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INSTRUÇÕES 
 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
02)  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
03) A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas 

perguntas aos Fiscais. 
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
07)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta 

azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada 
questão. 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 
 
 

 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. Em biossegurança, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas 

são distribuídos em classes de risco. Sobre a classificação de risco dos agentes biológicos, 

analise as afirmativas: 

I. Existem 5 classes de riscos, que podem ser classificadas em: muito baixo, baixo, 

moderado, alto e elevado risco. 

II. Existem 4 classes de riscos: classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe 

de risco 4. 

III. A Classe de risco 1 diz respeito ao alto risco individual e para a comunidade. 

IV. A classe de risco 2 diz respeito ao moderado risco individual e limitado risco para a 

comunidade. 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) II e IV. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

 

2. A universalidade compõe os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse 

princípio é CORRETO afirmar: 

 

a) A universalidade diz respeito a preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral. 

b) A universalidade diz respeito à participação da comunidade. 

c) A universalidade é o 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. 

d) A universalidade determina que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, 

têm acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
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3. Com relação a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas: 

I. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, são organizadas de forma regionalizada 

e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

II. A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, no âmbito da 

União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. No nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de 

saúde. 

IV. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) II e III. 

 

4. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como um de seus princípios o 

conhecimento do território. Sobre esse princípio é possível AFIRMAR: 

 

a) O conhecimento do território diz respeito à articulação das ações de vigilância em 

saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de 

Saúde para garantir a integralidade da atenção à saúde da população. 

b) O conhecimento do território diz respeito à utilização da epidemiologia e da avaliação 

de risco para a definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de 

recursos e orientação programática. 

c) O conhecimento do território diz respeito a inserção da vigilância em saúde no 

processo de regionalização das ações e serviços de saúde. 

d) O conhecimento do território diz respeito a cooperação e articulação intra e intersetorial 

para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde. 

 

5. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do 

cuidado. Sobre a RAS assinale a alternativa INCORRETA: 



                                                                         
 
 
 
 
 
 

 

a) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema, em 

termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

b) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. 

c) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se 

cumpram os objetivos da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 

tecnológicas que os caracterizam. 

d) O domicílio e os hospitais não são pontos da rede de atenção à saúde, o primeiro pois 

se tratar do local de moradia do indivíduo e o hospital, devido à complexidade dos 

atendimentos. 

 

6. Os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) se baseiam em orientações 

clínicas, éticas e políticas, procurando não apenas se restringirem ao campo biológico, mas 

também reconhecerem os direitos das pessoas de poder participar em todos os processos 

que dizem respeito a sua vida relacionada aos serviços de saúde. São princípios da PNH: 

 

a) Universalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos, mas não a autonomia. 

b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

c) Transversalidade, integralidade da assistência, protagonismo, não corresponsabilidade 

dos sujeitos e coletivos. 

d) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, equidade, conhecimento 

do território e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 
 
 

7. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional. Com relação aos conceitos da PNSP, correlacione a primeira coluna à 

respectiva definição na segunda coluna: 

 

1. SEGURANÇA DO PACIENTE. 

2. DANO. 

3. INCIDENTE. 

4. EVENTO ADVERSO. 

5. GESTÃO DE RISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) Evento ou circunstância que poderia 

ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

(    ) Redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde. 

(  ) Aplicação sistêmica e contínua de 

iniciativas, procedimentos, condutas e 

recursos na avaliação e controle de riscos 

e eventos adversos que afetam a 

segurança, a saúde humana, a integridade 

profissional, o meio ambiente e a imagem 

institucional. 

(  ) Incidente que resulta em dano ao 

paciente. 

(  ) Comprometimento da estrutura ou 

função do corpo e/ou qualquer efeito dele 

oriundo, incluindo-se doenças, lesão, 

sofrimento, morte, incapacidade ou 

disfunção, podendo, assim, ser físico, 

social ou psicológico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de definições: 

 

a) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 



                                                                                

 

8. A análise dos riscos e benefícios são componentes imprescindíveis à análise ética em 

pesquisas com seres humanos. Com relação aos riscos e benefícios, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para 

minimizá-los. Mas caso ocorram, os pesquisadores não têm responsabilidade de 

prestar assistência ao participante de pesquisa. 

b) As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando o risco se 

justifique pelo benefício esperado e no caso de pesquisas experimentais da área da 

saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas 

para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 

c) Mesmo que os riscos sejam maiores que os benefícios, as pesquisas com seres 

humanos devem acontecer, visto que se trata de uma contribuição para o 

desenvolvimento da ciência. 

d) No Termo de Consentimento Livre Esclarecido não se faz necessário a inclusão de 

informações com relação aos desconfortos e riscos da pesquisa, visto que tais 

informações podem assustar o indivíduo e ele pode optar em não participar da 

pesquisa. 

 

9. Um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Educação em Saúde é o cuidado em 

saúde. Sobre esse eixo assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fomentar, fortalecer e ampliar o 

protagonismo popular, por meio do desenvolvimento de ações que envolvam a 

mobilização pelo direito à saúde e a qualificação da participação nos processos de 

formulação, implementação, gestão e controle social das políticas públicas. 

b) O eixo estratégico do cuidado em saúde compreende a ressignificação e a criação de 

práticas que oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na 

perspectiva da educação popular, a produção de novos conhecimentos e a 

sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, 

produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o enfrentamento 

dos desafios ainda presentes no SUS. 

c) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fortalecer as práticas populares 

de cuidado, o que implica apoiar sua sustentabilidade, sistematização, visibilidade e 

comunicação, no intuito de socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem 

como de aprimorar sua articulação com o SUS. 



                                                                                

 

d) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto promover o encontro e a 

visibilidade dos diferentes setores e atores em sua diversidade, visando o 

fortalecimento de políticas e ações integrais e integralizadoras. 

 

10. A Norma Regulamentadora-32 (NR32) tem como finalidade estabelecer as diretrizes 

básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de 

promoção e assistência à saúde em geral. Dos Riscos Biológico, das medidas de proteção 

que o empregador deve vedar, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos. 

b) O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho. 

c) O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, com exceção dos dias quentes. 

d) O empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

11. A Avaliação Multidimensional do Idoso permite o reconhecimento das demandas 

biopsicossociais do indivíduo, ou seja, o diagnóstico de suas condições de saúde agudas 

e/ou crônicas. É INCORRETO afirmar que: 

 

a) Este diagnóstico clínico-funcional deve ser capaz de reconhecer as incapacidades 

tanto no que se refere à independência e autonomia nas AVDs (funcionalidade global), 

quanto à presença de comprometimento dos sistemas funcionais principais. 

b) Este conjunto de diagnósticos biopsicossociais e funcionais do indivíduo, associados às 

intervenções promocionais, preventivas, curativas, paliativas e/ou reabilitadoras 

capazes de manter ou recuperar a saúde do idoso recebe o nome de Projeto 

Terapêutico Singular.  

c) Deve conter o diagnóstico das deficiências ou disfunções dos sistemas fisiológicos 

principais, como as alterações da nutrição, sono, saúde bucal e dos órgãos/sistemas 

(doenças). 

d) Diante da necessidade de atender às demandas do rápido envelhecimento 

populacional, o Estado do Paraná adotou uma estratégia que inicia a Avaliação 

Multidimensional Hierarquizada na Atenção Primária em Saúde identificando os idosos 

frágeis ou em risco de fragilização. 

12. A Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030), consistirá em 10 anos de 

colaboração combinada, catalítica e sustentada. As próprias pessoas idosas estarão no 

centro desse plano, que reunirá governos, a sociedade civil, agências internacionais, 

profissionais, a academia, a mídia e o setor privado para melhorar a vida das pessoas 

idosas, de suas famílias e de suas comunidades. Este plano de ação e estratégia para 

promoção do envelhecimento saudável foi proposto por: 

a) Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). 

b) Organização Mundial da Saúde (OMS). 

c) Estatuto da Pessoa Idosa (EPI). 

d) Federação Mundial de Associações de Saúde Pública (WFPHA). 
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13. Os “gigantes da geriatria” são o grupo de síndromes semelhantes que afetam os idosos, 

independente das doenças específicas. Assinale a alternativa que corresponde as 

Síndromes Geriátricas: 

a) Incapacidade Cognitiva, Incontinência Urinária, Instabilidade Postural, Delirium, 

Disfagia e Iatrogenia; 

b) Demência, Iatrogenia, Insuficiência familiar, Imobilidade, Incapacidade Comunivativa 

e Incontinência urinária; 

c) Incapacidade Cognitiva, Iatrogenia, Incontinência Urinária, Instabilidade Postural, 

Imobilidade, Incapacidade Comunicativa, Insufiência Familiar; 

d) Demência, Delirium, Polifarmácia. 

 

14. Relacione as colunas sobre os instrumentos comumente utilizados na Avaliação 

Multidimensional do Idoso. 

 

1. GDS.   

2. IVCF-20.        

3. Índice de Katz.           

4. MAN.      

 

(   ) Funcionalidade para atividades básicas 
de vida diária. 

(    ) Mini-Avaliação Nutricional. 

(   ) Escala Geriátrica de Depressão.  

( ) Índice de Vulnerabilidade Clínico-
Funcional – 20. 

 

a) 3, 4, 1 e 2. 
b) 1, 3, 2 e 4. 
c) 4, 3, 1 e 2. 
d) 2, 3, 4 e 1. 

 

15. Avaliação funcional em Cuidados Paliativos é fundamental no acompanhamento da 

evolução da doença e fundamental para tomada de decisões, previsão de prognóstico e 

diagnóstico da terminalidade. A “Palliative Performance Scale - PPS” possui 11 níveis de 

“performance” e deve ser utilizado todos os dias para pacientes internados, em todas as 

consultas ambulatoriais e visitas domiciliares. É INCORRETO afirmar que:  

a) O PPS classifica em níveis de “performance” de 0 a 100, divididos em intervalos de 10. 

b) A associação do PPS a outros sintomas como edema, delirium, dispneia e baixa 

ingesta alimentar, apresenta valor prognóstico favorecendo a tomada de decisões em 

Cuidados Paliativos. 



                                                                        

 

c) O PPS deve ser utilizado todos os dias para pacientes internados, em todas as 

consultas ambulatoriais e visitas domiciliares.  

d) Um PPS de 10% caracteriza - deambulação completa, sem evidência da doença, 

autocuidado completo, ingesta normal e nível da consciência completa. 

16. O Estatuto da Pessoa Idosa é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Recentemente a Lei nº 10.741 de 1º de 

outubro de 2003, sofreu alterações a fim de substituir em toda a Lei, as expressões “idoso” 

e “idosa” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Essa 

alteração foi estabelecida pela Lei: 

a) Lei nº 14.423 de 22 de janeiro de 2022. 

b) Lei nº 12.443 de 22 de julho de 2022. 

c) Lei nº 12.443 de 22 de janeiro de 2022. 

d) Lei nº 14.423 de 22 de julho de 2022. 

 

17. Termo utilizado para definir estereótipos, preconceitos e discriminação direcionados às 

pessoas com base na idade que têm. Essa definição se refere a: 

a) Gerontologia. 

b) Idadismo. 

c) Iatrogenia. 

d) Longevidade. 

 

18. A Gerontologia é o campo científico e profissional dedicado às questões multidimensionais 

do envelhecimento e da ____________, tendo por objetivo a descrição e a explicação do 

processo de envelhecimento nos seus mais variados aspectos. É, por esta natureza, 

multiprofissional e ___________. Na área profissional, visa à prevenção e a intervenção 

para garantir a melhor ___________   possível dos idosos até o momento final da sua vida.  

a) finitude / holístico / rotina diária. 

b) sociedade / holístico / autonomia. 

c) velhice / interdisciplinar / qualidade de vida. 

d) sociedade / interdisciplinar / vida. 

 

19. De acordo com a Lei nº 13.466 de 12 de julho de 2017 que altera a “prioridade especial” no 

Estatuto da Pessoa Idosa, é CORRETO afirmar: 



                                                                        

 

a) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos. 

b) Dentre os idosos, não caberá prioridade especial. 

c) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de noventa anos. 

d) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial às mulheres.  

 

20. A comunicação é um elemento fundamental na relação humana e um componente 

essencial do cuidado. O emprego adequado de técnicas e estratégias de comunicação 

interpessoal pelos profissionais de saúde é medida terapêutica comprovadamente eficaz. A 

respeito da Comunicação em Cuidados Paliativos é CORRETO afirmar:  

I. A comunicação interpessoal e o relacionamento humano representam a essência do 

cuidado que sustenta a fé e a esperança nos momentos mais difíceis de enfrentamento. 

II. Expressões de compaixão e afeto na relação com o paciente trazem a certeza de que 

ele é parte importante de um conjunto, o que ocasiona sensação de proteção e consolo, 

além de paz interior.  

III. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros especialistas que trabalham 

com seres humanos em situação de doença e sofrimento e, principalmente, com aqueles 

que vivenciam a terminalidade necessitam saber não apenas o quê, mas quando e como 

falar. 

IV. Comunicação interpessoal se resume à troca de mensagens entre três ou mais pessoas, 

visando à simples transmissão de informações.  

a) I, II, IV. 

b) II, e III. 

c) I, II, III. 

d) Todas as alternativas. 

 

21. A realização de práticas corporais e atividades físicas proporciona mais disposição, bem-

estar, autonomia e oportunidade de fazer amizades. Além disso, diminui o risco de doenças 

cardíacas, osteoporose, diabetes mellitus, depressão e certos tipos de câncer: Sobre 

atividade física e exercício é possível afirmar: 

a) Atividade física e exercício físico podem ser considerados como sinônimos. 

b) Atividade física é considerada uma atividade estruturada com o objetivo de melhorar ou 

manter os componentes físicos, como a estrutura muscular, a flexibilidade e o 

equilíbrio. 

c) A atividade física é um comportamento relacionado aos movimentos do corpo, que são 

feitos de maneira intencional, envolvendo também uma relação com a sociedade e com 



                                                                        

 

o ambiente no qual a pessoa está inserida. Como por exemplo atividades de lazer, 

tarefas domésticas ou no deslocamento o trabalho.  

d) Estão inseridos como exercícios físico atividades como respirar e movimentos 

involuntários. 

22. As fraturas proximais de fêmur são ocorrências relativamente comuns na população idosa 

e em geral podem trazer desfechos indesejados. Sobre essa fratura podemos afirmar que:  

a) Todos os pacientes conseguem recuperar a totalidade da amplitude de movimento e 

força independente da medida terapêutica adotada.  

b) Após a fixação da fratura, a fisioterapia se torna de extrema importância para estes 

pacientes, visando à mobilização precoce, fortalecimento muscular e o treino de 

marcha.  

c) Limitações de mobilidade são muito incomuns e não estão relacionadas à falta de força 

e potência muscular. 

d) A maior parte dos casos onde existe a fratura proximal de fêmur decorre de estresse 

mecânico e ocorre mesmo em repouso. 

23.  Sobre os marcadores para identificação da síndrome de fragilidade é CORRETO afirmar: 

a) A velocidade da marcha pode ser um dos marcadores para detecção dessa síndrome.  

b) A perda de peso não intencional é considerada como um marcador para fragilidade 

apenas quando associado a pessoas do sexo feminino após a menopausa. 

c) O autorrelato de fadiga e exaustão não pode ser considerado um marcador pois se 

trata de uma medida subjetiva. 

d) A preensão palmar por se tratar de uma forma de mensuração instrumental não é 

considerada como um marcador para detecção da síndrome. 

24. As quedas são eventos que podem ter ocorrência elevada na população idosa e podem 

trazer desfechos desfavoráveis, sobre quedas podemos afirmar: 

a) A síndrome pós-queda sempre será mais evidente em pacientes portadores de quadros 

demenciais e pouco incidente em pacientes com quadro de delirium. 

b) A avaliação do equilíbrio estático e dinâmico, deve ser avaliado apenas após o primeiro 

relato de queda. 

c) A prática regular de exercício físico é uma das alternativas para minimizar as 

alterações decorrentes do envelhecimento que favorecem as ocorrências de quedas. 

d) O trabalho sobre os músculos eretores da coluna, é de fundamental importância para o 

controle das quedas em idosos, sendo mais importante que o fortalecimento da 

musculatura de membros inferiores e treino de equilíbrio. 



                                                                        

 

25. A COVID-19, doença infecciosa que atingiu o mundo teve diversos impactos sobre a vida 

das pessoas e em especial a pessoa idosa, sendo assim podemos afirmar: 

a) Os impactos emocionais relacionados a reclusão de pessoas idosas não se 

apresentaram como fator importante na funcionalidade e socialização de idosos. 

b) A reabilitação pós-Covid, mostrou-se extremamente importante considerando as mais 

variadas sequelas apresentadas pelos pacientes. A fisioterapia juntamente com a 

equipe multiprofissional pode propiciar melhora na função e qualidade de vida de 

pacientes que tiveram a doença. 

c) Estudos recentes evidenciaram riscos na reabilitação precoce em pacientes pós-Covid, 

devido as dificuldades de avaliar a dispneia e força muscular dos pacientes idosos. 

d) Considerando a Covid como uma doença que acomete prioritariamente o sistema 

respiratório, o fisioterapeuta deverá focar em exercícios respiratórios e somente após 

duas semanas da reabilitação respiratória é que se deve dar sequência com exercícios 

físicos. 

26. Sobre o idoso hospitalizado e pós-alta hospitalar, podemos afirmar: 

a) Depressão, delirium, comprometimento cognitivo e físico, fatores ambientais, 

incapacidade funcional prévia e polifarmácia podem ser fatores de riscos para o 

declínio funcional de idosos hospitalizados. 

b) Apesar da alta hospitalar ser considerada uma transição por vezes complicada devido 

a necessidade das adaptações ambientais do domicílio, pacientes e familiares em geral 

não necessitam de orientações no ato da alta hospitalar, uma vez que estes 

profissionais não são capazes de auxiliar nesta questão. 

c) O encaminhamento do paciente para centros de reabilitação deverá ser feito sempre 

considerando a avaliação fisioterapêutica e pedido de solicitação exclusivamente 

médica, devido à complexidade do paciente. 

d) Pacientes internados deverão ser submetidos a avaliação respiratória criteriosa do 

fisioterapeuta, uma vez que o sistema respiratório é o único acometido durante o 

internamento hospitalar. 

27. Eventualmente idosos portadores de doenças crônicas, apresentam agudização de seu 

quadro necessitando de internamento hospitalar, sobre a hospitalização assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) A hospitalização pode ser considerada um fator de risco para redução funcional da 

pessoa idosa, porém não tem impacto sobre a independência e autonomia.  

b) A inatividade do idoso durante o internamento hospitalar está intimamente ligada a 

deterioração da capacidade funcional, atrofia de fibras musculares, aumento no risco 



                                                                        

 

de lesão por pressão, atelectasias, encurtamentos musculares e redução do retorno 

venoso.  

c) O delirium por se tratar de um estado de flutuação da consciência não pode ser 

considerado um fator importante para perda funcional durante o internamento. O 

fisioterapeuta não possui uma possibilidade terapêutica de intervir em pacientes nesta 

condição. 

d) Como a redução da mobilidade é um fator estritamente muscular, apenas o 

fisioterapeuta é capaz de traçar um diagnóstico e tratar este tipo de condição. 

28. Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), podemos AFIRMAR: 

a) É definida como uma resposta inflamatória anormal dos pulmões que evolui a uma 

progressiva limitação crônica do fluxo aéreo não totalmente reversível. As doenças que 

se caracterizam como DPOC são o Enfisema, a Bronquite Crônica e Sarcoidose. 

b) A reabilitação pulmonar deve ser adotada logo após o diagnóstico clínico, uma vez que 

em casos avançados o paciente não terá nenhum benefício terapêutico. 

c) A doença também pode apresentar outros efeitos sistêmicos que vão além das 

alterações pulmonares. 

d) A educação em saúde para pacientes e familiares, apesar de importante, não é capaz 

de gerar impacto significativo na melhora da qualidade de vida de pacientes com 

DPOC. 

29.  A fraqueza muscular adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma condição que 

pode afetar a pessoa idosa, sobre ela podemos considerar:  

a) É caracterizada como fraqueza muscular extrema, predominantemente bilateral e 

simétrica, sem distúrbio neuromuscular prévio. Possui causas multifatoriais como 

imobilismo, uso excessivo de drogas como corticosteroides e bloqueadores 

neuromusculares. 

b) A fraqueza muscular adquirida em UTI, pode atrapalhar o processo de desmame 

ventilatório, por conta desse fato, pacientes sob ventilação mecânica invasiva deve ser 

sempre extubados e a traqueostomia está contraindicada para esse perfil de pacientes.  

c) A avaliação da fraqueza muscular adquirida na UTI é de extrema importância e na 

literatura existem instrumentos para a avaliação da força muscular, tais como o Medical 

Reseach Council (MRC), a dinamometria, a escala de Borg, o Índice de Katz e Barthel. 

d) A mobilização precoce apresenta uma série de benefícios, no tratamento da fraqueza 

muscular em UTI e melhores desfechos. Tendo seu início recomendado a partir do 

momento em que o paciente já possui posturas antigravitacionais. 

 



                                                                        

 

 

30.  Sobre o processo de envelhecimento é CORRETO afirmar:  

a) É considerado um processo natural no que diz respeito à inalteração funcional do 

organismo, ocorrendo de maneira evitável com o passar do tempo. 

b) As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), não se apresentam como um fator de 

risco para o aumento da vulnerabilidade da pessoa idosa, mas podem se caracterizar 

como um fator limitador na funcionalidade total dos idosos. 

c) Os fatores extrínsecos que impactam na capacidade funcional da pessoa idosa são 

aqueles visualizados na interação do idoso com o meio ambiente em que vive, sendo o 

domicílio o local de maior exposição a esses riscos como por exemplo: pisos 

escorregadios e irregulares, ausência de barra de sustentação e corrimões em escadas, 

objetos espalhados pelo chão da residência, degraus com altura elevadas e iluminação 

inadequada. 

d)  A queda normalmente está associada ao aumento da fragilidade e vulnerabilidade da 

pessoa idosa. No entanto, alguns comportamentos de risco, como o sedentarismo e o 

estresse gerado pela atividade física, a não ingesta de suplementos vitamínicos e a 

hiperproteinemia podem elevar o risco de quedas. Demais fatores como demência, 

delirium e transtornos mentais, são situações sem correlação a essa temática. 

 

31. Dois conceitos precisam ser levados em consideração quando se é discutida a saúde da 

pessoa idosa, são eles, autonomia e independência. Sobre esses dois conceitos é possível 

AFIRMAR: 

 

a) Autonomia é definida como a capacidade de tomar suas próprias decisões, já 

independência diz respeito à capacidade de administrar seus recursos financeiros. 

b) Independência é a capacidade individual de executar algo com os próprios meios, sem 

a ajuda de outra pessoa e; autonomia é a capacidade individual de decisão e comando 

sobre as ações, estabelecendo e seguindo as próprias convicções. 

c) Autonomia é a capacidade individual de executar algo com os próprios meios, sem a 

ajuda de outra pessoa e; independência é a capacidade individual de decisão e 

comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo as próprias convicções. 

d) Independência é a capacidade individual de executar algo com os próprios meios, já 

autonomia é a capacidade de alimentar-se, vestir-se e tomar banho sem a necessidade 

de auxílio. 

 

32. Com o envelhecimento, diversas são as modificações que ocorrem no organismo, e elas 

necessitam ser conhecidas para que se possa diferenciar as alterações fisiológicas do 



                                                                        

 

envelhecimento daquelas associadas ao envelhecimento patológico. Sobre esse assunto, 

analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Senescência diz respeito a condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida 

baseadas em mecanismos fisiopatológicos. 

II. Senilidade diz respeito ao envelhecimento fisiológico. 

III. Indivíduo de 65 anos, com histórico de Acidente Vascular Encefálico, apresenta 

comprometimento motor em hemídio direito, dependência moderada nas atividades 

básicas de vida diária, apresenta de forma prevalente o envelhecimento senescente. 

IV. Senescência são alterações pelas quais o organismo passa e que são decorrentes de 

processos fisiológicos, que não caracterizam doenças e são comuns a todos os 

elementos de uma mesma espécie. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) II e IV. 

c) IV. 

d) I e III. 

 

33. A avaliação da pessoa idosa tem como ponto de partida a avaliação da funcionalidade 

global, através das atividades básicas de vida diária (AVD) e instrumentais de vida diária 

(AIVD). Entre os instrumentos que auxiliam nessa avaliação destacam-se o Índice de Katz 

e a Escala de Lawton, respectivamente. São atividades básicas de vida diária, avaliadas 

pelo Índice de Katz: 

 

a) Tomar banho, vestir-se, uso do vaso sanitário, transferência, continência fecal e 

urinária e alimentar-se. 

b) Arrumar a casa, telefonar, controlar e tomar os remédios e controlar seu próprio 

dinheiro. 

c) Tomar banho, vestir-se, uso do vaso sanitário, controlar e tomar os remédios. 

d) Controlar seu próprio dinheiro, continência fecal e urinária e alimentar-se.  

 

34. A instabilidade postural é uma síndrome geriátrica que traz repercussões negativas sobre a 

qualidade de vida e capacidade funcional da pessoa idosa. Das consequências dessa 

síndrome, destacam-se as quedas e o medo de cair. Sobre esse assunto, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) O medo de cair afeta todas as pessoas que sofreram uma queda. 



                                                                        

 

b) O fisioterapeuta deve indicar o uso de andador para todas as pessoas idosas, logo 

que as quedas são frequentes em pessoas com 60 anos ou mais. 

c) O histórico prévio de quedas relatado pela pessoa idosa não deve ser levado em 

consideração na avaliação fisioterapêutica, visto que se trata de uma queixa que 

deve ser reportada apenas ao médico. 

d) O medo de cair na pessoa idosa pode desencadear restrição de atividades, 

limitação da capacidade física e isolamento social. 

 

35. Sobre o ciclo da marcha típico, analise as afirmativas: 

I. O ciclo da marcha é dividido em duas fases: apoio e balanço. 

II. A fase de balanço constituí 40% do ciclo da marcha; 

III. A fase de apoio é definida como o intervalo no qual o pé do membro de referência se 

acha em contato com o solo. 

IV. Dois passos (um passo direito e um passo esquerdo) compreendem uma passada. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I e III. 

 

 

36.  O tônus muscular é definido como a resistência do músculo ao alongamento passivo ou 

estiramento. Representa o grau de contração residual no músculo em repouso com 

inervação normal, ou uma contração constante. Em algumas doenças, a alteração do tônus 

muscular pode ser comprometida. Sobre as alterações de tônus muscular, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Na espasticidade, a resistência aumenta conforme a amplitude e velocidade do 

alongamento. Assim, quanto mais amplo e rápido o alongamento, mais forte é a 

resistência do músculo espástico. 

b) Na espasticidade, a resistência diminuí conforme a amplitude e velocidade do 

alongamento. Assim, quanto mais amplo e rápido o alongamento, menor é a 

resistência do músculo espástico. 

c) Hipotonia e flacidez são termos usados para definir tônus muscular diminuído ou 

ausente. 



                                                                        

 

d) A distonia é um distúrbio hipercinético dos movimentos caracterizado por tônus 

comprometido ou desordenado, acompanhados por movimentos involuntários 

repetitivos. 

 

37. O Acidente Vascular Encefálico (AVE) refere-se ao desenvolvimento súbito de distúrbios na 

função cerebral de origem vascular, com sintomas que têm duração igual ou superior a 24 

horas, provocando alterações sensório-motoras e cognitivas de acordo com a área e a 

extensão da lesão. Sobre o AVE, analise as afirmativas: 

I. O AVE isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, devido a um trombo ou a 

um êmbolo. 

II. O AVE hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando 

sangramento. 

III. Os déficits motores caracterizam-se por hemiplegia (fraqueza) ou hemiparesia 

(paralisia) tipicamente no lado do corpo oposto ao local da lesão.  

IV. A marcha característica após o AVE é a hemiparética, também chamada de ceifante. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I e II. 

 

38. A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e 

progressiva, suas manifestações clínicas afetam a capacidade funcional e a qualidade de 

vida da pessoa que a possuí. Sobre a Doença de Parkinson, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) São manifestações clínicas da Doença de Parkinson: rigidez, acinesia, bradicinesia, 

tremor e instabilidade postural.  

b) A acinesia e a bradicinesia são manifestações clínicas da Doença de Parkinson e 

referem-se à dificuldade para iniciar o movimento e lentidão e dificuldade para manter o 

movimento, respectivamente. 

c) A marcha característica da pessoa com diagnóstico de Doença de Parkinson é a 

hemiplégica, também chamada de ceifante. 

d) Na Doença de Parkinson as reações posturais se tornam cada vez mais 

comprometidas à medida que doença progride. Isso se deve à rigidez, perda de 

amplitude de movimento, principalmente no tronco e fraqueza muscular. 

 



                                                                        

 

39. A sarcopenia tem altos encargos pessoais, sociais e econômicos quando não tratada e 

aumenta o risco de quedas e fraturas. Sobre a sarcopenia, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) A sarcopenia é uma doença muscular caracterizada pela fraqueza muscular, redução 

da quantidade e da qualidade muscular. 

b) A sarcopenia é uma doença muscular caracterizada apenas pela fraqueza muscular. 

c) A sarcopenia é uma doença muscular caracterizada pela redução da quantidade 

muscular e está presente apenas em pessoas idosas. 

d) O desempenho físico não é levado em consideração para o diagnóstico da gravidade 

da sarcopenia.  

 

40. Ao analisar um exame de gasometria arterial verificam-se os seguintes valores: 

Exame do paciente 

pH 7,16 

PaCO2 78 mmHg 

PaO2 80mmHg 

HCO3 24 mEq/l 

BE +1 

Saturação O2 95% 

 

Valores de referência 

pH 7,35 -7,45 

PaCO2 35 mmHg - 45 mmHg 

PaO2 80 mmHg - 100 mmHg 

HCO3 21 – 26 mEq/l 

BE -2 +2 

Saturação O2 95% 

 

Com base nos valores acima, é possível concluir que o paciente apresenta: 

a) Acidose respiratória. 

b) Alcalose metabólica. 

c) Alcalose respiratória. 

d) Acidose metabólica e hipercapnia. 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-

RESPOSTA                                                                                                                                   

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia. 
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