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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: NEUROLOGIA 

 

PROCESSO SELETIVO – 2017 

 

 

FISIOTERAPIA 

 
 

 Você está recebendo o Boletim de Questões contendo 40 questões objetivas e o 

Cartão Resposta.  

 Confira seus dados impressos na capa do Boletim de Questões e no Cartão Resposta.  

 Quando for autorizada a abertura do Boletim de Questões, verifique se está completo 

ou se apresenta imperfeições. No caso de algum problema, informe ao fiscal da sala.  

 Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 

correta.  

 Marque no Cartão Resposta, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente 

à alternativa que você escolheu.  

 A duração da prova é de 03 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento da 

folha de respostas.  

 Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio depois de transcorridas 02 

(duas) horas do início das provas.  

 Ao sair, entregar a o Cartão Resposta e o Boletim de Questões, podendo levar apenas o 

rascunho de gabarito, para futura conferência.  

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

           

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

 

 

 

 

  

NOME DO CANDIDATO:  

INSCRIÇÃO No.:   
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QUESTÃO 01 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) representa o modelo de reorientação na assistência 

à saúde, na qual atuam equipes multiprofissionais, visando ampliar a resolutividade e impacto 

na situação de saúde das pessoas e coletividades. Fazem parte da equipe mínima da ESF: 

A)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

B)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista generalista 

ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal. 

C)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, pediatra, cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal. 

D)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde e pediatra. 
 

QUESTÃO 02 
 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) se caracterizam como um serviço 

comunitário e aberto do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para tratamento de 

pessoas em sofrimento psíquico. Sua finalidade principal é a construção da autonomia e 

reinserção social dos usuários por meio do trabalho, lazer, exercício dos direitos e deveres civis 

e fortalecimento dos laços familiares e comunitários, sendo assim, substitutivos das 

internações psiquiátricas. Para isso, alguns CAPS lançam mão de um instrumento de trabalho 

interdisciplinar, que tem como objetivo a atuação singular do profissional-referência do 

usuário/família, e desse profissional com toda a equipe, por meio de discussões e estudo do 

caso, favorecendo ao usuário a reinserção familiar.   

O instrumento interdisciplinar trata do:  

A)  Apoio matricial.  

B) Projeto terapêutico singular 

C)  Programa de saúde da família. 

D)  Núcleo de apoio à saúde da família. 
 

QUESTÃO 03 
 

A Equipe Saúde da Família é responsável pela assistência e vigilância em saúde de uma 

clientela que se encontra em um determinado território, sendo esta uma das principais 

características do processo de trabalho dessa equipe. Com relação à clientela adscrita por uma 

Equipe Saúde da Família é correto afirmar que: 

A)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000, sendo que quanto maior o grau de 
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vulnerabilidade do território, a média recomendada de pessoas assistidas deve ser 

maior. 

B)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000, sendo que quanto maior o grau de 

vulnerabilidade do território, a média recomendada de pessoas assistidas deve ser 

menor. 

C)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no mínimo, 4.000 pessoas, 

sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade do território menor deverá ser o 

número de pessoas assistidas pela equipe. 

D)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 3.000, sendo 

que quanto maior o grau de vulnerabilidade do território menor deverá ser o número de 

pessoas assistidas pela equipe. 
 

QUESTÃO 04 
 

Entre os profissionais que atuam nas Equipes Saúde da Família está o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) que atua diretamente na comunidade, sendo o elo entre a 

comunidade assistida e a equipe de saúde. Entre as atribuições do ACS está: 

A)  Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

B)  Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da Unidade de Saúde. 

C)  Marcar consultas para clientela assistida em sua micro área. 

D)  Encaminhar, quando necessário, o usuário a outros pontos de atenção, respeitando 

fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 

terapêutico dele. 
 

QUESTÃO 05 
 

Em virtude das várias lacunas ainda existentes no conhecimento acerca da infecção pelo 

vírus Zika, sua patogenicidade, as características clínicas e potenciais complicações decorrentes 

da infecção causada por esse agente, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas no 

combate a essa infecção, entre as quais estão: 

A)  Encaminhamento de amostras para o diagnóstico laboratorial. 

B)  Identificação de recém-nascido com microcefalia. 

C)  Uso de repelentes de insetos durante a gravidez registrados pela ANVISA. 

D)  Evitar a vacinação em caso de suspeita de infecção. 
 

QUESTÃO 06 
 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde 

em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando sua 

abrangência e resolubilidade.  
 

Dentre suas ações podemos citar: 

I- Dar apoio especializado na própria atenção básica, de caráter ambulatorial, porém não 

oferece um serviço hospitalar. 
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II- Está disponível para dar suporte em situações imprevistas e não se restringe à demanda 

previamente negociada e agendada.  

III- Realiza ações compartilhadas com as estratégias de saúde da família, o que não 

significa, necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço-tempo em todas as ações. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

A)  I e II  

B)  II e III  

C)  Apenas III  

D)  I e III  
 

QUESTÃO 07 
 

A Estratégia de Saúde da Família encaminhou ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) para avaliar uma paciente com história de sequelas de Acidente Vascular Encefálico há 

dez anos, que mora só, que é cuidada por uma irmã que passa o dia com a mesma, visto que 

ela não anda, e vive em situação precária de higiene. Sendo assim, que intervenção a equipe do 

NASF deveria tomar? 

I- Encaminhar ao fisioterapeuta da equipe para realizar o atendimento domiciliar com 

intuito de recuperar as funções motoras da paciente.  

II- Constituir uma equipe para avaliar todo o cenário que compõe o paciente-família. 

III- Encaminhar ao assistente social para tomadas de providencias sobre as condições de 

moradia da paciente. 

IV- Após a avaliação dar orientações a família e encaminhar para a avaliação nas 

especialidades do NASF de acordo com a necessidade.   

V- Levar o caso ao projeto terapêutico singular.  
 

De acordo com o enunciado acima, estão corretas as alternativas: 

A)  I, III, IV  

B)  II, III, V  

C)  II, IV, V  

D)  I, II, III  
 

QUESTÃO 08 
 

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca por em prática os 

princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir 

e cuidar. Assim, podemos afirmar que a PNH: 

A)  Aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do 

cuidado e dos processos de trabalho. 

B)  Através da centralização de ações e tomadas de decisão, estimulam a produção de 

novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. 

C)  Deve se fazer presente e estar inserida apenas nos programas da atenção básica do SUS, 

primeira porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde. 
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D)  Estabelece que o cuidado e a assistência em saúde se restringem às responsabilidades 

da equipe de saúde, visto que são estas que tem o maior contato com o usuário. 
 

QUESTÃO 09 
 

A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e 

políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. De acordo com os princípios 

do Humaniza SUS, definidos pelo Ministério da Saúde, o Acolhimento tem como objetivo: 

A)  A construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 

equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede sócio afetiva. 

B)  A oferta de diagnóstico e tratamento ao usuário de forma a resolução de seu problema. 

C)  A inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das 

tarefas da gestão, que se transforma também em espaço de realização de análise dos 

contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de 

pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. 

D)  A aferição de peso, altura e pressão arterial de modo que o profissional que irá atender 

o usuário tenha em mãos a maior informação possível para realizar um atendimento 

adequado e de qualidade. 
 

QUESTÃO 10 
 

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, 

implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Há, pois, um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize 

ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos.  

Assim, a Política Nacional de Atenção da Saúde tem por objetivo geral: 

A)  Transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da 

comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de 

poder hierarquizadas, assim transversalizando essa relação. 

B)  Promover a excelência em diagnóstico e tratamento ao usuário de forma com a 

finalidade da resolução de seu problema. 

C)  Promover o diálogo entre gestores, equipes de saúde e usuários, criando um ambiente 

de parceria e participação em todos os setores e, assim, centralizar a tomada de decisão 

e criar resolubilidade. 

D)  Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados 

aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 
 

QUESTÃO 11 
 

A partir das definições constitucionais, da legislação que regulamenta o SUS, das 

deliberações das conferências nacionais de saúde e do Plano Nacional de Saúde (2004-2007), o 

Ministério da Saúde propõe a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) num esforço para 

o enfrentamento dos desafios de produção da saúde num cenário sócio histórico cada vez mais 
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complexo e que exige a reflexão e qualificação contínua das práticas sanitárias e do sistema de 

saúde.  

São diretrizes da PNPS, exceto: 

A)  Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da 

melhoria da qualidade de vida e de saúde. 

B)  Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 

integral das ações de promoção da saúde. 

C)  Promover a qualificação da força de trabalho e assim desenvolver pesquisa, inovação e 

conhecimento em alimentação e nutrição. 

D)  Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de 

promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e 

comunitário. 
 

QUESTÃO 12 
 

O Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), criado pelo governo 

federal para medir o acesso do usuário e a efetividade dos serviços da rede pública, apontou 

que, dos 5.563 municípios brasileiros, 20,7% receberam pontuação abaixo de cinco, em uma 

escala de zero a dez, estabelecida pelo índice. Em primeiro lugar está o município de Vitória - 

ES, com nota 7,08, e em último está o Rio de Janeiro, com nota 4,33. No ranking dos estados, os 

primeiros colocados foram: Santa Catarina com 6,29; Paraná com 6,23 e Rio Grande do Sul com 

5,9. Os últimos são: Pará, 4,1; Rondônia, 4,49 e Rio de Janeiro, 4,58. Apenas nove estados 

ficaram acima da média do Brasil, que é 5,47. Além disso, a região sul foi a que apresentou o 

melhor resultado entre as cinco regiões do País, com 6,12 (Fonte: Agência Brasil, 2012). 
 

Considerando as informações do texto, analise as afirmativas abaixo:  

I -  A baixa média brasileira observada pelo IDSUS (5,47) ratifica a concepção de que a saúde 

da população não depende somente do SUS, mas também de investimento de recursos 

e de políticas econômicas e sociais, uma vez que a garantia de emprego, salário, 

habitação, comida, educação, lazer e transporte interferem nas condições de saúde e de 

vida. 

II -  O Sistema Único de Saúde foi criado pela Lei Orgânica da Saúde n.º 8080/90 com a 

finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, 

tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. No entanto, de acordo 

com os dados do IDSUS, esta situação parece ser a realidade apenas para a população 

que vive na região sul do país. 

III -  As dificuldades do SUS são conhecidas, mas não podem ser generalizadas. Muitos 

municípios, que assumiram a saúde de seus cidadãos, que respeitam a lei e investem 

recursos próprios, estão conseguindo prestar atendimento com qualidade e dignidade à 

população que vive nestas localidades. 

IV -  Os resultados do IDSUS demonstram que o SUS está sendo capaz de garantir o acesso 

integral, universal, gratuito e de qualidade para toda a população do país. 
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Marque a alternativa que contempla apenas as afirmativas corretas: 

A)  Apenas I e II estão corretas. 

B)  Apenas II, III e IV estão corretas. 

C)  Apenas I, II e III estão corretas. 

D)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 13 
 

Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Primaria, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – NASF, que deve ser constituído por: 

A)  Equipes multiprofissionais, para atuarem em conjunto com as Equipes de Saúde da 

Família, as equipes de atenção básica para populações específicas e com o Programa 

Academia da Saúde. 

B)  Equipes compostas por Agentes Comunitários de Saúde que não tenham vínculo com as 

Equipes Saúde da Família. 

C)  Equipes compostas por médicos, enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde, 

vinculadas a, no mínimo, três Equipes Saúde da Família. 

D)  Equipes multiprofissionais, para atuarem de forma integrada com o Programa Academia 

da Saúde, em substituição aos profissionais das Equipes Saúde da Família e das equipes 

de atenção básica para populações específicas. 
 

QUESTÃO 14 
 

A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação da população na gestão 

do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde, onde a comunidade, 

através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as 

ações de saúde das três esferas de governo: federal, estadual e municipal.  

Quanto às Conferências e Conselhos de Saúde, analise as assertivas a seguir: 

I - As Conferências de Saúde funcionam como colegiados, devendo tomar decisões 

regularmente, acompanhando, controlando e fiscalizando a política de saúde. 

II - Os Conselhos de Saúde servem para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos municípios, nos estados e no país. 

III - A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer a cada quatro anos, após a realização das 

Conferências estaduais e municipais, onde são apontados os rumos para o 

aperfeiçoamento do SUS. 

IV - Os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade, nos níveis 

municipal, estadual e federal. Eles foram criados para que a população possa exercer o 

controle social sobre a gestão da saúde. 
 

Marque a alternativa com as afirmativas corretas: 

A)  Apenas I e II. 

B)  Apenas III e IV.  

C)  Apenas II e III.  

D)  Apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 15 
 

A Gestão Participativa é uma estratégia transversal, presente nos processos cotidianos 

de gestão do SUS, estando incluída em todas as esferas e garantida por meio das leis orgânicas 

do SUS (Lei 8080/90 e Lei 8142/90), possibilitando a participação popular e o controle social 

nos processos de gestão, sendo considerada uma das formas mais avançadas de democracia, 

pois determina uma nova relação entre o Estado e a sociedade (Brasil, 2009) 

No que refere as instâncias colegiadas do SUS definidas na lei 8142, analise as questões 

abaixo. 

I-  A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

legislativo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

II-  O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, que atua 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas sempre pelo chefe do poder municipal. 

III- Terão representação no Conselho Nacional de Saúde o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS). 

IV-  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 

Dessa forma, estão corretas as alternativas: 

A)  I e II 

B)  I e III 

C)  II e III 

D)  III e IV 
 

QUESTÃO 16 
 

A partir do Pacto pela Saúde, a regulação é entendida como uma ferramenta de gestão 

do sistema de saúde, e não apenas como instrumento de garantia de acesso. As ações de que 

trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, 

necessariamente integradas entre si.  

Analise as afirmativas abaixo e identifique a alternativa correta que contempla as três 

dimensões de atuação da política de Regulação. 

A)  Regulação de controle e avaliação; Regulação da atenção à saúde; Regulação do acesso 

à assistência. 

B)  Regulação sobre sistemas de saúde; Regulação de controle e avaliação; Regulação do 

termo de compromisso de Gestão. 

C)  Regulação do acesso à assistência; Regulação de controle e avaliação; Regulação do 

termo de compromisso de Gestão. 

D)  Regulação sobre sistemas de saúde; Regulação da atenção à saúde; Regulação do acesso 

à assistência. 
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QUESTÃO 17 
 

Com a instituição do Sistema Único de Saúde no Brasil, a estratégia privilegiada para a 

implantação do sistema foi a da descentralização, sendo entendida amplamente em diversas 

dimensões, mas notadamente a responsabilização dos municípios pela provisão dos serviços e 

organização de sistemas municipais de saúde. Somente mais recentemente é que a estratégia 

da regionalização teve início um processo mais efetivo de criação de instrumentos, visando o 

estabelecimento de relações mais cooperativas e solidárias para responder às demandas 

crescentes dos cidadãos por serviços de saúde mais resolutivos e de melhor qualidade (Brasil, 

2009). 

        Levando em consideração os aspectos que envolvem o processo de regionalização em 

saúde, como forma de promover a descentralização com equidade no acesso, marque a 

alternativa correta. 

A)  A elaboração do Plano Diretor de Regionalização consiste em um processo, coordenado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, e que envolve o conjunto de municípios, de 

delimitação de regiões de saúde que cubram todo o estado e de planejamento das 

ações/serviços de saúde com enfoque territorial-populacional. 

B)  Na lógica da Regionalização, a Região de saúde – é um conceito chave que compreende 

a base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente 

coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria 

Municipal  de Saúde, de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização 

da saúde em cada estado, considerando as características demográficas, 

socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações 

entre municípios, entre outras. 

C)  O Plano Diretor de Regionalização no que diz respeito à assistência, deve conter a 

descrição da organização do território estadual em regiões/microrregiões de saúde e 

módulos assistenciais, com a identificação dos municípios-sede e municípios-polo e dos 

demais municípios abrangidos; 

D)  O processo de regionalização que trata sobre a política de atenção de alta 

complexidade/custo benefício no âmbito do Estado, destaca que a garantia de acesso 

aos procedimentos de alta complexidade é responsabilidade entre as Secretarias de 

Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de saúde e do Distrito Federal.   
 

QUESTÃO 18 
 

O Cartão Nacional de Saúde- Cartão SUS, é um Instrumento de regulação formado por 

Sistema de informação de base nacional que permite a identificação unívoca dos usuários das 

ações e serviços de saúde, com atribuição de um número único válido em todo o território 

nacional. MS. PORT Nº 940, DE 28 DE ABRIL DE 2011.  

Sobre o sistema de cartão no SUS, leia as assertivas abaixo. 

I -   Para implantação do cartão SUS, é necessária a construção de cadastros de usuários, de 

profissionais de saúde e de unidades de saúde.  

II -   Os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número nacional de 

identificação. 
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III -   O cadastramento de usuários e profissionais do SUS, tem o objetivo de organizar a rede 

de serviços de saúde nos municípios, estados e no âmbito nacional, mediante a 

modernização dos instrumentos de gerenciamento da atenção à saúde. 

IV -  O Cartão Nacional de Saúde é constituído por: cartão do usuário, cartão do profissional 

e uma infraestrutura de informação e telecomunicações.  

V-   A Infraestrutura de informação e telecomunicações do cartão SUS tem função de captar, 

armazenar e transmitir as informações sobre os atendimentos realizados no nível 

Municipal. 
 

Marque a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

A)  I, II e III 

B)  II, III e IV 

C)  I, III e V 

D)  Todas as alternativas estão corretas 
 

QUESTÃO 19 
 

O objeto geral da Regulação da Atenção à Saúde é a produção de todas as ações de 

saúde e, em decorrência disto, tem objetos principais que fazem parte do SUS e precisam ser 

regulados (Brasil, 2006).  

De posse dessa afirmação leia as assertivas abaixo, que identificam os objetos principais 

que fazem parte da regulação da Atenção à saúde no SUS. 

I -  Os estabelecimentos (envolvendo estrutura física, equipamentos, profissionais, 

habilitação a graus de complexidade, etc.). 

II-  As conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde. 

III -  As relações contratuais; o exercício das profissões de saúde; a oferta e a demanda por 

serviços. 

IV-  Os protocolos assistenciais; os fluxos de atendimento. 

V-  Os serviços de saúde privados que atendam a população especializada. 
 

Marque a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

A)  I, II e III 

B)  II, III e IV 

C)  I, III e IV 

D)  II, III e V 
 

QUESTÃO 20 
 

A Lei 8080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, tratando também sobre 

princípios e diretrizes do SUS (Lei 8080). 

No que concerne aos princípios e diretrizes do SUS, analise as alternativas abaixo: 

I- Na universalidade o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência a 

população sejam eles preventivos ou curativos; individuais ou coletivos; de baixa, média 

ou alta complexidade, deve ser sempre priorizada a população pauperizada a utilizar o 
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SUS, sempre em detrimento da população que dispõem de recursos financeiro e que 

possa ter acesso a saúde através de um plano de saúde privado, respeitando o princípio 

da constituição sempre quem menos tem. 

II- A Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral 

constitui um dos princípios, para que seja preservada a autonomia das pessoas, tanto na 

esfera moral como física, o tratamento oferecido a cada paciente deve ser único, 

respeitando as particularidades e peculiaridades de cada paciente e de cada tratamento 

realizado. 

III- A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. 

IV- As ações e serviços públicos de saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no Art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda outros princípios, já os 

serviços privados contratados ou conveniados mesmo integrando o SUS, não são 

obrigados a atenderem as diretrizes previstas na constituição. 
 

Dentre as alternativas acima estão corretas: 

A)  I e II 

B)  I, II e III 

C)  II e III 

D)  II, III e IV  
 

QUESTÃO 21 
 

O córtex cerebral é responsável por gerar da ideia de movimento voluntário e pela 

emissão dos comandos motores para sua execução. Diversas estruturas sub-corticais estão 

envolvidas nesta execução. Distúrbios de movimento, relacionados à remoção de inibição, são 

produzidos por lesões em todos os seguintes componentes do sistema de controle motor 

EXCETO: 

A)  Estriado. 

B)  Cápsula interna. 

C)  Substância negra. 

D)  Pirâmide bulbar. 
 

QUESTÃO 22 
 

Durante uma partida de futebol, um adolescente de 14 anos apresenta uma dificuldade 

respiratória. Ele demonstra uma intensa inquietação, cianose, sudorese e sibilo, além de uma 

frequência cardíaca de 120 batimentos/min. Um paramédico administra O2 e depois encaminha 

o menino ao hospital. O médico fornece um agonista 2-adrenérgico por meio de um inalador 

para relaxar a musculatura lisa bronquiolar. A respiração do garoto melhora, mas ele ainda se 

queixa de uma intensa fadiga. 

Por qual motivo o agonista 2-adrenérgico foi capaz de reverter a dificuldade 

respiratória? 

A)  Fosforilação dependente do AMPc da fosfolambina cardíaca. 
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B)  Estimulação dependente do GMPc da miosina-fosfatase da musculatura lisa das vias 

aéreas. 

C)  Inibição dependente do AMPc da miosina cinase de cadeia leve da musculatura lisa das 

vias aéreas. 

D)  Estimulação dependente do GMPc da bomba de Ca2+ do sarcolema cardíaco. 
 

QUESTÃO 23 
 

A traqueostomia é frequentemente realizada em pacientes necessitando de ventilação 

mecânica prolongada, é  indicada em emergências, como dificuldade na respiração por vias 

aéreas e nas incubações prolongadas. 

São objetivos do tratamento fisioterapêutico para o paciente traqueostomizado dependente do 

ventilador mecânico: 

A)  Fortalecer a musculatura respiratória, promover desmame lento do ventilador e a 

higiene brônquica. 

B)  Treinar a musculatura expiratória para independência na higiene brônquica. 

C)  Promover desmame rápido do ventilador por meio das manobras de higiene brônquica. 

D)  Melhorar a expansibilidade do tórax e a eficiência da tosse por meio do treinamento 

muscular expiratório. 
 

QUESTÃO 24 
 

A ventilação não invasiva (VNI) provê um método alternativo de suporte à respiração do 

paciente e reduz as complicações relacionadas à intubação. Desde sua introdução na década de 

80, o conhecimento e os recursos para utilização da VNI aumentaram substancialmente em 

pacientes críticos e atualmente, ela é considerada a primeira linha de tratamento da 

insuficiência respiratória quando não há contraindicações. 

Dentro das evidencias, a ventilação não invasiva NÃO está indicada em: 

A)  Edema pulmonar cardiogênico. 

B)  Infarto agudo do miocárdio com instabilidade hemodinâmica grave. 

C)  Doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada. 

D)  Auxílio no desmame da ventilação mecânica. 
 

QUESTÃO 25 
 

Em relação ao processo de vigilância do desenvolvimento infantil em que a análise da 

interação entre as características biológicas e ambientais são importantes, para o 

acompanhamento de padrões de movimento compatíveis com crianças menores de 02 (dois) 

meses comumente o esperado inclui: 

A)  Controle cervical vigoroso quando sustentado da posição deitado para sentado. 

B)  Dissociação de cintura pélvica em relação a escapular. 

C)  Desaparecimento do reflexo tônico cervical assimétrico. 

D)  Presença de padrão flexor de membros superiores e inferiores. 
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QUESTÃO 26 
 

Na presença de infecções no sistema nervoso central em período pós-natal resultando 

em desordens do movimento e padrões anormais de postura como a encefalopatia crônica não 

evolutiva da infância o comprometimento muscular envolve alteração do tônus que de acordo 

com a classificação apresenta: 

A)  Tipo atáxico com lesão no sistema extrapiramidal, porém desencadeando estabilidade 

aos movimentos mais finos.  

B)  Tipo discinético por lesões em núcleos da base cerebrais com presença de movimentos 

involuntários e na sua maioria distais. 

C)  Tipo espástico resultante de lesão em porção posterior de cerebelo resultando em 

dismetria ao realizar os movimentos finos. 

D)  Tipo diplégico com comprometimento dos músculos abdutores de membros superiores. 
 

QUESTÃO 27 
 

O controle motor é resultado da interação entre os processos de percepção, cognição e 

ação que resultam na resposta motora. Sendo assim, sua sequência de processamento, vão 

desde a sensação até a ação propriamente dita, como ilustrado no esquema abaixo: 

 

Percepção                                                    Cognição                                                    Ação 

 

Sensação Percepção Interpretação Conceitualização 
Estratégia/ 

Planejamento 
Ativação Execução 

(FONTE: Adaptado de SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. H. Controle motor: teoria e aplicações práticas. 2a 

ed. São Paulo: Manole, 2003.)  
 

Sabendo que cada etapa é importante para o processamento motor, julgue as assertivas 

abaixo: 

I- A sensação é dada pelos receptores periféricos. 

II- A percepção pela área cortical no giro pré-central. 

III- A estratégia/ planejamento pelos núcleos da base. 

IV- A ativação pela área cortical no giro pós-central. 

V- A execução pelos músculos. 
 

Marque a alternativa que contém todas as assertivas corretas: 
 

A)  Apenas a I, II e III. 

B)  Apenas a I, II e V. 

C)  Apenas a I, III e IV. 

D)  Apenas a I, III e V. 
 

QUESTÃO 28 
 

O ombro é a articulação mais instável do corpo humano, por isso, a mais susceptível a 

lesões. É esta instabilidade que nos dá maior mobilidade, necessária para o melhor alcance do 
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membro superior. Para que isso ocorra com a articulação do ombro, alguns fatores 

biomecânicos favorecem a esta grande mobilidade, como: o encaixe ósseo entre a cavidade 

glenóide da escápula e a cabeça do úmero, a cápsula articular frouxa, os ligamentos 

glenoumerais anteriores e os músculos do manguito rotador (supraespinhal, infraespinhal, 

redondo menor e subescapular).  

Sabendo que estes fatores atuam para que a articulação execute bem seu papel 

funcional, mas que esta mesma articulação precisa ter alguma estabilidade, o fator 

biomecânico que mais gera estabilidade articular é: 

A)  Encaixe ósseo 

B)  Cápsula articular 

C)  Ligamentos glenoumerais 

D)  Músculos do manguito rotador 
 

QUESTÃO 29 
 

Sr. Gil, 70 anos, diagnosticado com Doença de Alzheimer há 05 meses, chegou ao 

serviço de Fisioterapia referindo sentir “fraqueza nas pernas”. Sua filha (cuidadora) confirmou a 

queixa e complementou informando que seu pai passa o dia inteiro sentado, e isso está 

inquietando a família, pois sempre foi muito independente já que era pedreiro quando mais 

jovem.  

Considerando a situação, qual teste funcional poderia auxiliar o fisioterapeuta na 

construção de seu diagnóstico e plano terapêutico? 

A)  Mini Exame do Estado Mental 

B)  Escala de Equilíbrio de Berg 

C)  WHOQOL Bref 

D)  Índice de Katz 
 

QUESTÃO 30 
 

Para a reabilitação de pacientes com problema de coluna vertebral, Kisner e Colby 

(2005) sugerem as fases de treinamento inicial (fase de proteção), de treinamento básico (fase 

de movimento controlado) e de treinamento intermediário a avançado (fase de retorno à 

atividade). Sobre essas fases, é CORRETO afirmar: 

A)  O treinamento cinestésico ocorre na fase de proteção da recuperação da coluna 

vertebral. 

B)  As técnicas de flexibilidade articular envolvem o alongamento e o controle muscular 

central. 

C)  No condicionamento aeróbico, a resistência cardiovascular e pulmonar é feita em alta 

intensidade na fase de movimento controlado. 

D)  Para exercícios de relaxamento e alívio de carga, deve-se conhecer o limite do paciente 

e propor atividades funcionais ativas. 
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QUESTÃO 31 
 

Idoso, 73 anos, sexo masculino, foi levado à UPA do seu bairro apresentando quadro de 

taquipneia, taquicardia, palidez cutânea e prostração. Sabendo-se que foi instalado máscara de 

macronebulização contínua, com fluxo de 8L/min, no momento da sua chegada, pode-se 

afirmar que a FiO2 estimada conforme o fluxo de O2 administrado era de: 

A)  8% 

B)  32% 

C)  28% 

D)  52% 
 

QUESTÃO 32 
 

Para POLDEN e MANTLE (1997), a ginecologia é o estudo das doenças típicas da mulher. 

É uma especialidade que exige do fisioterapeuta complexos atributos, especialmente a 

maturidade, que quando preciso, permita a paciente revelar com confiança alguns dos detalhes 

mais íntimos e pessoais de sua vida, sendo o momento da avaliação fisioterapêutica de extrema 

importância para abordar alterações anatômicas, fisiológicas e mecânicas desenvolvidas ao 

longo da vida pelas mulheres com disfunções do assoalho pélvico.  

 Sendo a avaliação fisioterapêutica composta por várias etapas, destacaremos a 

avaliação funcional do assoalho pélvico.  

Sobre essa etapa assinale FALSO (F) ou VERDADEIRO (V) para as afirmativas abaixo e, a 

seguir, indique a alternativa que contém a sequência correta: 

I. A Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico está inserida na etapa de exame físico do 

paciente, mais especificamente na palpação e dever ser realizado na posição 

ginecológica: em decúbito dorsal, com os joelhos e quadril fletidos e em abdução, pés 

apoiados sobre a maca. 

II. A avaliação da função e da força da musculatura do assoalho pélvico é necessária para 

documentar a mudança de trofismo do início ao final da intervenção. 

III. Para quantificar o grau de força dos músculos do assoalho pélvico é muito utilizada a 

escala preconizada por Ortiz, denominada Escala de AFA, sendo que o menor grau é 1 e 

o maior grau de força é 6. 

IV. A Escala de AFA quantifica o grau de força do MAP através da palpação e visualização da 

contração muscular, sendo indicado realizar três medidas e usar a de maior valor para 

determinar o grau de força. 
 

A)  F, F, F, V 

B)  V, V, F, V 

C)  V, F, F, V 

D)  V, V, F, F  
 

QUESTÃO 33 
 

O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia foi aprovado no dia 8 de julho de 2013, 

por meio da resolução de número 424.  
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Sobre as disposições preliminares e as responsabilidades fundamentais dos 

fisioterapeutas expostas na Resolução, podemos afirmar que: 

A)  A competência de observar os princípios do código é dos Conselhos Regionais de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, atuando como conselhos superiores, firmando 

jurisprudência. 

B)  O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional atua como julgador de 

primeira instância. 

C)  O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício. 

D)  A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada semestre, respeitadas as 

regras específicas quanto ao recadastramento nacional. 
 

QUESTÃO 34 
 

Paulo é fisioterapeuta há dois anos. Giovani, seu amigo de longa data, mandou uma 

mensagem no “Whats App”, que dizia: - Paulo, acabei de torcer meu tornozelo jogando bola. O 

que eu faço? Tá doendo muito e está ficando “inchado”! 

Paulo, que conhece muito bem o código de ética do fisioterapeuta, tomou a seguinte 

atitude, considerada correta pela Resolução 424/2013: 

A)  Pediu que Giovani tirasse uma fotografia do seu tornozelo, para que pudesse avaliar 

melhor a situação do amigo. 

B)  Foi ao local em que seu amigo estava, avaliou-o e prescreveu tratamento. 

C)  Prescreveu o tratamento imediatamente, dada a urgência do caso. 

D)  Agendou uma avaliação fisioterapêutica em seu consultório durante a semana, para que 

pudesse avaliar. 
 

QUESTÃO 35 
 

Joao, pintor, procura ao atendimento fisioterapêutico para a queixa de dor no ombro 

direito com dificuldade de levantar o braço para se pentear e se vestir. Na avaliação ativa e 

passiva tem diminuição de amplitude de movimento e dor à flexão, abdução e rotação externa, 

no teste de tração com folga reduzida, e deslizamento posterior reduzido e doloroso, teste de 

compressão positivo. Para se recuperar a amplitude movimento e diminuir a dor, deve- se 

adotar:  

A)  Exercício passivo e manobras de tração.  

B)  Exercício passivo e exercício ativo. 

C)  Tração e deslizamento posterior e caudal. 

D)  Exercício passivo de flexão e abdução do ombro,  
 

QUESTÃO 36 
 

Paciente no 7º dia de PO de fratura de tornozelo chegou ao serviço de fisioterapia com 

presença de dor, edema e restrição de movimento.  

O fisioterapeuta optou por iniciar com: 

A)  Massagem de Cyriax 
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B)  Drenagem Manual 

C)  Conceito Mulligan 

D)  Crochetagem mioaponeurótica 
 

QUESTÃO 37 
 

A imersão afeta os sistemas reguladores renais de acordo com a pressão hidrostática, 

proporcionando aumento da diurese, da natriurese e da potassiurese. A ação do peptídeo 

natriurético atrial (PNA) associada à inibição do hormônio antidiurético (ADH), da aldosterona e 

do sistema renina-angiotensina ocasionará um aumento do volume do sangue central, do 

retorno venoso e débito cardíaco (RUOTI, 2002).  

O efeito fisiológico descrito representa um cuidado maior em pacientes: 

A)  Pós-acidente vascular encefálico. 

B)  Lesão medular alta. 

C)  Síndrome de Guillain-Barre. 

D) Doença renal crônica 
 

QUESTÃO 38 
 

A massagem terapêutica consegue proporcionar redução de dor por meio do efeito 

fisiológico de: 

A)  Inibição de opióides endógenos 

B)  Ativação do órgão tendinoso de Golgi 

C)  Aumento da atividade parassimpática 

D)  Ativação de fibras A-beta 
 

QUESTÃO 39  
 

De acordo com Dirlikov et all (2017), a Síndrome de Guillain-Barré  é uma doença auto-

imune  caracterizada por vários graus de fraqueza, anormalidades sensoriais e disfunção 

autonômica  do nervo periférico ou lesão da raiz do nervo. Dentre os tipos de fraqueza pode-se 

encontrar. 

A)  Fraqueza craniana  

B)  Fraqueza flutuante 

C)  Fraqueza palpebral 

D)  Fraqueza relacionada ao stress 
 

QUESTÃO 40 
 

Na avaliação neurológica a percepção de letras ou números escrita sobre a pele, estará 

se avaliando a sensação cortical denominada.  

A)  Cinestesia.       

B)  Tato leve. 

C) Barognosia. 

D)  Grafestesia. 

 


