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FISIOTERAPEUTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para as questões
01 e 02:

QUESTÃO 01
A finalidade do texto é:

A grande árvore e o bambu

A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e
as outras árvores;
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a
importância de nos adequarmos às situações da vida;
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a
necessidade de sermos humildes e aceitarmos as
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de
vencermos os infortúnios;
D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho.
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um
emaranhado de raízes retorcidas.
– Há certas coisas que não compreendo – disse o
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte,
com raízes assim robustas, tombe por causa da
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam
de pé?
O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor,
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes,
disse ao discípulo:
– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na
margem do caminho?
– Sim!
– Durante as grandes tempestades, as varas do
bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas,
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse
acontecido.
O discípulo contemplou a moita a alguns metros de
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu.
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar,
quando um peixe grande abocanhava a isca.
O mestre continuou:
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à
tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar
seu próprio peso e sucumbiu.
O discípulo, já habituado com as parábolas do
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o
ensinamento que estava por vir.
– Assim também é com os homens – prosseguiu o
mestre.
– Há os que procuram resistir às tormentas da vida
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem
mudanças, mas continuam inteiros.
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’

QUESTÃO 02
Observe as informações acerca do texto, julgando-as
certas (C) ou erradas (E):
( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma
sequência narrativa;
( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu
se agitam de um lado para o outro, chegam quase a
tocar o chão.” No trecho há período simples;
( ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto,
é classificada morfologicamente como pronome;
( ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma
conjunção adverbial conformativa.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, E, C;
B) C, E, C, C;
C) E, E, C, C;
D) C, E, C, E.

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/)
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04:
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:
A) Conjunção integrante;
B) Pronome relativo;
C) Conjunção coordenada explicativa;
D) Conjunção subordinativa causal.
QUESTÃO 04
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:
A) Separar
B) Separar
C) Separar
D) Separar

orações
orações
orações
orações

coordenadas assindéticas;
coordenadas sindéticas adversativas;
intercaladas;
subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo
e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada
no receptor;
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.
Assinale a opção correta:
A) Somente I e III são verdadeiras;
B) Somente III e IV são verdadeiras;
C) Todas são verdadeiras;
D) Somente II, III e IV são verdadeiras.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise
os itens:

QUESTÃO 09
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para
verdadeiro e F para falso:

I.

( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde
do trabalhador;
( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência
exclusiva da União a realização de operações externas
de natureza financeira de interesse da saúde,
autorizadas pelo Senado Federal;
( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de determinada área, sempre por
intermédio de entidades filantrópicas sem fins
lucrativos.

Auxiliar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
II. Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Estão corretos:
A) Somente os itens II e III;
B) Somente os itens I e II;
C) Somente os itens I e III;
D) Todos os itens estão corretos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, V, F;
B) V, F, F;
C) V, F, V;
D) F, V, F.

QUESTÃO 07
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:
A) Discutir,
elaborar
e
aprovar
propostas
de
operacionalização das diretrizes aprovadas pela
Conferência de Saúde;
B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do SUS;
C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas
situações
epidemiológicas
e
a
capacidade
organizacional dos serviços;
D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e
municipal para a escolha das ações prioritárias em
saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 10
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto
afirmar que a saúde é:
A) Um direito fundamental do ser humano;
B) Mais importante que a educação;
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a
sociedade;
D) Direito do estado e dever do cidadão.

QUESTÃO 08
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com
ênfase em:
A) Tuberculose e AIDS;
B) Malária e Sarampo;
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase;
D) Dengue e Hanseníase.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Apesar do atual conhecimento a respeito dos benefícios,
segurança da mobilização precoce e dos efeitos deletérios
da inatividade, muitos pacientes permanecem em repouso
forçado no leito por barreiras que dificultam a atuação do
fisioterapeuta na realização de exercícios. Sobre essas
barreiras, analise as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 13
Um dos testes bastante utilizado para realização segura e
bem-sucedida da extubação é o Teste de Respiração
Espontânea (TRE). De acordo com esta afirmação, quais
são os parâmetros clínicos e funcionais para interromper o
TRE?. Marque a alternativa correta:
A) Frequência respiratória < 22 ipm;
B) Saturação arterial de O2 > 90%;
C) Frequência cardíaca > 150 bpm;
D) Pressão arterial sistólica = 120 mmhg ou = 80mmhg.

I.

Falta de conhecimento dos profissionais sobre
benefícios, efeitos adversos e risco da mobilização
precoce;
II. Dor, fadiga, privação do sono;
III. Hemodinâmica estável;
IV. Treinamento adequado para profissionais existentes.

QUESTÃO 14
São técnicas manuais de higiene brônquica, exceto:

Estão corretas as afirmativas:

A) Shaking;
B) Flutter;
C) Aceleração do fluxo expiratório;
D) Vibroterapia.

A) I, III e IV, apenas;
B) I e IV, apenas;
C) I e II, apenas;
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15
Sobre a terapia de expansão pulmonar, é correto afirmar:

QUESTÃO 12
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) sobre os protocolos de
mobilização precoce:

A) Todos os tipos de terapia de expansão pulmonar,
aumentam o volume pulmonar através do aumento do
gradiente de pressão transpulmonar;
B) As terapias de expansão pulmonar com pressão positiva
podem ser aplicadas somente durante a inspiração e
expiração, isoladamente;
C) A terapia com pressão positiva requer menos
equipamentos e é utilizada em pacientes de baixo risco;
D) A terapia de expansão pulmonar, é realizada apenas
com pacientes pouco colaborativos.

( ) A mobilização precoce deve ser evitada em pacientes
críticos com drogas vasoativas, não existindo estudos
que assegurem a mobilização nessas condições;
( ) Interromper atividade iniciada ou não realizar
atividade em pacientes com hemoglobina <7g/dL;
( ) Os critérios de segurança não precisam ser seguidos
se a equipe estiver bem treinada;
( ) As principais atividades precoces realizadas com
pacientes acordados com controle de tronco foram:
sentar à beira do leito sem apoio e treinos de
transferências.

QUESTÃO 16
“Máscara facial com aplicação de resistência à fase
expiratória objetivando abertura de unidades mal
ventiladas, melhorando oxigenação.” O enunciado acima,
refere-se à qual tipo de máscara? Marque opção correta:

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
A) V, V, F, V;
B) F, V, F, V;
C) F, V, V, F;
D) F, F, F, V.

A) Máscara
B) Máscara
C) Máscara
D) Máscara
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QUESTÃO 17
Uma escala bastante utilizada em pacientes que sofreram
Acidente Vascular Cerebral é o índice de Barthel. A
pontuação usada nessa escala na atividade de banho, com
o paciente sendo capaz de realizar todas as etapas
independentes é:

QUESTÃO 20
“De acordo com a idealizadora dos cuidados paliativos
Cicely Mary Strode Sauders, os cuidados paliativos são
responsáveis por uma nova introdução filosófica do cuidar
no mundo. A fisioterapia atua de forma positiva na
tentativa da retomada das atividades diárias destes
pacientes, direcionando-os a novos objetivos.” Tomando
como base esta assertiva, analise as afirmativas a seguir:

A) 0;
B) 5;
C) 10;
D) 15.

I.

A fisioterapia nos cuidados paliativos tem como
objetivo promover o conforto e independência dos
pacientes, a fim de diminuir o tempo de internação e
aumentar o tempo do paciente junto a seus familiares
e amigos;
II. A fisioterapia ajuda a promover uma maior rapidez na
fase de aceitação da doença e um melhor bem-estar
ao paciente, promovendo qualidade de vida aos
pacientes e familiares, através de prevenção e alívio
do sofrimento;
III. Identificação precoce da doença, alívio do sofrimento,
tratamento da dor, avaliação correta e outros
problemas de ordem física, psicossocial e espiritual
estão inclusos no plano de tratamento fisioterápico;
IV. Saúde plena é definida não apenas por ausência de
doença, mas pelo bem-estar global da pessoa: mental,
físico e espiritual. Promover a saúde do ser humano
vai além da utilização de técnicas e tratamentos de
última linha.

QUESTÃO 18
Paciente chega a Unidade de AVC do Hospital Geral, por
AVCI TACS. Durante a avaliação fisioterápica, o
examinador usa a escala de NIH Stroke Scale para avaliar
melhor a linguagem e sua alteração. De acordo com o item
09 da escala de NIH, o paciente que se encontra com
afasia global, receberá qual pontuação?
Marque opção correta:
A) 0;
B) 1;
C) 2;
D) 3.
QUESTÃO 19
De acordo com a Escala de Coma de Glasgow, quantos
escores o paciente receberá ao ser avaliado no item sem
nenhuma resposta verbal? Marque alternativa correta:

Estão corretas:
A) II e III, apenas;
B) II e IV, apenas;
C) I e III, apenas;
D) I, II, III e IV.

A) 0;
B) 1;
C) 2;
D) 3.

QUESTÃO 21
A fórmula a seguir corresponde:
VC
___________
Ppico – PEEP
A) Índice Tobin;
B) Complacência estática;
C) Complacência dinâmica;
D) Elastância Pulmonar.
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QUESTÃO 22
As taxas de pneumonia associada a ventilação mecânica
podem variar de acordo com a população e diagnósticos,
mas vários estudos demonstram que a incidência aumenta
com a duração da ventilação mecânica. Além da
mortalidade, o impacto desta infecção, prolonga o tempo
de hospitalização e o risco de complicações.
Devemos fazer nossa parte com medidas de prevenção
relacionada a assistência à saúde. A respeito destes
temas, marque a alternativa correta:

QUESTÃO 26
Paciente 39 anos, deu entrada no hospital por fibrose
pulmonar e está internada há 17 dias com sepse pulmonar
em processo de desmame ventilatório. A paciente
apresenta dificuldade na mudança para PSV apresentando
taquipneia. Para tentarmos aumentar o volume e o tempo
inspiratório dessa paciente, como devemos agir?
Marque alternativa correta
A) Aumento da frequência respiratória;
B) Aumento da pressão inspiratória;
C) Diminuição do percentual do pico de fluxo;
D) Aumento do percentual do pico de fluxo.

A) A higiene das mãos deve fazer parte de algumas
campanhas educativas para tentar fortalecer os
conceitos da importância da periodicidade, como da
técnica;
B) Manter pacientes com elevação da cabeceira em 10 a
15˚, salvo na existência de contraindicação, tem
demonstrado associação com um risco reduzido de
aspiração pulmonar;
C) Aspirar secreção subglótica rotineiramente. O acúmulo
de secreção no espaço subglótico é uma variável
associada ao maior risco de desenvolvimento de PAV;
D) A reintubação não está associada com o risco de PAV já
que há pouco risco de aspiração de patógenos da
orofaringe para as vias aéreas baixas.

QUESTÃO 27
Pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, é correto afirmar sobre o relacionamento do
profissional com o cliente – paciente – usuário, que:
A) O fisioterapeuta não se responsabiliza pela elaboração
do diagnóstico fisioterapêutico ou aplicação de um
plano de tratamento;
B) É dever do fisioterapeuta incentivar o pessoal sob a sua
coordenação, a busca de qualificação continuada e
permanente, em benefício do cliente – paciente –
usuário;
C) O fisioterapeuta, enquanto participante de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares constituídas em
programas e políticas de saúde, não deve colaborar com
os seus conhecimentos na assistência ao ser humano;
D) O fisioterapeuta pode prestar assistência profissional
gratuita ou a preço ínfimo, ressalvado o disposto no
artigo 38, valor Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos.

QUESTÃO 23
Sabemos que a capacidade vital de um paciente é
mensurada pelo seu volume de reserva inspiratório +
volume corrente + volume de reserva expiratório. Diante
disto, qual fator não altera a capacidade vital do paciente?
A) Insuficiência ventilatória neuromuscular;
B) Insuficiência ventilatória restritiva;
C) Insuficiência ventilatória obstrutiva;
D) Boa postura.

QUESTÃO 28
Analise a gasometria a seguir: PH: 7,58 - PO2: 145 mmHg
– PCO2: 42mmHG - HCO3: 32mEq/l. De acordo com esta
informação, assinale alternativa que corresponde a um
distúrbio gasométrico.

QUESTÃO 24
Há situações que a utilização da VNI otimiza a extubação.
Qual das opções abaixo, não há necessidade do uso da
ventilação não invasiva após a extubação?

A) Alcalose Metabólica com hiperóxia;
B) Acidose Metabólica com hipoxemia;
C) Alcalose Respiratória com hiperóxia;
D) Acidose respiratória com hipoxemia.

A) Para paciente com tosse eficaz;
B) Prevenir falha extubação;
C) Evitar falência respiratória;
D) Desmame precoce – Pacientes com DPOC.
QUESTÃO 25
Qual das condições abaixo, devemos dar início ao suporte
ventilatório não invasivo?
A) Pacientes com obesidade sem comprometimento
respiratório;
B) Pacientes que precisam reduzir e/ou melhorar o
trabalho muscular respiratório;
C) Pacientes com Glasgow 9 ou acima;
D) Pacientes com doenças neuromusculares estável.

6 de 7

FISIOTERAPEUTA

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
QUESTÃO 29
A interação entre a equipe multidisciplinar permite
diminuir o tempo de uso da TQT, acelerando o desmame
e tornando-o mais seguro para o paciente, com menor
risco de insucesso e complicações. A respeito deste tema,
analise as assertivas a seguir:
1. Na ausência de secreção, sinais de desconforto
respiratório e presença de tosse eficaz, decanular e
realizar curativo oclusivo;
2. Avaliação do médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo;
3. Com cuff desinsuflado sem sinais de desconforto
respiratório, trocar TQT plástico para metálico;
4. Ocluir TQT durante o atendimento e o paciente manterse estável hemodinamicamente, permanecer ocluído
por 48 horas;
5. Desinsuflar o cuff.
Marque a opção que melhor representa a sequência de um
processo de decanulação:
A) 2,
B) 2,
C) 5,
D) 5,

3,
5,
2,
3,

4,
3,
3,
4,

1,
4,
4,
2,

5;
1;
1;
1.

QUESTÃO 30
Há diversos estudos que evidenciam o acometimento da
mobilidade diafragmática. Esse acometimento pode estar
associado a alterações de parâmetros da função pulmonar
em pacientes com DPOC. Marque a opção que não
representa alteração nos parâmetros da função pulmonar
na DPOC.
A) Manifestações sistêmicas;
B) VEF 1;
C) Frequência de exacerbação;
D) Exercício pelo teste de caminhada de 6 minutos.
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