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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Excerto para responder às questões de 01 a 03. 
  

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasi-
leira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a 
toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, 
quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, 
com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os 
problemas encontrados no atendimento da população defen-
dendo o direito universal à saúde. 

Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu 
os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a 
população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 
gratuita. O SUS atende todos que procuram suas unidades de 
saúde ou tem necessidade de atendimento de emergência. 

Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda 
Constitucional 29 (EC-29), o SUS é administrado de forma tripar-
tite, e conta com recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os ges-
tores são responsáveis pela administração dos recursos, sua 
implantação e qualidade.  

(Portal Brasil. SUS: 27 anos transformando a história da saúde no Brasil. 23 
jul., 2015. Adaptado. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/ 

cidadao/banco-de-noticias/story/7152-sus-27-anos-transformando-a-
historia-da-saude-no-brasil.) 

 

Questão 01 
No que concerne a aspectos de textualidade e informatividade, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. A organização composicional do excerto segue uma es-

trutura temporal, marcada pela sequência cronológica 
de fatos/eventos. 

II. Os agentes responsáveis pela criação do SUS estão explícitos 
no terceiro parágrafo do excerto.  

III. O propósito comunicativo do excerto é instruir a população 
brasileira sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.  
C) III.   
D) I e II.  
 

Questão 02 
Entre os recursos expressivos empregados no excerto, destaca-
-se a 
A) intertextualiadade, na qual o excerto retoma e reelabora 

outros textos.  
B) ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, 

com intenção crítica. 
C) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-  

-se à própria linguagem.  
D) conotação, caracterizada pelo uso de termos em sentido 

figurado, dependentes de um contexto particular. 

Questão 03 
Considerando-se o contexto, mantêm-se a correção e o sen-
tido de um trecho do excerto caso se venha a substituir 
A) a palavra destacada em “[...] e instituiu os preceitos que 

seguem até hoje.” (2º§) por dois quais. 
B) o elemento destacado em “[...] com o objetivo de penar 

um sistema público [...]” (1º§) por afim de.   
C) a construção “[…] defendendo o direito universal à saúde.” 

(1º§) por e defender o direito universal à saúde.                                                                                               
D) a palavra destacada em “O Congresso Nacional aprovou a 

Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sis-
tema […]” (2º§) por o qual.  

 
Excerto para responder as questões de 04 a 06. 
 

Atualmente, parece impossível mencionar qualquer campo 
da vida social que não foi afetado pelos recursos tecnológicos. A 
cada inovação, setores como o comercial, a educação e o lazer 
parecem ganhar novos significados graças às potencialidades do 
virtual, que facilitou (e muito!) nossas rotinas. A relação entre 
tecnologia e saúde também não pode ser ignorada: sua junção 
tem afetado positivamente a administração hospitalar. 

Os avanços dos estudos em tecnologia impactam todos os 
processos de uma clínica, desde a comunicação até a coleta de 
informações. Quer um exemplo? Segundo o Saúde Business, 
atualmente, existem 9 mil aplicativos médicos e 60 milhões de 
pessoas usam redes sociais para pesquisar saúde. 

As melhorias tecnológicas são significativas, proporcio-
nando segurança ao paciente e ao profissional de saúde ao 
gerir custos e melhorar a produtividade.  

(SOARES, Fernando. Tecnologia e saúde: entenda o futuro da medicina. 
CMTecnologia, 2018. Adaptado. Disponível em: https://blog. 

cmtecnologia.com.br/impacto-de-tecnologias-na-melhoria-da-saude/.) 
 

 

Questão 04 
De acordo com o excerto, a tecnologia  
A) é usada apenas por pacientes que procuram em aplicati-

vos por atendimento médico especializado. 
B) atinge de forma diferente as esferas sociais, por isso é mais 

presente em alguns campos do que em outros.                                                                                               
C) simplifica a rotinas clínicas e hospitalares, já que os dados 

dos pacientes podem ser facilmente encontrados nas redes 
sociais.  

D) está modificando o gerenciamento de organizações de 
saúde e tornando mais assertiva a relação entre médicos 
e pacientes.  

 

Questão 05 
“[...] facilitou (e muito!) nossas rotinas.” (1º§) O verbo que 
possui o mesmo tipo de complemento que o verbo destacado 
acima está empregado em:  
A) “[...] existem 9 mil aplicativos médicos [...].” 
B) “As melhorias tecnológicas são significativas, [...].”                                                                                                
C) “[...] 60 milhões de pessoas usam redes sociais para pes-

quisar saúde.”  
D) “A relação entre tecnologia e saúde também não pode ser 

ignorada: [...].” 
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Questão 06 
“A cada inovação, setores como o comercial, a educação e o 
lazer parecem ganhar novos significados graças às potencia-
lidades do virtual [...]” (1º§). Os elementos destacados no tre-
cho têm, respectivamente, o sentido de:  
A) ratificação – virtudes                                                                              
B) novidade – possibilidades  
C) recuperação – capacidades 
D) aperfeiçoamento – privilégios 
 
Excerto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão 
extraordinária e no entanto tão familiar história que vou contar. 
Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus 
próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto não estou 
louco, e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque 
posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu 
fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem 
comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. 
Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-         
-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procura-
rei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi 
quase exclusivamente o de terror; a muitos outros parecerão 
menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível 
que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha 
fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, 
mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará 
tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma 
sequência bastante normal de causas e efeitos.  

Já na minha infância era notado pela docilidade e humani-
dade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração, 
que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus com-
panheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus 
pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com 
eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão 
feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta 
faceta do meu carácter acentuou-se com os anos, e, quando 
homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. 
Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e 
sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natu-
reza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No 
amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, 
alguma coisa há que vai direito ao coração de quem tão fre-
quentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil 
fidelidade do homem.  

(Edgar Allan. O gato preto. Fragmento. Disponível em: https:// 
www.ufrgs.br/soft-livre-edu/vaniacarraro/files/2013/04/o_gato_preto-

allan_poe.pdf.) 

 

Questão 07 
O referente indicado entre parênteses em relação ao ele-
mento destacado NÃO está correto em:  
A) “Louco seria esperá-lo” (1º§) (crédito)                                                                                                
B) “No entanto, não procurarei esclarecê-los” (1º§) (aconte-

cimentos)  
C) “explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensa-

ção.” (2º§) (companheiros)  
D) “nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer 

e os acariciava” (2º§) (animais) 

Questão 08 
O narrador precisa contar essa história, pois  
A) a vida dele está chegando ao fim; ele morrerá em breve.   
B) está aterrorizado com sua mudança de comportamento.                                                                                                
C) ninguém acredita na série de fatos que ocorreram com 

ele.  
D) busca se redimir com as pessoas em que provocou sofri-

mento.  
 

Questão 09 
Considerada a substituição do sintagma destacado pelo que 
está entre parênteses no final da transcrição, o verbo que de-
verá permanecer no singular está em:  
A) “de quem tão frequentemente pôde comprovar” (daqueles) 
B) “Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos 

[...]” (estes traços singulares)  
C) “Já na minha infância era notado pela docilidade [...]” 

(nos meus primeiros anos de vida)                                                                                                
D) “Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito 

menos excitável do que a minha encontrará [...] uma se-
quência bastante normal de causas e efeitos.” (pessoas com 
percepções) 

 
Questão 10 
Sem prejuízo para correção e a lógica, uma vírgula poderia 
ser colocada imediatamente depois de  
I. “eles”, na frase “Com eles passava a maior parte do meu 

tempo [...]”. 
II. “história”, na frase “[...] tão familiar história que vou 

contar [...]”. 
III. “entanto”, na frase “No entanto não estou louco [...]”. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.   
C) III.  
D) I e III.  
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 11 
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, preza o Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde como: 
A) Porta de entrada exclusivamente dos serviços ao atendi-

mento inicial aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de forma organizativa.  

B) Instâncias de pactuação consensual entre os entes fede-
rativos para definição das regras da gestão compartilhada 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Tratado de cooperação firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e os ser-
viços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, 
com definição de responsabilidades, indicadores e metas 
de saúde, envolvendo critérios avaliativos, recursos fi-
nanceiros, fiscalização e controle necessários à imple-
mentação das ações e serviços de saúde. 

D) Contrato que preconiza critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento estabelecido, 
com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os meca-
nismos de controle clínico; e, o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos 
pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 12 
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a saúde 
pública como um dever do Estado sendo um direito que deve 
ser assegurado de forma homogênea aos indivíduos com o 
intuito de garantir o exercício de direitos fundamentais. Em 
caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS). No que tange à assistência à 
saúde na iniciativa privada, analise as afirmativas a seguir. 
I. As instituições privadas deverão atuar de forma comple-

mentar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, ainda, seguir 
as diretrizes preconizadas pelo SUS através de contrato 
direto público ou convênio, sendo prioritárias as entida-
des filantrópicas e sem fins lucrativos. 

II. As instituições privadas estão aptas a receber recursos 
públicos para auxílios ou subvenções com fins exclusiva-
mente lucrativos.  

III. A regulamentação através de lei ocorrerá no que tange 
às condições e requisitos quanto à remoção de órgãos e 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, assim com a coleta, o processa-
mento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
interdito todo tipo de comercialização. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

Questão 13 
As Regiões de Saúde são formadas por municípios fronteiriços 
que compartilham identidades culturais, econômicas e sociais, 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes. A fina-
lidade dessas regiões é integrar a organização, o planejamento 
e a execução de ações e serviços de saúde. Mecanismo inter-
federativo de gestão da saúde, esses territórios vizinhos, de cir-
culação e vivências em comum entre populações, têm entre 
seus objetivos a garantia do acesso resolutivo da população à 
saúde, em tempo oportuno e com qualidade, incluindo ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), assegurando a integralidade 
do SUS. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Considerando que a Região de Saúde para ser constituída 
terá que obrigatoriamente ter, no mínimo, determinadas 
ações e serviços, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Atenção primária. 
(     ) Urgência e emergência. 
(     ) Atenção psicossocial. 
(     ) Vigilância em saúde. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
 
 

Questão 14 
O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento 
que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O 
Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do ConecteSUS Ci-
dadão, a possibilidade do cidadão visualizar, salvar e imprimir o 
seu certificado. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Quanto ao ConecteSUS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O aplicativo oficial do Ministério da Saúde permite que o 

cidadão acompanhe, na palma da mão, o seu histórico 
clínico.   

B) Apresenta resultados de exames laboratoriais de Covid-
19, medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia 
Popular”, além dos registros de doações de sangue e acom-
panhamento da posição na lista de transplantes.   

C) A opção Rede de Saúde permite ao cidadão encontrar es-
tabelecimentos de saúde próximos à sua residência, de 
acordo com o tipo de serviço almejado, permitindo a mar-
cação de consulta e exames laboratoriais de acordo com a 
sua necessidade.  

D) A área de vacinas possibilita o acesso ao histórico de vaci-
nação, a Carteira Nacional de Vacinação e o Certificado 
de Vacinação de Covid-19, contendo informações sobre 
as vacinas administradas pelo SUS com especificações sobre 
a data de aplicação, lote, estabelecimento de saúde e código 
do vacinador.   

 

Questão 15 
“De acordo com a Lei nº 8080/1990, entende-se por 
____________________ um conjunto de ações que propor-
cionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos.” Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior.  
A) vigilância sanitária 
B) saúde do trabalhador 
C) assistência terapêutica 
D) vigilância epidemiológica 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Ao avaliar os comandos de nível de consciência pela escala 
NIHSS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Ao paciente é solicitado abrir e fechar os olhos e, então, 

abrir e fechar a mão parética.  
B) É dado crédito se uma tentativa inequívoca é feita, mas 

não completada devido à fraqueza. 
C) Aos pacientes com trauma, amputação ou outro impedi-

mento físico devem ser dados comandos únicos compatí-
veis. Somente a primeira tentativa é registrada. 

D) Se o paciente não responde ao comando, a tarefa deve 
ser demonstrada a ele (pantomima) e o resultado regis-
trado (segue um, nenhum ou ambos os comandos). 
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Questão 17 
Considerando que, ao analisar os parâmetros ventilatórios 
à beira do leito de um paciente ventilado mecanicamente 
em terapia intensiva, o embasamento teórico da fisiologia 
respiratória se faz necessário para a tomada de decisão, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Como na prática a pressão parcial de gás carbônico nos 

alvéolos (PACO2) é idêntica à pressão parcial de gás car-
bônico no sangue arterial (PaCO2), pode-se substituir um 
pelo outro e o equilíbrio será, agora, entre a PaCO2 e a 
ventilação alveolar. 

B) Como a ventilação alveolar não pode ser medida direta-
mente, poderá ser inferida pelos níveis de pressão parcial 
de oxigênio no sangue arterial. Dessa forma, a relação 
PaO2/FiO2 pode ser considerada um marcador para de-
terminar a ventilação alveolar.  

C) Quando a ventilação alveolar diminuiu, a PaCO2 reduz; 
quando a ventilação alveolar aumenta, a PaCO2 aumenta. 
Portanto, a hipoventilação alveolar se expressa por re-
tenção de CO2 nos alvéolos e o consequente aumento da 
pressão parcial de gás carbônico no ar alveolar e no sangue 
arterial.  

D) A aplicação de um VC baixo na VM pode gerar hipoventila-
ção; atelectasias; elevação da PaCO2; e, acidose respiratória. 
Em contrapartida, o uso de altos volumes pode acarretar 
hiperventilação; barotrauma; redução da PaCO2; e, alcalose 
respiratória. Esta situação é compreensível, uma vez que a 
ventilação alveolar é inversamente proporcional à quanti-
dade de volume corrente estipulado na máquina e da fre-
quência respiratória (FR) ajustada ou espontânea do paciente. 

 

Questão 18 
Tão importante quanto saber qual a prevalência dos agravos à 
saúde é compreender quais as dimensões além da biológica 
são afetadas no dia a dia dos indivíduos com HAS e demais 
doenças crônicas. Nesse sentido, a elaboração de indicadores 
de saúde baseados nos construtos de funcionalidade/incapaci-
dade assume destaque no cenário do planejamento das políti-
cas de saúde, especialmente nas políticas voltadas à reabilita-
ção/saúde funcional. O enorme contingente populacional de 
indivíduos com doenças crônicas e o respectivo impacto social 
e econômico justificam a necessidade de criação de indicado-
res que complementem os já tradicionais indicadores de mor-
bimortalidade. Em 2001, foi aprovada e publicada pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) a Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) sobre a qual 
podemos afirmar: 
A) É uma ferramenta capaz de fornecer uma linguagem comum 

para a descrição dos fenômenos relacionados aos estados de 
saúde.                                                                                            

B) Contando com uma perspectiva universal e unificada pois é 
um documento oficial da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é o modelo não taxonômico disponível e mais abran-
gente. 

C)  Deve ser atualizada no contexto da abordagem e docu-
mentação dos fenômenos de funcionalidade, bem como 
incapacidade na população; ainda necessita de ajustes no 
componente domínio. 

D) Diferencia-se pela abordagem dos aspectos negativos 
relacionados à integridade funcional e atividades de par-
ticipação com seus facilitadores, pois privilegia a funcio-
nalidade como um componente da saúde. 

 

Questão 19 
Em neonatologia, a técnica Expiração Lenta Prolongada 
(ELPr) é comumente adotada na prática clínica e a rea-
lização da técnica de forma correta é que garantirá o seu 
resultado e a sua eficácia para os bebês. Considerando o 
exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) Na ELPr, o correto posicionamento das mãos é oposto ao 

posicionamento adotado na técnica Aumento de Fluxo 
Expiratório (AFE). 

B) Durante a realização da manobra, a pressão manual tora-
coabdominal é iniciada ao final da inspiração e opondo-se a 
duas ou três tentativas expiratórias da criança.  

C) As mãos do terapeuta são posicionadas da mesma ma-
neira que no Aumento de Fluxo Expiratório (AFE), inici-
ando a pressão toracoabdominal do final da expiração da 
criança, prosseguindo até o volume residual e mantendo-
-a por duas a três tentativas inspiratórias do paciente. 

D) É uma técnica passiva obtida por pressão manual tora-
coabdominal lenta, que tem início na inspiração assistida 
até o final de uma expiração espontânea, sendo mantida 
até o volume corrente com o objetivo de desinsuflação 
pulmonar e depuração de secreções mais centrais da via 
aérea. 

 

Questão 20  
Estima-se que entre 20 e 80 anos de idade ocorra uma 
redução de, aproximadamente, 30% na massa muscular e 
uma média de 14% de diminuição da área de secção 
transversa dos músculos. A força muscular é reduzida cerca 
de 15% a cada década de vida após os 30 anos de idade, 
sendo mais acentuada para os indivíduos acima de 70 anos. 
Em dados de estudos científicos que confirmam a necessi-
dade de treino muscular na população idosa e entre as 
opções para prescrição segura está o treino de potência, 
sobre o qual é possível afirmar que: 
A) Diferencia-se do treino de resistência por adotar altas cargas 

e baixo número de repetições; desse modo, haverá au-
mento de massa muscular com menor risco de lesão. 

B) A baixa força e a massa muscular associadas à redução do 
desempenho físico-funcional caracteriza a severidade da 
sarcopenia, classificando-a como grave. Nesse estágio, o 
treino de potência é contraindicado. 

C) No treino de potência, a variável modificadora é a veloci-
dade de execução do movimento proposto: carga baixa a 
uma velocidade de movimento o mais rápido possível 
durante a fase concêntrica do exercício. 

D) Estudos reforçam que o treino de potência muscular so-
bressai ao treino resistido convencional, quando se trata 
de maiores ganhos na funcionalidade; assim, o comando 
verbal deve ser: realizar o movimento vagarosamente e o 
maior número de vezes possível com a carga determinada. 
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Questão 21 
A velhice não é um fator estático; ela está ligada à ideia de 
mudança. Segundo a filósofa Simone de Beauvoir, trata-se do 
resultado e prolongamento de um processo, que é a própria 
vida. Um dos problemas mais comuns que afeta a população 
idosa é a alta frequência de quedas, sendo que um terço das 
pessoas com sessenta e cinco anos ou mais cai ao menos uma 
vez ao ano e metade desses casos é recorrente. Essa proporção 
aumenta com pessoas com mais de setenta anos; algumas 
vezes resultando em fraturas e eventos fatais. A queda é a 
principal causa de internação hospitalar na população com 
sessenta anos e mais. Conforme o Censo 2000, as quedas 
foram responsáveis por 56,1% do total de internações em 
ambos os sexos. De acordo com o Relatório Global da Orga-
nização Mundial da Saúde sobre Prevenção de Quedas na 
Velhice, há um considerável corpo de evidências que indica a 
eficácia de diversas intervenções na prevenção das quedas. 
Tais evidências incluem dentre outros, EXCETO: 
A) Tratamento de problemas dos pés e de calçados. 
B) Tratamento da hipertensão e de outros problemas car-

diovasculares. 
C) Treino de equilíbrio e de marcha com o uso apropriado 

de artefatos de apoio. 
D) Avaliação dos riscos ambientais e sua modificação e oferta 

de educação e treinamento. 
 

Questão 22 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recentemente redefi-
niu os cuidados paliativos como “abordagem que melhora a 
qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, em face 
de uma doença terminal, através da prevenção e do alívio do 
sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação rigo-
rosa e tratamento da dor e de outros problemas, físicos, 
psicossociais e espirituais”. Na prática, transformar essas pala-
vras em atuação profissional efetiva demanda esforço entre as 
equipes de saúde, e se torna especialmente complexo na 
Atenção Primária à Saúde. Assinale a afirmativa que NÃO está 
de acordo com tal temática. 
A) Os cuidados paliativos constituem um campo interdisci-

plinar de cuidados totais, ativos e integrais, dispensados 
aos pacientes com doenças avançadas e em fase termi-
nal. 

B) É preciso lembrar que um dos objetivos da Equipe Saúde 
da Família (ESF) é o acompanhamento longitudinal; justa-
mente por isso a dificuldade de realizar cuidados paliati-
vos que demandam mais recursos de internação domici-
liar. 

C) O sistema de atenção à saúde que até este tempo privile-
gia as ações curativas necessita aderir a um novo for-
mato, cuja enfermidade não apenas é curável, como tam-
bém deve ser tratável, ao qual transcorre através da ética 
do cuidado. 

D) O profissional de saúde precisa entender a dinâmica da 
família do enfermo e o papel que ele desempenha. A 
família, quando bem abordada e trabalhada, pode ser 
vista como um agente terapêutico eficaz, promovendo 
elo entre o paciente e a equipe de saúde, mas, caso isso 
não ocorra, pode ter influência negava na evolução do 
quadro do doente. 

Questão 23 
Uma determinada senhora de oitenta anos é encaminhada 
para tratamento com a fisioterapeuta especialista em incon-
tinência urinária, que acomete mulheres idosas com mais 
frequência; entre os tipos, considera-se a incontinência de es-
forço a mais prevalente. Considerando o caso hipotético, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
(     ) Os tradicionais exercícios de Kegel têm como objetivo 

básico aumentar a resistência uretral e melhorar os 
elementos de sustentação dos órgãos pélvicos, além 
de hipertrofiar, principalmente, as fibras musculares 
estriadas tipo II dos diafragmas urogenital e pélvico. 

(     ) A estimulação transvaginal, na dependência do tipo de 
frequência de corrente utilizada, ativa o músculo detrusor, 
diminuindo, assim, o número de micções. Além disso, pode 
determinar o aumento da força de contração do músculo 
elevador do ânus, melhorando, assim, a transmissão da 
pressão abdominal. 

(     ) A eletroestimulação, além de melhorar a pressão intraure-
tral, também aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos 
da uretra e do assoalho pélvico; restabelece as conexões 
neuromusculares, bem como melhora a função da fibra 
muscular. 

(     ) Antes de iniciar o tratamento fisioterapêutico, é necessá-
rio um programa educativo que aborde os conceitos de 
incontinência urinária, função sexual e contração da mus-
culatura do assoalho pélvico. 

(     ) Na reeducação perineal, a finalidade é melhorar a força de 
contração das fibras musculares, promover a reeducação 
abdominal e um rearranjo estático lombo-pélvico utili-
zando apenas cinesioterapia. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, F, F.                                                                                              
B) V, V, F, V, V. 
C) V, F, V, F, F. 
D) F, F, F, V, V. 
 

Questão 24 
A força-tarefa da European Respiratory Society (ERS) e da Euro-
pean Society of Intensive Care Medicine (ESICM) sugere que se 
estabeleça uma hierarquia de atividades de mobilização na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI), baseada em uma sequência de 
intensidade e na repetição de exercícios e, ainda, aponta para que 
tal atividade seja iniciada o mais precocemente possível. A equipe 
multidisciplinar deve ser responsável por identificar as indicações 
e as contraindicações para a realização da mobilização precoce, 
mas, cabe ao fisioterapeuta, definir o melhor modelo de interven-
ção, sua intensidade, periodicidade, continuidade ou interrupção. 
São consideradas contraindicações para a realização da mobiliza-
ção precoce, EXCETO: 
A) Deficit cognitivo e neurológico profundo. 
B) Hipertensão arterial sistólica > 170 mmHg. 
C) SpO2 < 90% independentemente da fração inspirada de 

oxigênio. 
D) Queda de 20% ou mais da frequência cardíaca durante a 

realização das atividades de mobilização precoce. 
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Questão 25 
A Doença de Parkinson (DP) é uma das doenças neurológi-
cas mais comuns e intrigantes da atualidade. Tal patologia 
é caracterizada por quatro sinais clínicos essenciais: tremor 
de repouso; rigidez; bradicinesia; e, instabilidade postural. 
Considerando a fisiopatologia e a atuação da fisioterapia, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A fisiopatologia dos distúrbios do movimento é atribu-

ída a uma disfunção nos núcleos da base. Acredita-se 
que estes núcleos sejam responsáveis pela modulação 
e facilitação de vários programas motores e cognitivos 
de origem cortical. O sistema extrapiramidal inibe o 
movimento, dependendo da inervação dopaminérgica 
do estriado. 

(     ) A fisioterapia é empregada como tratamento adjunto 
aos medicamentos ou a cirurgia utilizada na DP. A rea-
bilitação deve compreender exercícios motores; trei-
namento de marcha (sem e com estímulos externos); 
treinamento das atividades diárias; terapia de relaxa-
mento; e, exercícios respiratórios. 

(     ) O sistema dopaminérgico, junto com os neurônios de 
melanina, sofre despigmentação. Dessa forma, suben-
tende-se que, quanto mais clara a substância negra, 
maior é a perda de dopamina. 

(     ) Associado à despigmentação tem-se a depleção do 
neurotransmissor dopamina que resulta da degenera-
ção de neurônios dopaminérgicos da substância negra 
que se projetam para o estriado. A falta do controle do 
processamento da informação pelos gânglios da base 
reduz a atividade das áreas motoras do córtex cerebral, 
desencadeando a diminuição dos movimentos volun-
tários. 

(     ) Segundo a Associação Brasileira de Fisioterapia Neuro-
funcional, a fisioterapia neurofuncional, através do 
treinamento cardiovascular, pode melhorar a marcha 
dos pacientes com doença de Parkinson. 

A sequência está correta em  
A) F, V, V, V, F.                                                                                                 
B) V, F, F, V, F.  
C) F, F, V, F, V.  
D) V, V, F, F, V. 

 
Questão 26 
A Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) é uma técnica 
pela qual se aplica a corrente elétrica para produzir contrações 
musculares; ela vem sendo utilizada como um dos pilares das 
modalidades terapêuticas para o ganho de força muscular. 
Quais parâmetros devem ser empregados na Estimulação Elé-
trica Funcional (FES) para o fortalecimento do músculo tríceps 
braquial de uma mulher de vinte e sete anos, sedentária, com 
doença ocupacional relacionada ao trabalho? 
A) Duração de pulso de cinquenta microssegundos; subida e 

descida de vinte segundos; tempo ON e OFF de cinco se-
gundos; e, frequência de 50 Hz por cinco minutos. 

B) Subida e descida de cinco segundos; tempo ON/OFF de dez 
segundos; frequência de 100 Hz; duração de pulso de duzen-
tos microssegundos; e, tempo total de trinta minutos. 

C) Tempo total de cinco minutos; tempo ON e OFF de dez 
segundos; frequência de 150 Hz; duração de pulso de cem 
microssegundos; e, subida e descida de dois segundos.  

D) Frequência de 50 Hz; duração de pulso duzentos microsse-
gundos; subida e descida de dois segundos; tempo ON e OFF 
de vinte segundos, por um tempo total de vinte minutos. 

 
Questão 27 
Pacientes com lesões meniscais buscam a reabilitação para 
diminuir os sintomas inflamatórios e dolorosos, manuten-
ção ou ganho da amplitude de movimento, fortalecimento 
muscular, aumento da estabilidade articular, estimulação 
proprioceptiva, condicionamento aeróbico e retorno à ati-
vidade esportiva ou de vida diária. O formato dos meniscos 
contribui para a distribuição do líquido sinovial por toda a 
articulação, contribuindo para a lubrificação e a nutrição da 
cartilagem. Sua borda periférica, espessa e convexa encon-
tra-se intimamente aderida na cápsula articular. Uma lesão 
nos meniscos prejudica essa proteção e expõe a cartilagem ao 
desgaste, facilitando o processo de artrose na articulação. 
Assinale, a seguir, a afirmativa que está em desacordo com o 
tema proposto. 
A) Nas lesões agudas do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), 

o menisco lateral é o mais acometido, em decorrência das 
grandes forças rotatórias criadas. 

B) A melhor forma de prevenir lesões meniscais é evitar 
trauma direto e movimentos rotacionais bruscos, além 
do fortalecimento global da musculatura, principalmente 
do CORE. 

C)  Nas lesões crônicas do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), o 
menisco medial é o mais acometido, como resultado dos 
repetidos episódios de translação anterior da tíbia, que levam 
a um aumento de pressão sobre o corno posterior do mesmo 
menisco.                                                                                    

D) Ao realizar o Teste de McMurray para avaliar, o indivíduo 
deverá estar deitado em decúbito ventral, com uma das 
pernas fletidas a 90°, em que o examinador posicionará 
uma das mãos, levemente, na face posterior da coxa do 
indivíduo para fixá-la, e a outra mão irá mobilizar o cal-
canhar com firmeza visando comprimir os meniscos late-
ral e medial, rodando a tíbia interna e externamente man-
tendo a compressão. 

 

Questão 28 
O sedentarismo, que apresenta elevada prevalência no Brasil 
e no mundo, está fortemente relacionado às Doenças Cardio-
Vasculares (DCV) e à mortalidade precoce. O principal objetivo 
da Reabilitação Cardiovascular (RCV) com ênfase nos exercí-
cios físicos é propiciar uma melhora dos componentes da 
aptidão física, tanto aeróbicos quanto não aeróbicos (força/ 
potência muscular, flexibilidade, equilíbrio), algo que exige a 
combinação de diferentes modalidades de treinamento. Dentro 
dessa temática, ao elaborar um protocolo de exercícios para 
pacientes com risco intermediário, é importante reconhecer 
como característica clínica: 
A) Sintomatologia de média magnitude (IC com classe fun-

cional I sem angina). 
B) Sinal e sintoma de isquemia em carga acima de 6 MET ou 

com VO2 acima de 15 ml . kg-1 . min-1. 
C) Evento cardiovascular ou intervenção com intervalo inferior 

a seis semanas, com estabilidade do quadro clínico. 
D) Moderada capacidade funcional no TE (entre 08 e 10 MET) 

ou no TCPE (classificação de Weber B ou VO2 entre 60 e 85% 
do predito para idade e sexo). 
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Questão 29 
Considerando que o Bilevel é um modo de ventilação não 
invasiva que tem como característica a utilização de dois 
níveis de pressão positiva, aplicados na fase inspiratória e 
expiratória, gerando aumento do volume pulmonar, assi-
nale a afirmativa correta. 
A) A pressão aplicada durante a fase inspiratória nem sempre é 

maior que a expiratória, permitindo, assim, a colaboração do 
paciente, e com aumento da pressão transpulmonar. 

B) A CPAP não é capaz de aumentar a ventilação alveolar, mo-
tivo pelo qual, na presença de hipercapnia, é dada preferên-
cia ao uso da ventilação não invasiva com dois níveis de 
pressão. 

C) Na atualidade, o Bilevel e a CPAP são recursos utilizados 
para a expansão pulmonar; contudo, o CPAP deve ser o 
recurso de primeira escolha devido à vantagem de forne-
cer níveis de pressão separadamente.  

D) A pressão positiva do Bilevel é produzida por dispositivos 
que geram resistência ao fluxo expiratório, como válvulas 
spring-loaded, que podem estar conectadas a máscaras, 
bocais ou diretamente à via aérea artificial. 

 

Questão 30 
Assinale, a seguir, o valor na escala MRC que indica fraqueza 
grave em doentes críticos. 
A) 36/48 
B) 38/48 
C) 48/60 
D) 50/60                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o 
que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




