abordagem fisioterapêutica da paciente 
descrita, baseando-se no conceito Bobath considere 
verdadeira (V) ou falsa (F) cada afirmativa seguinte e assinale 
a alternativa CORRETA: 

 

 

(        ) É fundamental iniciar o tratamento fisioterápico após 
uma semana do episódio do AVE, para que dê tempo de 
ocorrerem os fenômenos neuroplásticos antes da abordagem 
fisioterápica. 

 

(        ) Para a aquisição da motricidade voluntária da paciente 
deve-se dar ênfase ao treinamento de padrões de 
movimentos funcionais e trocas posturais, ao invés de enfocar 
movimentos e/ou músculos isoladamente. 

 

(        ) A utilização de postos-chaves de controle é essencial, 
uma vez que a inibição da atividade muscular anormal pode 
ser feita simultaneamente com a facilitação da atividade 
muscular normal, por meio do fenômeno de inibição 
recíproca. 

 

(        ) A adequação do tônus muscular é importante para a 
manutenção das amplitudes de movimento, mas ele não 
interfere na aquisição de movimentos funcionais. 

 

(    ) A motivação e a relação terapeuta-paciente são 
fundamentais, pois geram maior probabilidade de que a 
paciente aceite e integre as atividades propostas ao seu 
repertório motor. 

 

 

A) V / F / V / V / V. 

B) F / V / F / V / V. 

C) F / V / V / F / F. 

D) V / F / F / F / V. 

E) F / V / V / F / V. 
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Questão 42 

Complete o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

 

 

Em seu plantão, foi solicitada a medida e avaliação da 

complacência estática (Cst) e da resistência de vias aéreas 

(RVA) de um paciente com ventilação mecânica invasiva. Os 

seguintes parâmetros foram usados para o cálculo: Volume 

corrente de 400 ml; fluxo de 60 Lpm; Pressão de pico de 35 

cm H2O; Pressão de platô de 28 cm H2O; PEEP de 10 cm 

H2O. Após o cálculo, você concluiu que o valor estimado da 

Cst é _______________________ e isto quer dizer que há 

uma __________________ variação de pressão no sistema 

respiratório com a entrada do volume corrente. Esta variação 

de pressão é avaliada pelo valor da pressão de 

______________ em relação à pressão positiva expiratória 

final. O cálculo da RVA apresentou um valor considerado 

_________________. Os resultados dos cálculos mostram 

que o principal problema deste caso está relacionado 

____________________. 

  

 

 

A) Normal, pequena, platô, alto, às vias aéreas. 

 

 

B) Baixo, grande, pico, normal, ao parênquima pulmonar. 

 

 

C) Baixo, grande, platô, normal, às vias aéreas. 

 

 

D) Normal, pequena, pico, alto, ao parênquima pulmonar. 

 

 

E) Baixo, grande, platô, normal, ao parênquima pulmonar. 

Questão 43 

Paciente do sexo masculino, 50 anos de idade, 70 kg (peso 

predito), vítima de acidente automobilístico com trauma de 

tórax. No momento, encontra-se internado na UTI há 6 dias, 

sedado, não responsivo a estímulos verbais, táteis ou 

dolorosos, sob ventilação mecânica invasiva, modo volume 

controlado (VCV), modalidade assistido-controlada, com os 

seguintes parâmetros ventilatórios: VC 360 ml (fazendo pico 

de pressão inspiratória = 25 cmH2O), fluxo 48 l/min, 

frequência respiratória (f) de 16 rpm (o que gerou uma relação 

I:E=1:2), PEEP 5 cmH2O, sensibilidade de 2 a fluxo, FiO2 

50%. Foi coletada uma gasometria arterial com o seguinte 

resultado: pH 7.17, PaO2 80, PaCO2 53, HCO3 23, BE - 1, 

SatO2 95%. Paciente ainda apresenta febre, com leucocitose 

e desvio a esquerda, secreção purulenta em média 

quantidade. No quarto dia de intubação orotraqueal foi 

diagnosticado com broncopneumonia. Ao exame físico 

apresenta crepitação à palpação de tórax do terceiro, quarto 

e quinto arcos costais em hemitórax direito e quarto, quinto e 

sexto arcos costais em hemitórax esquerdo; radiografia com 

perda de continuidade dos arcos costais anteriormente 

mencionados.  

 

Diante do exposto, o fisioterapeuta terá agido corretamente 

se tiver optado por: 

A) Aumentar o volume corrente, pois o paciente apresenta 
hipoventilação segundo a gasometria arterial; realizar 
manobra de higiene brônquica por meio da 
hiperinsuflação manual com ambú. 

B) Manter os parâmetros ventilatórios, pois não há 
alterações que justifiquem a altera-los; realizar manobra 
de aceleração do fluxo expiratório por meio de 
compressão torácica manual, pois o paciente possui 
diagnóstico de broncopneumonia com ausculta 
compatível de secreção que necessita ser mobilizada. 

C) Manter os parâmetros ventilatórios, pois não há 
alterações que justifiquem altera-los; realizar manobra 
de higiene brônquica por meio da hiperinsuflação 
manual com ambú. 

D) Aumentar o volume corrente, pois o paciente apresenta 
hiperventilação segundo a gasometria arterial; realizar 
manobra de aceleração do fluxo expiratório por meio de 
compressão torácica manual, pois o paciente possui 
diagnóstico de broncopneumonia com ausculta 
compatível de secreção que necessita ser mobilizada. 

E) Aumentar o a fração inspirada de oxigênio, pois o 
paciente apresenta hipoxemia decorrente da 
hipoventilação segundo a gasometria arterial; realizar 
manobra de higiene brônquica por meio da 
hiperinsuflação manual com ambú. 
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Questão 44 

Um paciente com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva 

crônica agudizada se encontra intubado, em ventilação 

mecânica invasiva, no modo espontâneo, com os seguintes 

ajustes: Pressão Suporte= 12 cmH2O, PEEP= 6 cmH2O, 

atingindo Pico de Pressão Inspiratória= 18 cmH2O, FiO2= 

0,35, ciclagem da Pressão Suporte= 25% e Sensibilidade= 

1,5 cmH2O. Neste momento a frequência respiratória= 29 

resp/min, o volume corrente exalado= 4,5 ml/kg de peso 

predito, e a SpO2= 91%.  

 

A figura abaixo ilustra as curvas de pressão, fluxo e volume 

ao longo do tempo que são visualizadas na tela do ventilador. 

Qual alteração poderia ser feita nos parâmetros de ventilação 

mecânica para melhorar o padrão ventilatório do paciente? 

 

 

Figura. Curvas de pressão, fluxo e volume ao longo do tempo 
visualizadas na tela do ventilador mecânico.  

  

 

A) Aumentar a PEEP para melhorar a troca gasosa, o que 
provocaria uma queda na frequência respiratória. 

B) Modificar a Sensibilidade para ajustada a fluxo, o que 
facilitaria o disparo do ventilador e diminuiria a 
frequência respiratória. 

C) Aumentar o critério de ciclagem da Pressão Suporte, o 
que diminuiria o tempo inspiratório, minimizando assim 
o quadro de hiperinsuflação dinâmica. 

D) Aumentar a Pressão Suporte para aumentar o volume 
corrente exalado. 

E) Diminuir o critério de ciclagem da Pressão Suporte, o 
que aumentaria o tempo expiratório e minimizaria a 
ocorrência de auto-PEEP. 

Questão 45 

Complete o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

 

A retirada ou liberação da ventilação mecânica invasiva (VMI) 

é uma etapa muito importante que ocorre durante a 

internação na unidade de terapia intensiva (UTI). O uso da 

ventilação mecânica é essencial para a manutenção da vida, 

porém o uso prolongado pode acarretar em diversas 

complicações e piorar o prognóstico dos pacientes. Em 2017, 

a Sociedade Americana de Tórax publicou um documento 

oficial com recomendações e sugestões relacionadas à 

retirada da VMI. Segundo este documento, algumas 

recomendações e sugestões são de suma importância. Uma 

das recomendações é que o teste de respiração espontânea 

seja feito com _____________________________, ao invés 

de _____________________________, em pacientes com 

24 horas ou mais de ventilação mecânica. Outra 

recomendação é a de que pacientes considerados como de 

alto risco para falência da extubação e que 

______________________ no teste de respiração 

espontânea sejam extubados e colocados imediatamente em 

ventilação não invasiva (VNI). Além disso, o documento 

sugere o uso de protocolos de sedação, desmame ou retirada 

da VMI, e de mobilização precoce. No mesmo ano, a 

Sociedade Respiratória Europeia e a Sociedade Americana 

de Tórax recomendaram o uso de VNI em diversas 

condições, porém não recomendaram o uso de VNI após a 

extubação, nos casos_______________________________. 

 

 

A) Pressão inspiratória de 5 a 8 cm H2O, tubo-T ou CPAP, 
passaram, insuficiência respiratória aguda instalada. 

 

B) Tubo-T ou CPAP, pressão inspiratória de 5 a 8 cm H2O, 
falharam, insuficiência respiratória aguda instalada. 

 

C) Pressão inspiratória de 5 a 8 cm H2O, tubo-T ou CPAP, 
passaram, doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

D) Tubo-T ou CPAP, pressão inspiratória de 5 a 8 cm H2O, 
falharam, doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

E) Tubo-T ou CPAP, pressão inspiratória de 5 a 8 cm H2O, 
passaram, doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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Questão 46 

A ventilação de alta frequência oscilatória (VAFO) é um 

método de ventilação que utiliza frequências até 15 Hz ou 900 

pulsos por minuto (1 Hz = 60/minuto), sendo utilizada em 

unidades de terapia intensiva para dar suporte a neonatos 

com insuficiência respiratória hipoxêmica severa. Com base 

nessa informação, avalie as asserções a seguir. 

 

 

 

I. A pressão média de via aérea permite recrutar alvéolos 

atelectasiados e impedir o colapso pulmonar, ou seja, o 

desrecrutamento. 

 

II. Frequências mais baixas mobilizam menores volumes e 

pioram a eliminação de CO2. 

 

III. A fase inspiratória é ativa e a fase expiratória é passiva. 

 

IV. A amplitude (delta de pressão), determina o grau de 

deflecção do pistão, ou seja, o volume corrente. 

  

 

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e as 

asserções III e IV são proposições falsas.  

 

B) As asserções II e III são proposições verdadeiras, e as 

asserções I e IV são proposições falsas. 

 

C) As asserções I e IV são proposições verdadeiras, e as 

asserções II e III são proposições falsas. 

 

D) As asserções III e IV são proposições verdadeiras, e as 

asserções I e II são proposições falsas. 

 

E) Todas as asserções são proposições verdadeiras. 

Questão 47 

Um paciente, com 35 anos de idade, vítima de acidente 
automobilístico, com traumatismo cranioencefálico e fratura 
de costelas, se encontra intubado e sob ventilação mecânica 
invasiva há dois dias. No momento, se apresenta sedado, 
com escore da escala de sedação e agitação de Richmond 
(RASS)= - 5, pressão arterial sistólica= 130 mmHg, pressão 
arterial diastólica= 60 mmHg, pressão arterial média= 80 
mmHg, temperatura= 37,4ºC, SpO2= 98%, monitoração de 
pressão intracraniana= 18 mmHg, monitor de capnografia 
com CO2 exalado= 38 mmHg, dreno pleural direito com 
escape aéreo contínuo, e faz uso de dose baixa de 
noradrenalina. Na tela do ventilador são encontrados os 
seguintes parâmetros ventilatórios: Pressão controlada= 14 
cmH2O, PEEP= 6 cmH2O, Pico de Pressão Inspiratória= 20 
cmH2O, FiO2= 0,70, frequência respiratória= 20 resp/min, 
frequência respiratória total= 20 resp/min, e volume corrente 
exalado= 7 ml/kg de peso predito. A ausculta pulmonar 
apresentou murmúrio vesicular + (+2/+4 em bases), com 
roncos esparsos.  

 

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as condutas que 
devem ser adotadas durante o atendimento fisioterapêutico 
desse paciente. 

Em seguida, escolha a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(    ) Posicionamento com elevação da cabeceira em 30-45º 
para controle da pressão intracraniana dentro dos níveis de 
normalidade. 

 

(    ) Como a FiO2 se encontra alta e a ausculta pulmonar 
indica presença de secreção, realizar manobra de 
hiperventilação manual com compressão manual torácica 
para auxiliar na remoção de secreção e melhorar a troca 
gasosa.  

 

(      ) Aumentar a PEEP e a Pressão Controlada para melhorar 
a troca gasosa possibilitando a redução da FiO2 com 
manutenção da SpO2> 96%. 

 

(  ) Realizar mobilização ativo assistida de membros 
superiores e inferiores. 

 

(    ) Aumentar a frequência respiratória para manter CO2 
exalado entre 25-30 mmHg para auxiliar no controle da 
pressão intracraniana dentro dos níveis de normalidade.  

 

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

B) V, V, V, V, F. 

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

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

E) V, F, F, F, F. 
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Questão 48 

Durante a fase de apoio da marcha, o peso corporal é 

sustentado momentaneamente sobre um único membro 
inferior (ciclo da marcha ilustrado na figura abaixo).  As ações 
musculares desta fase, estão distribuídas entre o 
amortecimento, frenagem viscoeslástica de estabilização, 
aceleração de segmentos e proteção do esqueleto por meio 
de contrações musculares estabilizadoras. 

  

 Durante a fase de médio apoio da marcha, os grupos 

musculares que apresentam maior tempo de ativação para 
promover a estabilidade do alinhamento vertical do membro 
inferior são: 

A) Semitendinoso, biceps femoral e gastrocnemios. 

B) Glúteo máximo, glúteo médio e reto femoral. 

C) Tibial anterior, gastrocnemius e glúteo máximo. 

D) Gastrocnêmio, sóleo e fibulares. 

E) Iiiopsoas, adutores do quadril e tibial anterior. 

 

Questão 49 

Identifique as seguintes alavancas, considerando as 
articulações especificadas nas respectivas figuras abaixo: 

 

 

A) Inter-potente; inter-potente; inter-fixa; inter-resistente. 

B) Inter-potente; inter-potente; inter-resistente; inter-fixa. 

C) Inter-potente; inter-resistente; inter-fixa; inter-fixa. 

D) Inter-resistente; inter-potente; inter-fixa; inter-fixa. 

E) Inter-potente; inter-potente; inter-fixa; inter-fixa. 

Questão 50 

Na transição para a vida extrauterina, a resistência vascular 

pulmonar (RVP) diminui devido ao enchimento do pulmão 

com gases e à crescente pressão arterial parcial de oxigênio 

(PaO2) na circulação venosa pulmonar. Com a remoção da 

placenta da circulação a resistência vascular sistêmica (RVS) 

aumenta. 

 

Com base nessa situação, avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas. 

 

I. O aumento da RVS ocorrido após a remoção da placenta 

é necessário para que relação RVP/RVS torne-se menor 

que 1. 

  

PORQUE 

  

II. Caso a RVP não diminua para permitir que a relação 

RVP/RVS se torne menor que 1, a criança terá 

hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido 

(HPPRN). 

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 

proposição falsa. 

 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a 

II não é uma justificativa correta da I. 

 

C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 

uma justificativa correta da I. 

 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 

 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 
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