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BOLETIM DE QUESTÕES 

 

 

 

FISIOTERAPIA 



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
1. Este é o BOLETIM DE QUESTÕES da Prova, o qual contém 50 QUESTÕES 

OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Conhecimentos Gerais (15) e 
Conhecimentos Específicos de sua área de escolha (35). 

2. Verifique se este BOLETIM está completo e se o mesmo corresponde à área 
de sua opção. Em caso de divergência, comunique imediatamente ao fiscal. 

3. Além deste BOLETIM, você receberá o CARTÃO-RESPOSTA. Confira, 
cuidadosamente, o material recebido e, em caso de divergência, comunique 
imediatamente ao fiscal. 

4. Não destaque qualquer folha do grampo. Não identifique, quer com seu 
nome, quer com seu número de inscrição ou de outra forma, qualquer folha 
destinada às suas respostas. Escreva com letra bem legível, evitando rasuras. 
Use caneta esferográfica azul ou preta. 

5. Para cada uma das QUESTÕES OBJETIVAS são apresentadas quatro 
alternativas, classificadas com as letras “A”, “B”, “C” e “D”. Só uma 
corresponde ao quesito proposto. Marque uma alternativa somente. A 
marcação de mais de uma anula a questão. As instruções para 
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA estão indicadas no mesmo. Observe 
a única maneira correta apresentada. Utilize caneta esferográfica azul ou 
preta. 

6. Ao final da prova, dirija-se ao fiscal para entregar todo o material recebido: 
o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. A devolução do material é 
de sua inteira responsabilidade. Em seguida, assine a lista de frequência na 
linha correspondente ao seu nome. 

7. O tempo total de prova é de 04 (quatro) horas. 
8. Mantenha a calma e a tranquilidade. 

 
 
BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

01) A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 
relação às instâncias colegiadas, é correto afirmar que: 

A ) A Conferência de Saúde se reúne a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais. 

B ) A representação dos usuários no Conselho de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos 
sociais. 

C ) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de 
saúde. 

D ) As Conferências de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da 
Saúde. 

 

02) Um paciente acamado recebe atendimento domiciliar por parte de uma Equipe Saúde da Família. Tal situação 
reflete o princípio doutrinário do SUS denominado: 

A ) Descentralização. 

B ) Universalidade. 

C ) Integralidade. 

D ) Equidade. 

 

03) Usuário foi atendido numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em situação de Urgência Hipertensiva. Após 
ser medicado, foi liberado sem receber orientações. Tal situação reflete falha na aplicação de qual princípio? 

A ) Acolhimento. 

B ) Universalidade. 

C ) Integralidade. 

D ) Ambiência. 

 

04) A portaria Nº 2.436 referente à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a Equipe Saúde da Família 
(eSF) como estratégia prioritária de atenção à saúde. Sobre a eSF, é correto afirmar que: 

A ) A carga horária é de 40 horas semanais, sendo facultado ao médico 20 horas se estiver cadastrado em duas 
Unidades Básicas de Saúde. 

B ) Podem fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: 
cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

C ) O número recomendado de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por equipe é de, no mínimo, seis e de, no 
máximo, dez por eSF. 

D ) É composta, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário 
de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE). 

 
  



CESUPA • Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2019 

Fisioterapia • Boletim de Questões • Página 2 

 

05) As equipes de Atenção Básica para Populações Específicas se destinam às populações que apresentem 
vulnerabilidades sociais específicas. Sobre essas equipes, é correto afirmar que: 

A ) Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) são vinculadas a uma Unidade Básica de Saúde, localizada na 
sede do Município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adstrita. 

B ) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) desempenham suas funções em Unidades Básicas de Saúde, 
responsáveis por comunidades dispersas, ribeirinhas e cujo acesso se dá por meio fluvial. 

C ) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) tem a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à 
saúde das pessoas privadas de liberdade e realiza suas atividades unicamente nas unidades prisionais. 

D ) Equipe de Consultório na Rua (eCR) tem composição fixa, carga horária mínima de 40 horas e utiliza unidade 
móvel para prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua. 

 

06) A portaria nº2.634 estabelece mudanças importantes na Atenção Básica à Saúde. Em relação ao Núcleo Ampliado 
à Saúde da Família e Atenção Básica, é correto afirmar que: 

A ) É de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, isto é, demanda livre. 

B ) Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais. 

C ) Planejamento independente de atividades nas Unidades Básicas de Saúde vinculadas. 

D ) Poderão compor os NASF-AB médico psiquiatra, médico acupunturista, ortopedista. 

 

07) A identificação da microcefalia se dá principalmente pela medição do Perímetro Cefálico (PC). Sobre o PC na 
Microcefalia, é correto afirmar que: 

A ) Deve ser realizada entre 2 horas após o nascimento e até 7 dias e 23 horas (dentro da primeira semana de 
vida). 

B ) Para a execução do PC, deve-se utilizar uma fita métrica inelástica, colocada sobre o ponto mais proeminente 
da parte posterior do crânio (occipital) e sobre as sobrancelhas. 

C ) Para recém-nascidos prematuros, deve-se utilizar como referência a idade gestacional segundo a tabela do 
Estudo Internacional de Crescimento Fetal e do Recém-Nascido (Tabela OMS). 

D ) Recém-nascidos com mais de 2 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo detectados na 
medição do PC caracterizam Microcefalia Grave. 

 

08) No início da década de 1970, nasceu o movimento da Reforma Sanitária no Brasil. Sobre o movimento, é correto 
afirmar que: 

A ) Teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

B ) Seu maior opositor foi o médico sanitarista Sérgio Arouca. 

C ) Suas propostas resultaram na longitudinalidade do direito à saúde. 

D ) Nasceu no contexto político de abertura democrática no Brasil. 

 

09) A Lei Orgânica da Saúde 8080, de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Suas Diretrizes são: Descentralização, Integralidade e Participação da Comunidade. Quais os órgãos destinados 
a garantir a Diretriz de participação da Comunidade? 

A ) Secretarias Municipais de Saúde 

B ) Secretarias Estaduais de Saúde 

C ) Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde 

D ) Conselhos de Saúde (Nacional, Estaduais e Municipais) 
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10) São Princípios Fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS): INTEGRALIDADE, UNIVERSALIDADE, EQUIDADE, 
RESOLUTIVIDADE, entre outros. Defina adequadamente o princípio da Universalidade. 

A ) Possibilitar o acesso de todas as pessoas, sem distinção, de modo contínuo, a serviços de saúde de qualidade 
e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), 
acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades 
de saúde. 

B ) Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as 
necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve 
atender à diversidade. 

C ) Conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita 
nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, 
da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. 

D ) Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos 
das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas. 

 

11) Os Níveis de Atenção do SUS constituem uma forma de hierarquização, de modo a facilitar a Rede de Atenção à 
Saúde, tanto do ponto de vista administrativo quanto operacional. Se divide em 3 Níveis: Primário, Secundário e 
Terciário. Assinale nas alternativas abaixo a exemplificação correta de atuação das unidades em seu respectivo nível: 

A ) Hospitais Públicos, UPAS, Ambulatórios de Especialidades –NÍVEL TERCIÁRIO. 

B ) Unidades de Referência Especializadas (URES) e Unidades de Saúde da Família (USF) – NÍVEL SECUNDÁRIO 

C ) Unidades Básicas de Saúde – UBS, Postos de Saúde – PS e Unidades de Saúde da Família – USF – NÍVEL 
PRIMÁRIO 

D ) Nenhuma das respostas está completamente correta 

 

12) É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os 
preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na 
situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

O texto acima se refere à: 

A ) Equipe da Atenção Básica (eAB) 

B ) Equipe de Saúde da Família (eSF) 

C ) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) 

D ) Posto de Saúde (PS) 
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13) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) Constitui uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção 
Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira 
integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e 
de Atenção Básica (eAB).  

Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO na área de saúde (marque a 
sequência correta de profissionais previstos) 

A ) Médico Acupunturista; Assistente Social; Professor de Educação Física; Farmacêutico; 

B ) Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Advogado; 

C ) Médico Geriatra; Médico Cardiologista, Médico do Trabalho, Médico Veterinário; 

D ) Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Cirurgião Geral; 

 

14) Equipes de Saúde da Família para o atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantaneira, 
considerando as especificidades loco regionais, os municípios da Amazônia Legal e Pantaneiras, podem optar entre 2 
(dois) arranjos organizacionais para equipes Saúde da Família, além dos existentes para o restante do país. São eles: 

A ) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Equipe de Consultório na Rua (eCR) 

B ) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) e Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) 

C ) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) 

D ) Equipe de Consultório na Rua (eCR) e Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) 

 

15) As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas 
do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, 
além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

São Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:  

A ) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de 
Saúde, e, quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), 
com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em 
medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.) 

B ) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre 
outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas 
técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as 
disposições legais da profissão 

C ) Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos profissionais na organização dos fluxos de usuários, 
com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contrarreferência entre 
equipes que atuam na AB e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos 
responsáveis 

D ) Realizar técnicas limpas de curativo, aferir temperatura e pressão arterial, medir glicemia capilar sob 
orientação de profissional qualificado, orientar a correta administração de medicamentos em pacientes 
vulneráveis, realizar primeiro cadastramento no processo de territorialização e pelo menos uma visita 
domiciliar mensal. 
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FISIOTERAPIA 
 

16) Paciente, 24 anos, sexo masculino, vítima de ferimento por arma de fogo (FAF), há 25 dias. Sofreu fratura 
cominuitiva na região temporo-parietal direita com lesão axonal difusa (LAD). Na avaliação da escala de COMA, foi 
observado: sem abertura dos olhos, com grunhidos, e em padrão de decorticação.  

Sendo assim, o nível de rebaixamento de consciência que exprime a gravidade da lesão cerebral é.  

A ) ECG= 7, coma grave.  

B ) ECG= 9, coma vigil.  

C ) ECG= 6, coma grave.  

D ) ECG= 3, coma grave.  

 

17) Um corredor de rua sofreu uma entorse no tornozelo direito ao pisar em um buraco. Depois de três (3) semanas, 
chegou “mancando” e com uma tornozeleira para o atendimento fisioterapêutico.  Apresenta dificuldade de apoio 
neste pé durante a marcha e, na avaliação de ADM ativa e passiva, apresenta limitação e dor para flexão plantar e 
para a inversão, restrição para o deslizamento posterior do tálus e edema em torno da articulação. 

Com base neste quadro, pode-se afirmar que: 

I - O teste de tração é positivo para a folga articular.   

II - Deve executar o exercício passivo para recuperar a mobilidade e diminuir a dor. 

III - A situação é crônica. Então, o edema e a dor são devidos à compressão articular favorecida pelo uso da 
tornozeleira.  

IV - A mobilidade pode ser recuperada a partir da liberação da micromobilidade, assim como a dor.  

De acordo com as alternativas, estão corretas.  

A ) A) I, II, III apenas.  

B ) B) II, III, IV apenas. 

C ) C) I, III, IV apenas. 

D ) D) I, IV apenas. 

 

18) No Ultrasson terapêutico, a frequência com que os pulsos ultrassônicos são emitidos e calculados por:  f=1/tempo 
ligado + tempo desligado. Está relacionado com: 

A ) intensidade. 

B ) ciclo de trabalho. 

C ) frequência de pulso. 

D ) espacial. 
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19) O sistema modulador tem papel determinante nas condições dolorosas crônicas. O mesencéfalo é considerado o 
local mais eficaz para analgesia produzida por estimulação deste sistema modulador. Pois esta região possui níveis 
elevados de peptídeos e receptores opióides endógenos.  

A figura abaixo representa um sistema importante no processo de modulação de dor também com trajeto 
mesencefálico. 

 

Fonte: BÉLANGER, 2012, p.41. 

Está se falando do (a)  

A ) Sistema de intervenção da modulação central.  

B ) Intervenção da modulação periférica. 

C ) Sistema opióide endógeno descendente. 

D ) Sistema de comporta espinhal. 

 

20) Dentro da avaliação da mobilidade funcional de idosos, testes são utilizados para identificar o nível de 
independência destes idosos. Para avaliação da mobilidade dinâmica, equilíbrio na posição de pé e locomoção, 
mudança de direção se realiza o teste de  

A ) Velocidade da marcha. 

B ) Tinetti  

C ) L test 

D ) Timed Up and Go (TUG) 
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21) Os reflexos tendinosos, também chamados reflexos profundos, são provocados pelo súbito estiramento de um 
músculo e avalia a integridade do circuito básico do movimento, o arco reflexo.  

Na presença de lesão discal no segmento L2-L3, com compressão radicular importante que compromete a função 
muscular, onde o grupo muscular tem força um (1/5). Na avaliação do reflexo que mostra a figura abaixo. 

 

(Descrição: Paciente sentado com as pernas pendentes, é realizada a percussão com o martelo na região do tendão patelar). 

A resposta obtida será 

A ) Leve contração dos músculos anteriores da coxa.  

B ) Não há resposta motora. 

C ) Leve extensão do joelho. 

D ) Resposta exagerada do movimento de extensão do joelho.  

 

22) Paciente de pós-operatório tardio de fratura de acetábulo direito, inicia sua reabilitação na piscina terapêutica, 
após ter sido liberado para descarga parcial de peso. Dentro dos exercícios iniciais, foi realizado exercício ativo de 
abdução do quadril, em decúbito dorsal auxiliado pela flutuação, com os seguintes objetivos terapêuticos 

A ) aumentar amplitude de movimento de abdução e força concêntrica dos músculos abdutores do quadril. 

B ) aumentar amplitude de movimento de abdução e força excêntrica dos músculos abdutores do quadril. 

C ) aumentar amplitude de movimento de adução e a força concêntrica dos músculos adutores do quadril. 

D ) aumentar amplitude de movimento de abdução e a força excêntrica dos músculos adutores do quadril.  

 

23) Um dos principais efeitos fisiológicos provocados pela aplicação da crioterapia é o resfriamento. O resfriamento 
é causado pela extração ou retirada de calor do tecido exposto ao crioagente, que acontece através dos seguintes 
modos de transferência de calor: 

A ) radiação, convecção. 

B ) condução, evaporação. 

C ) absorção, reflexão. 

D ) condução, convecção.  
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24) Lucia, camareira, arrastando uma cama para pôr o lençol, sofreu trauma direito no joelho direito quina da cama. 
Chegou à fisioterapia com dor, edema e limitação funcional. Ao exame físico, o fisioterapeuta realiza o seguinte teste: 
paciente em DD. Perna para fora da maca, fisioterapeuta coloca perna do paciente ao meio de sua perna, leve semi-
flexão do joelho. Com a mão proximal lateral do joelho e mão distal interna da tíbia (terço médio). Com a mão 
proximal lateral empurra o joelho no sentido interno. 

O resultado foi positivo para o teste de  

A ) L.C.M.  

B ) Lachmann 

C ) Gaveta anterior  

D ) L.C.L  

 

25) Na avaliação da coordenação motora dos membros superiores de um paciente acometido por Isquemia na região 
cerebelar afetando a via cerebrocerebelo. 

No teste de index-nariz vamos encontrar: 

A ) Dismetria dos movimentos.  

B ) Decomposição dos movimentos.  

C ) Disdiacocinesia.  

D ) Teste de rechaço positivo. 

 

26) Nathalia, 25 anos, grávida de 1ª gestação. Chegou ao consultório de fisioterapia com queixa de dor na região 
lombar, que pioram no final do dia e quando por horas sentada, queixas comuns em mulheres durante a gravidez. Tal 
fato acontece porque 

I - Os ligamentos sacroilíacos e vertebropélvicos afrouxam progressivamente durante a gravidez, tornando os 
movimentos entre a pelve e a parte lombar da coluna vertebral mais livres, levando à instabilidade da coluna lombar. 

II - O desequilíbrio de funções musculares entre o diafragma urogenital e pélvico que promovem a sobrecarga na 
coluna lombar.     

III - As alterações posturais pré-existentes favorecem a este quadro. 

IV - A presença de hiperlordose lombar, auxiliada pelo peso do abdomem, assim como fraqueza muscular e do 
diafragma pélvico.  

A partir destas alternativas, estão corretas.  

A ) I, II, III apenas.  

B ) II, III, IV apenas. 

C ) I, III, IV apenas. 

D ) I, IV apenas. 
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27) Gomes et al (2017) comenta que, das lesões musculoesqueléticas que ocorrem em corredores de rua, 15% 
corresponde às fraturas por estresses. 50% destas fraturas ocorrem na tíbia, pois resultam de ciclos repetidos de 
carga nos treinos e competições. Portanto, existem fatores associados ao aumento do risco para o desenvolvimento 
destas Fraturas, dentre os quais podem citar:  

A ) O gesto esportivo, hábitos nutricionais, e tipo de calçado. 

B ) Tipo de solo, idade e sexo. 

C ) raça, condição muscular, alterações biomecânicas. 

D ) Baixo nível de condicionamento físico e muscular, alterações do arco plantar, osteoartrite.  

 

28) No processo de envelhecimento ocorre comprometimento nos ajustes posturais antecipatórios antes da 
realização de movimentos voluntários, isto explica a alta incidência de quedas durantes suas atividades. Para se 
identificar riscos potentes de queda, utilizam-se instrumentos validados como: 

A ) Escala de Equilíbrio de Berg 

B ) Índice de Barthel 

C ) Índice de Katz 

D ) Teste de Romberg 

 

29) Nos últimos anos, rotineiramente são observados nas redes sociais registros de evolução dos pacientes mostrando 
o antes e depois do tratamento. Ato este que vem representa divulgação na mídia da atuação do profissional 
fisioterapeuta. De acordo com o Código de Ética e Deontologia, tal atitude é considerada:   

A ) Uma atitude normal, pois todo profissional tem direito na divulgação de seu trabalho. 

B ) De acordo com o código de ética, pode ser divulgada a imagem do paciente nas redes desde que conceda 
através da assinatura de um TLE. 

C ) Infração do artigo 15 do Código de Ética que diz - É proibido ao fisioterapeuta: inserir em anúncio ou 
divulgação profissional, bem como expor em seu local de atendimento/trabalho, nome, iniciais de nomes, 
endereço, fotografia, inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e posteriores ao tratamento 
realizado.  

D ) Não está estabelecida no código de ética, visto que é comum esta prática entre os profissionais.  

 

30) Daniel, 1 ano, nasceu a termo. Entretanto, foi observada, logo após seu nascimento uma deformidade em seus 
pés os quais assumiram uma posição em adução ou supinação do antepé, configurando um pé torto congênito, que 
é deformidade complexa que envolve alterações de todos os tecidos músculo-esqueléticos distais ao joelho, ou seja, 
os músculos, tendões, ligamentos, ossos, vasos e nervos. De acordo com a forma de lesão, direciona-se forma de 
tratamento diferente. A forma apresentada por Daniel foi a  

A ) pé equino-varo 

B ) pé talo valgo. 

C ) pé talo vertical 

D ) pé metatarso varo  
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31) Paciente foi ao serviço de fisioterapia com diagnóstico clínico de espondilose em coluna lombar. Ao fisioterapeuta 
relatou dor em queimação que irradiava para perna direita que começara há um mês, piorando nos últimos dias após 
esforço durante o trabalho. No exame físico, apresentou dor à palpação de paravertebrais na região lombar, com 
aumento de tensão muscular local, diminuição da amplitude de movimento para flexão de tronco. Dentre arsenal 
terapêutico, optou-se por técnica com princípios de facilitação neuromuscular proprioceptiva, adotando-se então: 

A ) alongamento ativo de músculos paravertebrais, manobras de contrair-relaxar de músculos quadrado lombar 

B ) alongamento passivo dos músculos paravertebrais, alongamento neural. 

C ) Pompage dos paravertebrais, inibição passiva de quadrado lombar. 

D ) Inibição passiva de paravertebrais, contrair-relaxar de músculo quadrado lombar. 

 

32) Paciente em acompanhamento fisioterapêutico devido linfedema de MMII após linfadenectomia inguinal bilateral 
devido CA de ovário.( retirada dos linfonodos). Neste caso, optou-se por realizar a drenagem linfática manual que 
terá como efeitos fisiológicos.    

I - captação, reabsorção e evacuação da linfa. 

II - Ativar a circulação arterial. 

III - Ativa o sistema venoso. 

IV - Facilita a carreação de líquidos, proteínas.  

A partir destas alternativas, estão corretas.  

A ) I, II, III, IV.  

B ) II, III, IV apenas. 

C ) III, IV apenas. 

D ) II, IV apenas. 

 

33) De acordo com o novo conceito da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, a diferença na classificação da 
gravidade da doença em leve, moderado e grave, se baseia no seguinte parâmetro/achado: 

A ) Radiografia de tórax 

B ) PaO2 / FiO2 

C ) PEEP 

D ) Falência cardíaca  

 

34) Uma das condições mais comumente encontradas nas UTIs é a fraqueza muscular do doente crítico, que é 
multifatorial. Assim, situação abaixo que pode não causar fraqueza muscular no doente crítico é: 

A ) Imobilismo. 

B ) Hipoglicemia. 

C ) SEPSE. 

D ) Bloqueadores neuromusculares.  
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35) O imobilismo pode acarretar no sistema cardiovascular: 

A ) Aumento da resistência vascular sistêmica. 

B ) Diminuição da viscosidade sanguínea. 

C ) Diminuição do débito cardíaco. 

D ) Aumento da função microvascular. 

 

36) O Suporte Básico de Vida é realizado sem a utilização de manobras invasivas e por qualquer indivíduo, onde é 
correto afirmar que: 

A ) Devem-se iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar imediatamente e avaliar a segurança do local 
posteriormente. 

B ) Inicia-se com a ventilação de resgate e em seguida realizam-se as compressões torácicas e a desfibrilação. 

C ) Devem-se alterar as compressões torácicas e as ventilações na proporção de 30 compressões para 2 
ventilações. 

D ) A frequência das compressões torácicas recomendada é de 150 a 180 por minuto. 

 

37) Sobre as Técnicas de Oscilação de Alta Frequência (OAF) aplicadas ao paciente crítico é correto afirmar: 

A ) Tem como objetivo principal a expansibilidade alveolar. 

B ) Técnica simples que combina apenas efeitos da oscilação de fluxo e pressão nas vias aéreas. 

C ) Tem como dispositivos que promovem a OAF a Flutter, Shaker e Respiron. 

D ) Os efeitos da OAF são o aumento da expectoração, melhora da função pulmonar e qualidade de vida. 

 

38) A classificação da gasometria arterial abaixo é: 

pH = 7,30; PaCO2 = 44mmHg; PaO2 = 85mmHg; SatO2 = 95%; HCO3- = 14mEq/L e Be = -3. 

A ) Acidose metabólica. 

B ) Acidose mista. 

C ) Acidose respiratória. 

D ) Gasometria normal. 

 

39) Em relação ao ritmo respiratório, é correto afirmar: 

A ) Respiração de Biot: caracterizada por uma fase de apneia seguida de incursões inspiratórias cada vez mais 
profundas até atingir um máximo, para depois decrescer até nova pausa. 

B ) Respiração de Cheyne-Stokes: caracteriza-se por duas fases, na primeira há apneia, e, a segunda, com 
movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos quanto a ritmo e amplitude. 

C ) Respiração atáxica: é comum nos casos de limitação ao fluxo expiratório pelo fechamento precoce das vias 
aéreas. 

D ) Respiração de Kussmaul: constituída por inspirações ruidosas, gradativamente mais amplas e alternadas com 
expirações rápidas e de pequena amplitude, apneia em inspiração e expirações ruidosas. 

 
  



CESUPA • Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2019 

Fisioterapia • Boletim de Questões • Página 12 

 

40) Durante o exame físico no tórax do paciente, foi evidenciada crepitação à palpação e a ausculta, assim, pode-se 
sugerir: 

A ) Presença de edema. 

B ) Aumento da pressão venosa jugular. 

C ) Enfisema subcutâneo. 

D ) Pneumonia pulmonar. 

 

41) Em relação ao balonete (cuff) do tubo orotraqueal, é correto afirmar que: 

A ) Sua principal função é evitar a entrada do volume corrente nos pulmões. 

B ) Tem função de prevenir a aspiração de secreção oral e gástrica.  

C ) A pressão ideal do balonete deve ser entre 50 a 80mmHg. 

D ) A pressão do balonete dever ser medida 1 vez ao dia. 

 

42) A escala de coma de Glasgow avalia o nível de consciência em pacientes que não estão farmacologicamente 
sedados. Assim, paciente que apresenta abertura ocular após estímulo doloroso, tem resposta verbal não orientada 
e atende aos comandos verbais na resposta motora, tem a pontuação de: 

A ) 13. 

B ) 12. 

C ) 11. 

D ) 10. 

 

43) A curva de dissociação da oxi-hemoglobina mostra a relação entre a pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2) e 
o percentual de saturação de oxigênio (SaO2). Alguns parâmetros podem deslocar a curva para direita ou para 
esquerda, como:  

A ) Aumento da temperatura desloca a curva para a direita. 

B ) Diminuição do dióxido de carbono (PaCO2) desloca a curva para a direita. 

C ) Diminuição da temperatura desloca a curva para a direita.  

D ) Acúmulo do dióxido de carbono (PaCO2) desloca a curva para a esquerda. 

 

44) As doenças neuromusculares podem ocorrer por comprometimento do neurônio motor superior, do neurônio 
motor inferior, da junção mioneural, do nervo periférico ou do próprio músculo. Assim, é uma doença neuromuscular 
classificada de neuropatia periférica a:  

A ) Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

B ) Poliomielite. 

C ) Síndrome de Guillain-Barré.  

D ) Miastenia Gravis. 
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45) Em relação à lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica (LPIV), é correto afirmar:  

A ) Baixos volumes correntes favorecem o aparecimento de atelectasias e consequente liberação de mediadores 
inflamatórios.  

B ) O excessivo estiramento mecânico do parênquima pulmonar induz a liberação de mediadores inflamatórios.  

C ) A estratégia protetora de ventilação mecânica pouco interfere na sobrevida dos pacientes.  

D ) Altos volumes correntes e altas pressões nas vias aéreas limitam o estiramento do parênquima pulmonar. 

 

46) Para avaliação da disfunção respiratória podemos utilizar a ventilometria, que mede:  

A ) Pressão inspiratória máxima. 

B ) Pico de fluxo de tosse. 

C ) Capacidade vital.  

D ) Dióxido de carbono exalado. 

 

47) A ventilação mecânica não invasiva (VNI) é a utilização da ventilação artificial com o uso de interfaces (máscaras), 
não sendo necessário o uso de próteses ventilatórias. Atualmente a aplicação da VNI vem sendo realizada na (o):   

A ) Ressuscitação cardiopulmonar. 

B ) SARA. 

C ) Fibrobroncoscopia.  

D ) Pneumotórax não drenado.  

 

48) No programa de reabilitação do paciente com DPOC, tem-se utilizado a ventilação mecânica não invasiva durante 
o exercício, visando o benefício de: 

A ) Aumento do consumo de oxigênio. 

B ) Aumento da pressão arterial sistólica. 

C ) Aumento da frequência cardíaca.  

D ) Aumento da tolerância ao exercício.  

 

49) Nos pacientes vítimas de traumatismo raquimedular, a avaliação da função ventilatória por meio da capacidade 
vital (CV) é essencial, pois pode sugerir a necessidade de suporte ventilatório invasivo total quando:  

A ) CV > 30ml/kg. 

B ) CV entre 21 – 30ml/Kg. 

C ) CV entre 10 a 20Kg/ml.  

D ) CV < 10ml/kg. 
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50) Nos pacientes neurocríticos, a avaliação do fluxo sanguíneo cerebral (FSC) é fundamental. O FSC é diretamente 
proporcional à pressão de perfusão cerebral (PPC), onde alterações na PPC levarão a alterações no FSC. A 
monitorização da PPC é feita pela fórmula:  

A ) PPC =PAM - PIC. 

B ) PPC = PAD - PIC. 

C ) PPC = SvjO2 - FSC.  

D ) PPC = PAS - PIC. 


