
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA 
CRIANÇA E DO ADOLESC

 

 

Área:

INSTRUÇÕES DO(A) CAN
 

1. Você esta recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 
questões objetivas com 5 alternativas para resposta
espaços numerados, reservados para marcação das opções.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.
3. A prova terá a duração de 3 (três) horas

tempo previsto. 
4. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

numeração das questões e páginas estão corretas.
5. Leia atentamente cada enunciado e assinale 
6. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
7. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com 

ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
8. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

identificação clara da resposta marcada.
9. Após terminar a marcação das respostas no cartão, entregue
10. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o 

autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de s
e sem este caderno de prova.

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 
início da prova (9h30min). 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura, não
assinaladas e que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 
legível. 

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 
documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrê
processo seletivo. 

15. Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras.Nenhum tipo
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a).
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Área:  FISIOTERAPIA 
 

INSTRUÇÕES DO(A) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

 
Você esta recebendo do fiscal de sala este caderno de prova com 9 (nove

com 5 alternativas para resposta  e também um cartão resposta com sessenta 
espaços numerados, reservados para marcação das opções. 
É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

3 (três) horas . Faça-a com tranqüilidade, mas fique atento ao limite do 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas estão corretas. 
Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.
Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.  

resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 
identificação clara da resposta marcada. 
Após terminar a marcação das respostas no cartão, entregue-o ao fiscal de sala.
Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de s
e sem este caderno de prova. 
O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura, não
assinaladas e que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 
documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras.Nenhum tipo
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a).

06/12/2020 
BOA PROVA! 
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FISIOTERAPIA  

QUESTÕES OBJETIVAS  

nove ) páginas e 30 (trinta) 
e também um cartão resposta com sessenta 

tranqüilidade, mas fique atento ao limite do 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

a opção que responde corretamente à questão. 
Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

o ao fiscal de sala. 
candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura, não estejam 
assinaladas e que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 
ncias”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras.Nenhum tipo de 
relógio, agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou 
multimídia. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

    
A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve 
esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, 
bem como de organizações civis, cujo objetivo final é bem como de organizações civis, cujo objetivo final é bem como de organizações civis, cujo objetivo final é bem como de organizações civis, cujo objetivo final é 
a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua 
comunidade, habilitandocomunidade, habilitandocomunidade, habilitandocomunidade, habilitando----a ao trabalho e aa ao trabalho e aa ao trabalho e aa ao trabalho e a
da vida social, segundo as suas possibilidades. da vida social, segundo as suas possibilidades. da vida social, segundo as suas possibilidades. da vida social, segundo as suas possibilidades. 
Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério 
da Saúde), dentre outras, é de: da Saúde), dentre outras, é de: da Saúde), dentre outras, é de: da Saúde), dentre outras, é de:     

 
(A) promover o acesso dos portadores de deficiência 

aos medicamentos, às órteses e próteses e a 
outros insumos necessários para sua 
recuperação e reabilitação; 
 

(B) apoiar a estruturação de centros de referência 
em reabilitação, preferencialmente localizados 
em instituições de ensino superior envolvidas na 
formação contínua de recursos humanos 
específicos para a atenção à pessoa portadora 
de deficiência; 
 

(C) promover a criação, na rede de serviços do SUS, 
de unidades de cuidados diurnos (centros
de atendimento domiciliar e de outros serviços 
complementares para o atendimento das 
pessoas portadoras de deficiência;
 

(D) viabilizar o desenvolvimento de ações de 
reabilitação, com utilização dos recursos 
comunitários, conforme o modelo preconizado 
pelas estratégias de saúde da família e de 
agentes comunitários de saúde; 
 

(E) promover a adoção de práticas, estilos e hábitos 
de vida saudáveis para a população portadora de 
deficiência, visando prevenir os agravos de 
deficiências já instaladas. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

 
FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, 
sugere as seguintes ações: sugere as seguintes ações: sugere as seguintes ações: sugere as seguintes ações:     
 

IIII---- estimulação do movimento social e de estimulação do movimento social e de estimulação do movimento social e de estimulação do movimento social e de 
opinião em opinião em opinião em opinião em defesa das políticas de defesa das políticas de defesa das políticas de defesa das políticas de 
proteção social;proteção social;proteção social;proteção social;    

IIIIIIII---- melhor utilização e gerenciamento dos melhor utilização e gerenciamento dos melhor utilização e gerenciamento dos melhor utilização e gerenciamento dos 
recursos do SUS, adotandorecursos do SUS, adotandorecursos do SUS, adotandorecursos do SUS, adotando
modelo misto de repasse dos recursosmodelo misto de repasse dos recursosmodelo misto de repasse dos recursosmodelo misto de repasse dos recursos
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1 

CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 ----    15151515    

A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve 
esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, 
bem como de organizações civis, cujo objetivo final é bem como de organizações civis, cujo objetivo final é bem como de organizações civis, cujo objetivo final é bem como de organizações civis, cujo objetivo final é 
a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua a inclusão da pessoa portadora de deficiência em sua 

a ao trabalho e aa ao trabalho e aa ao trabalho e aa ao trabalho e ao exercício o exercício o exercício o exercício 
da vida social, segundo as suas possibilidades. da vida social, segundo as suas possibilidades. da vida social, segundo as suas possibilidades. da vida social, segundo as suas possibilidades. 
Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério Responsabilidade do gestor federal do SUS (Ministério 

promover o acesso dos portadores de deficiência 
aos medicamentos, às órteses e próteses e a 

necessários para sua 

apoiar a estruturação de centros de referência 
em reabilitação, preferencialmente localizados 
em instituições de ensino superior envolvidas na 
formação contínua de recursos humanos 

o à pessoa portadora 

promover a criação, na rede de serviços do SUS, 
de unidades de cuidados diurnos (centros-dia), 
de atendimento domiciliar e de outros serviços 
complementares para o atendimento das 
pessoas portadoras de deficiência; 

abilizar o desenvolvimento de ações de 
reabilitação, com utilização dos recursos 
comunitários, conforme o modelo preconizado 
pelas estratégias de saúde da família e de 

promover a adoção de práticas, estilos e hábitos 
saudáveis para a população portadora de 

deficiência, visando prevenir os agravos de 

FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, FLEURY (2007), ao discutir sustentabilidade do SUS, 

estimulação do movimento social e de estimulação do movimento social e de estimulação do movimento social e de estimulação do movimento social e de 
defesa das políticas de defesa das políticas de defesa das políticas de defesa das políticas de 

melhor utilização e gerenciamento dos melhor utilização e gerenciamento dos melhor utilização e gerenciamento dos melhor utilização e gerenciamento dos 
recursos do SUS, adotandorecursos do SUS, adotandorecursos do SUS, adotandorecursos do SUS, adotando----se um se um se um se um 
modelo misto de repasse dos recursosmodelo misto de repasse dos recursosmodelo misto de repasse dos recursosmodelo misto de repasse dos recursos    

com base na capacidade instalada, com base na capacidade instalada, com base na capacidade instalada, com base na capacidade instalada, 
população e encargos sanitários;população e encargos sanitários;população e encargos sanitários;população e encargos sanitários;

IIIIIIIIIIII---- ampliação da eficiência, eficácia e ampliação da eficiência, eficácia e ampliação da eficiência, eficácia e ampliação da eficiência, eficácia e 
humanihumanihumanihumanização do sistema; zação do sistema; zação do sistema; zação do sistema; 

IVIVIVIV---- definição de responsabilidades definição de responsabilidades definição de responsabilidades definição de responsabilidades 
macrosanitárias e adoção de critérios de macrosanitárias e adoção de critérios de macrosanitárias e adoção de critérios de macrosanitárias e adoção de critérios de 
risco para definição de prioridades face a risco para definição de prioridades face a risco para definição de prioridades face a risco para definição de prioridades face a 
recursos escassos;recursos escassos;recursos escassos;recursos escassos;

VVVV---- ampliação da cobertura do Programa de ampliação da cobertura do Programa de ampliação da cobertura do Programa de ampliação da cobertura do Programa de 
Saúde da Família; Saúde da Família; Saúde da Família; Saúde da Família; 

VIVIVIVI---- desenvolvimento científico e desenvolvimento científico e desenvolvimento científico e desenvolvimento científico e 
incorporação de tincorporação de tincorporação de tincorporação de t

    
Das afirmativas acima:Das afirmativas acima:Das afirmativas acima:Das afirmativas acima:    
 
(A) apenas I e II estão corretas;
(B) apenas II e III estão corretas;
(C) apenas IV e V estão corretas;
(D) apenas II, IV e V estão corretas;
(E) todas estão corretas. 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

 
Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos 
humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz 
do marco teórico e conceitual da educação, surge do marco teórico e conceitual da educação, surge do marco teórico e conceitual da educação, surge do marco teórico e conceitual da educação, surge 
aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou 
mais profissões aprendem sobre os outros, com os mais profissões aprendem sobre os outros, com os mais profissões aprendem sobre os outros, com os mais profissões aprendem sobre os outros, com os 
outros e entre outros e entre outros e entre outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz si para possibilitar a colaboração eficaz si para possibilitar a colaboração eficaz si para possibilitar a colaboração eficaz 
e melhorar os resultados na saúde” e pode ser e melhorar os resultados na saúde” e pode ser e melhorar os resultados na saúde” e pode ser e melhorar os resultados na saúde” e pode ser 
denominado como a educação: denominado como a educação: denominado como a educação: denominado como a educação: 
 
(A) interprofissional; 
(B) transpessoal; 
(C) interdisciplinar; 
(D) multidisciplinar; 
(E) unidisciplinar. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

    
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores 
do SUS em torno de prioridades que apresentam do SUS em torno de prioridades que apresentam do SUS em torno de prioridades que apresentam do SUS em torno de prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população impacto sobre a situação de saúde da população impacto sobre a situação de saúde da população impacto sobre a situação de saúde da população 
brasileira. São prioridades pactuadas: brasileira. São prioridades pactuadas: brasileira. São prioridades pactuadas: brasileira. São prioridades pactuadas: 

 
(A) controle do câncer do colo do útero e da mama;
(B) redução da mortalidade 
(C) fortalecimento da atenção pré
(D) tratamento das doenças diarréicas;
(E) saúde mental do adolescente.
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com base na capacidade instalada, com base na capacidade instalada, com base na capacidade instalada, com base na capacidade instalada, 
população e encargos sanitários;população e encargos sanitários;população e encargos sanitários;população e encargos sanitários;    
ampliação da eficiência, eficácia e ampliação da eficiência, eficácia e ampliação da eficiência, eficácia e ampliação da eficiência, eficácia e 

zação do sistema; zação do sistema; zação do sistema; zação do sistema;     
definição de responsabilidades definição de responsabilidades definição de responsabilidades definição de responsabilidades 
macrosanitárias e adoção de critérios de macrosanitárias e adoção de critérios de macrosanitárias e adoção de critérios de macrosanitárias e adoção de critérios de 
risco para definição de prioridades face a risco para definição de prioridades face a risco para definição de prioridades face a risco para definição de prioridades face a 
recursos escassos;recursos escassos;recursos escassos;recursos escassos;    
ampliação da cobertura do Programa de ampliação da cobertura do Programa de ampliação da cobertura do Programa de ampliação da cobertura do Programa de 
Saúde da Família; Saúde da Família; Saúde da Família; Saúde da Família;     
desenvolvimento científico e desenvolvimento científico e desenvolvimento científico e desenvolvimento científico e 
incorporação de tincorporação de tincorporação de tincorporação de tecnologia em saúde.ecnologia em saúde.ecnologia em saúde.ecnologia em saúde.    

(A) apenas I e II estão corretas; 
(B) apenas II e III estão corretas; 
(C) apenas IV e V estão corretas; 
(D) apenas II, IV e V estão corretas; 

Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos Diante dos dilemas e perspectivas dos recursos 
humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz humanos em saúde, no contexto da pandemia à luz 
do marco teórico e conceitual da educação, surge do marco teórico e conceitual da educação, surge do marco teórico e conceitual da educação, surge do marco teórico e conceitual da educação, surge 
aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou aquele que “ocorre quando estudantes de duas ou 
mais profissões aprendem sobre os outros, com os mais profissões aprendem sobre os outros, com os mais profissões aprendem sobre os outros, com os mais profissões aprendem sobre os outros, com os 

si para possibilitar a colaboração eficaz si para possibilitar a colaboração eficaz si para possibilitar a colaboração eficaz si para possibilitar a colaboração eficaz 
e melhorar os resultados na saúde” e pode ser e melhorar os resultados na saúde” e pode ser e melhorar os resultados na saúde” e pode ser e melhorar os resultados na saúde” e pode ser 
denominado como a educação: denominado como a educação: denominado como a educação: denominado como a educação:     

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores 
do SUS em torno de prioridades que apresentam do SUS em torno de prioridades que apresentam do SUS em torno de prioridades que apresentam do SUS em torno de prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população impacto sobre a situação de saúde da população impacto sobre a situação de saúde da população impacto sobre a situação de saúde da população 
brasileira. São prioridades pactuadas: brasileira. São prioridades pactuadas: brasileira. São prioridades pactuadas: brasileira. São prioridades pactuadas:     

controle do câncer do colo do útero e da mama; 
redução da mortalidade materna e fetal; 
fortalecimento da atenção pré-hospitalar; 
tratamento das doenças diarréicas; 
saúde mental do adolescente. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

 
Segundo o documento das Segundo o documento das Segundo o documento das Segundo o documento das Diretrizes do Pacto pela Diretrizes do Pacto pela Diretrizes do Pacto pela Diretrizes do Pacto pela 
Saúde em 2006Saúde em 2006Saúde em 2006Saúde em 2006, o fortalecimento da capacidade de , o fortalecimento da capacidade de , o fortalecimento da capacidade de , o fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias, teve resposta às doenças emergentes e endemias, teve resposta às doenças emergentes e endemias, teve resposta às doenças emergentes e endemias, teve 
metas para o controle da (o): metas para o controle da (o): metas para o controle da (o): metas para o controle da (o):     

 
(A) câncer de próstata; 
(B) dengue; 
(C) febre amarela; 
(D) diarreia por rotavírus; 
(E) tabagismo. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

 
A lei A lei A lei A lei nº 8.080/1990nº 8.080/1990nº 8.080/1990nº 8.080/1990, cita como campo de atuação do, cita como campo de atuação do, cita como campo de atuação do, cita como campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações 
de vigilância epidemiológica, que é descrita como de vigilância epidemiológica, que é descrita como de vigilância epidemiológica, que é descrita como de vigilância epidemiológica, que é descrita como 
sendo um conjunto de ações:sendo um conjunto de ações:sendo um conjunto de ações:sendo um conjunto de ações:    
    
(A) capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da 
circulação de bens, que diretamente se 
relacionam com a saúde, e da prestação de 
serviços de interesse da saúde; 

(B) que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde 
coletiva, com a finalidade de recomendar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos; 

(C) através da vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho; 

(D) capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas de maior 
prevalência decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de be
indiretamente se relacionam com a saúde, e da 
prestação de serviços de interesse da saúde;

(E) que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 
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Diretrizes do Pacto pela Diretrizes do Pacto pela Diretrizes do Pacto pela Diretrizes do Pacto pela 
, o fortalecimento da capacidade de , o fortalecimento da capacidade de , o fortalecimento da capacidade de , o fortalecimento da capacidade de 

resposta às doenças emergentes e endemias, teve resposta às doenças emergentes e endemias, teve resposta às doenças emergentes e endemias, teve resposta às doenças emergentes e endemias, teve 

, cita como campo de atuação do, cita como campo de atuação do, cita como campo de atuação do, cita como campo de atuação do    
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações 
de vigilância epidemiológica, que é descrita como de vigilância epidemiológica, que é descrita como de vigilância epidemiológica, que é descrita como de vigilância epidemiológica, que é descrita como 

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens, que diretamente se 
relacionam com a saúde, e da prestação de 

que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde 

etiva, com a finalidade de recomendar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 

através da vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das 

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas de maior 
prevalência decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens, que 
indiretamente se relacionam com a saúde, e da 
prestação de serviços de interesse da saúde; 
que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde 

a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

    
Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo 
IV, da IV, da IV, da IV, da lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990, o artigo 18 afirma que, à , o artigo 18 afirma que, à , o artigo 18 afirma que, à , o artigo 18 afirma que, à 
direção municipal do SUS, compete: direção municipal do SUS, compete: direção municipal do SUS, compete: direção municipal do SUS, compete: 
    
(A) executar serviços de vigilância epidemiológica e 

sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador; 

(B) participar da definição de normas, critérios 
padrões para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho, e coor
saúde do trabalhador; 

(C) coordenar em caráter complementar e participar 
na execução das ações de vigilância 
epidemiológica, estabelecer normas e executar a 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras;  

(D) definir e coordenar os s
integradas de assistência de alta complexidade, 
de rede de laboratórios de saúde pública, de 
vigilância epidemiológica e de vigilância 
sanitária;  

(E) avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e 
mortalidade identificados no âmbito da unid
federada. 

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

    
Segundo a Segundo a Segundo a Segundo a lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990
atribuições do atribuições do atribuições do atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): Sistema Único de Saúde (SUS): Sistema Único de Saúde (SUS): Sistema Único de Saúde (SUS): 

 
IIII---- a identificação e divulgação dos fatores a identificação e divulgação dos fatores a identificação e divulgação dos fatores a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da condicionantes e determinantes da condicionantes e determinantes da condicionantes e determinantes da 
saúde saúde saúde saúde     

IIIIIIII---- a participação na formulação da política a participação na formulação da política a participação na formulação da política a participação na formulação da política 
e na execução de ações de saneamento e na execução de ações de saneamento e na execução de ações de saneamento e na execução de ações de saneamento 
básico básico básico básico     

IIIIIIIIIIII---- a ordenação da formação de recursos a ordenação da formação de recursos a ordenação da formação de recursos a ordenação da formação de recursos 
humanos na área de saúdehumanos na área de saúdehumanos na área de saúdehumanos na área de saúde

IVIVIVIV---- a formulação e execução da política de a formulação e execução da política de a formulação e execução da política de a formulação e execução da política de 
sangue e seus derivadossangue e seus derivadossangue e seus derivadossangue e seus derivados

VVVV---- a vigilância nutricional e a orientação a vigilância nutricional e a orientação a vigilância nutricional e a orientação a vigilância nutricional e a orientação 
alimenalimenalimenalimentartartartar    

 
Das afirmativas acima:Das afirmativas acima:Das afirmativas acima:Das afirmativas acima:    
 
(A) apenas I e II estão corretas.
(B) apenas II e III estão corretas.
(C) apenas IV e V estão corretas.
(D) apenas II, IV e V estão corretas.
(E) todas estão corretas    
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Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo Sobre as Competências e as Atribuições, no capítulo 
, o artigo 18 afirma que, à , o artigo 18 afirma que, à , o artigo 18 afirma que, à , o artigo 18 afirma que, à 

direção municipal do SUS, compete: direção municipal do SUS, compete: direção municipal do SUS, compete: direção municipal do SUS, compete:     

executar serviços de vigilância epidemiológica e 
sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador;  
participar da definição de normas, critérios e 

para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho, e coordenar a política de 
saúde do trabalhador;  
coordenar em caráter complementar e participar 
na execução das ações de vigilância 
epidemiológica, estabelecer normas e executar a 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e 

definir e coordenar os sistemas de redes 
integradas de assistência de alta complexidade, 
de rede de laboratórios de saúde pública, de 
vigilância epidemiológica e de vigilância 

avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e 
mortalidade identificados no âmbito da unidade 

lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990lei nº 8.080/1990    são objetivos e são objetivos e são objetivos e são objetivos e 
Sistema Único de Saúde (SUS): Sistema Único de Saúde (SUS): Sistema Único de Saúde (SUS): Sistema Único de Saúde (SUS):     

a identificação e divulgação dos fatores a identificação e divulgação dos fatores a identificação e divulgação dos fatores a identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da condicionantes e determinantes da condicionantes e determinantes da condicionantes e determinantes da 

a participação na formulação da política a participação na formulação da política a participação na formulação da política a participação na formulação da política 
e na execução de ações de saneamento e na execução de ações de saneamento e na execução de ações de saneamento e na execução de ações de saneamento 

a ordenação da formação de recursos a ordenação da formação de recursos a ordenação da formação de recursos a ordenação da formação de recursos 
humanos na área de saúdehumanos na área de saúdehumanos na área de saúdehumanos na área de saúde    
a formulação e execução da política de a formulação e execução da política de a formulação e execução da política de a formulação e execução da política de 
sangue e seus derivadossangue e seus derivadossangue e seus derivadossangue e seus derivados    
a vigilância nutricional e a orientação a vigilância nutricional e a orientação a vigilância nutricional e a orientação a vigilância nutricional e a orientação 

(A) apenas I e II estão corretas. 
(B) apenas II e III estão corretas. 
(C) apenas IV e V estão corretas. 
(D) apenas II, IV e V estão corretas. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

 
Segundo a  lei nº Segundo a  lei nº Segundo a  lei nº Segundo a  lei nº 8.142/908.142/908.142/908.142/90, que dispõe sobre a , que dispõe sobre a , que dispõe sobre a , que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema participação da comunidade na gestão do Sistema participação da comunidade na gestão do Sistema participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), citaÚnico de Saúde (SUS), citaÚnico de Saúde (SUS), citaÚnico de Saúde (SUS), cita----se a  instância colegiada, se a  instância colegiada, se a  instância colegiada, se a  instância colegiada, 
que que que que reunirreunirreunirreunir----sesesese----á a cada quatro anos, com a á a cada quatro anos, com a á a cada quatro anos, com a á a cada quatro anos, com a 
representação dos vários segmentos sociais para representação dos vários segmentos sociais para representação dos vários segmentos sociais para representação dos vários segmentos sociais para 
avaliar a situação de saúde e propor as diravaliar a situação de saúde e propor as diravaliar a situação de saúde e propor as diravaliar a situação de saúde e propor as dir
a formulação da política de saúde nos níveis a formulação da política de saúde nos níveis a formulação da política de saúde nos níveis a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, écorrespondentes, écorrespondentes, écorrespondentes, é    denominada: denominada: denominada: denominada:     

 
(A) Conselho de Saúde; 
(B) Conferência de Saúde; 
(C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS); 
(D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASEMS); 
(E) Fundo Nacional de Saúde. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

    
Na implementação da Política Nacional de Na implementação da Política Nacional de Na implementação da Política Nacional de Na implementação da Política Nacional de 
Humanização (PNH), buscouHumanização (PNH), buscouHumanização (PNH), buscouHumanização (PNH), buscou----se consolidar, se consolidar, se consolidar, se consolidar, 
prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre 
elas: elas: elas: elas:     

 
(A) as unidades de saúde garantirão as informações 

ao usuário, o acompanhamento  de caráter 
obrigatório de pessoas de sua rede social e os 
direitos do código dos usuários do SUS

(B) todo usuário do SUS saberá quem são os 
profissionais que cuidam de sua saúde, e os 
serviços de saúde se responsabilizarão por sua 
referência territorial, se o caso for d
complexidade; 

(C) serão reduzidas as filas e o tempo de espera 
com ampliação do acesso e atendimento 
acolhedor e resolutivo baseados em critérios de 
risco; 

(D) as unidades de saúde garantirão gestão 
participativa aos seus trabalhadores, assim 
como educação permanente aos usuários;

(E) fortalecimento do trabalho de alta complexidade 
estimulando o  protagonismo de esquipes 
especializadas. 
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, que dispõe sobre a , que dispõe sobre a , que dispõe sobre a , que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema participação da comunidade na gestão do Sistema participação da comunidade na gestão do Sistema participação da comunidade na gestão do Sistema 

se a  instância colegiada, se a  instância colegiada, se a  instância colegiada, se a  instância colegiada, 
á a cada quatro anos, com a á a cada quatro anos, com a á a cada quatro anos, com a á a cada quatro anos, com a 

representação dos vários segmentos sociais para representação dos vários segmentos sociais para representação dos vários segmentos sociais para representação dos vários segmentos sociais para 
avaliar a situação de saúde e propor as diravaliar a situação de saúde e propor as diravaliar a situação de saúde e propor as diravaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para etrizes para etrizes para etrizes para 
a formulação da política de saúde nos níveis a formulação da política de saúde nos níveis a formulação da política de saúde nos níveis a formulação da política de saúde nos níveis 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

Na implementação da Política Nacional de Na implementação da Política Nacional de Na implementação da Política Nacional de Na implementação da Política Nacional de 
se consolidar, se consolidar, se consolidar, se consolidar, 

prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre prioritariamente, quatro marcas específicas, dentre 

as unidades de saúde garantirão as informações 
ao usuário, o acompanhamento  de caráter 
obrigatório de pessoas de sua rede social e os 
direitos do código dos usuários do SUS; 
todo usuário do SUS saberá quem são os 
profissionais que cuidam de sua saúde, e os 
serviços de saúde se responsabilizarão por sua 

o caso for de alta 

serão reduzidas as filas e o tempo de espera 
com ampliação do acesso e atendimento 

baseados em critérios de 

as unidades de saúde garantirão gestão 
participativa aos seus trabalhadores, assim 

permanente aos usuários; 
fortalecimento do trabalho de alta complexidade 
estimulando o  protagonismo de esquipes 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

    
Diante da Diante da Diante da Diante da pandemiapandemiapandemiapandemia    pelopelopelopelo
CoV2), a implementação da Política Nacional de CoV2), a implementação da Política Nacional de CoV2), a implementação da Política Nacional de CoV2), a implementação da Política Nacional de 
Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores 
impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, 
principalmente relacionados ao modo de principalmente relacionados ao modo de principalmente relacionados ao modo de principalmente relacionados ao modo de 
transmissibilidade da infecção, como: transmissibilidade da infecção, como: transmissibilidade da infecção, como: transmissibilidade da infecção, como: 
 
(A) garantia de visita aberta 

do acompanhante e de sua rede social, 
respeitando a dinâmica de cada unidade 
hospitalar e as peculiaridades das necessidades 
do acompanhante; 
 

(B) definir protocolos clínicos, garantindo a 
eliminação de intervenções desnecessárias e 
respeitando as diferenças e as necessidades do 
sujeito; 
 

(C) acolher a demanda por meio de critérios de 
avaliação de risco, ga
referenciado aos demais níveis de assistência;
 

(D) existência de mecanismos de desospitalização, 
visando a alternativas às
como as de cuidados domiciliares;
 

(E) estabelecer formas de acolhimento e inclusão do 
usuário que promovam a otimização dos 
serviços, o fim das filas, a hierar
riscos e o acesso aos demais níveis do sistema.

    
    
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

    
A Portaria A Portaria A Portaria A Portaria nº 1.554/13nº 1.554/13nº 1.554/13nº 1.554/13    dispõe sobre as regras de dispõe sobre as regras de dispõe sobre as regras de dispõe sobre as regras de 
financiamento e execução do Componente financiamento e execução do Componente financiamento e execução do Componente financiamento e execução do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado 
pela busca da garantia de: pela busca da garantia de: pela busca da garantia de: pela busca da garantia de:     

 
(A) universalidade; 
(B) autonomia; 
(C) integralidade; 
(D) igualdade; 
(E) equidade. 
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pelopelopelopelo    novo coronavírusnovo coronavírusnovo coronavírusnovo coronavírus    (SARS(SARS(SARS(SARS----
CoV2), a implementação da Política Nacional de CoV2), a implementação da Política Nacional de CoV2), a implementação da Política Nacional de CoV2), a implementação da Política Nacional de 
Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores Humanização (PNH) vivenciou um dos seus maiores 
impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, impactos nas diretrizes da atenção hospitalar, 
principalmente relacionados ao modo de principalmente relacionados ao modo de principalmente relacionados ao modo de principalmente relacionados ao modo de 
transmissibilidade da infecção, como: transmissibilidade da infecção, como: transmissibilidade da infecção, como: transmissibilidade da infecção, como:     

garantia de visita aberta por meio da presença 
nhante e de sua rede social, 

respeitando a dinâmica de cada unidade 
hospitalar e as peculiaridades das necessidades 

definir protocolos clínicos, garantindo a 
tervenções desnecessárias e 

eitando as diferenças e as necessidades do 

acolher a demanda por meio de critérios de 
avaliação de risco, garantindo o acesso 
referenciado aos demais níveis de assistência; 

existência de mecanismos de desospitalização, 
visando a alternativas às práticas hospitalares, 
como as de cuidados domiciliares; 

estabelecer formas de acolhimento e inclusão do 
usuário que promovam a otimização dos 
serviços, o fim das filas, a hierarquização de 
riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. 

dispõe sobre as regras de dispõe sobre as regras de dispõe sobre as regras de dispõe sobre as regras de 
financiamento e execução do Componente financiamento e execução do Componente financiamento e execução do Componente financiamento e execução do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado do Sistema Único de Saúde (SUS), e é caracterizado 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

 
O processo de regionalização como estratégia de O processo de regionalização como estratégia de O processo de regionalização como estratégia de O processo de regionalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e de busca de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior equidade, se faz através de um plano diretor de maior equidade, se faz através de um plano diretor de maior equidade, se faz através de um plano diretor de maior equidade, se faz através de um plano diretor de 
regionalização, na perspectiva de garantir o acesregionalização, na perspectiva de garantir o acesregionalização, na perspectiva de garantir o acesregionalização, na perspectiva de garantir o aces
aos cidadãos, o mais próximo possível de sua aos cidadãos, o mais próximo possível de sua aos cidadãos, o mais próximo possível de sua aos cidadãos, o mais próximo possível de sua 
residência, a um conjunto de ações, como: residência, a um conjunto de ações, como: residência, a um conjunto de ações, como: residência, a um conjunto de ações, como: 

 
(A) assistência pré-natal, parto e puerpério;
(B) tratamento das intercorrências de menor 

incidência ; 
(C) atendimento de afecções crônicas de menor 

incidência; 
(D) tratamento cirúrgico de casos de urgências 

hospitalares; 
(E) controle das doenças bucais mais raras na 

população. 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

 
As repercussões que a COVIDAs repercussões que a COVIDAs repercussões que a COVIDAs repercussões que a COVID----19 e suas estratégias 19 e suas estratégias 19 e suas estratégias 19 e suas estratégias 
de enfrentamento, como o isolamento social, podem de enfrentamento, como o isolamento social, podem de enfrentamento, como o isolamento social, podem de enfrentamento, como o isolamento social, podem 
trazer o aumento do risco de violência conttrazer o aumento do risco de violência conttrazer o aumento do risco de violência conttrazer o aumento do risco de violência cont
e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas 
à (ao):à (ao):à (ao):à (ao):    
    
(A) competição pelos poucos recursos ( na área da 

saúde), funcionamento parcial de muitos 
serviços de defesa dos direitos da população;

(B) erosão de suporte social (especialmente o 
escolar) e questões estruturais relativas à 
desigualdade de gênero; 

(C) estresse dos pais devido às múltiplas tarefas e 
crianças e adolescentes mais irritadiças pelas 
restrições de mobilidade e pela falta dos colegas;

(D) redução das redes sociais e o isolamento 
causado pela obrigatoriedade do uso de 
máscaras nos espaços externos; 

(E) interrupção ou diminuição das atividades em 
igrejas, creches, escolas e serviços de proteção 
social. 
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O processo de regionalização como estratégia de O processo de regionalização como estratégia de O processo de regionalização como estratégia de O processo de regionalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e de busca de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior equidade, se faz através de um plano diretor de maior equidade, se faz através de um plano diretor de maior equidade, se faz através de um plano diretor de maior equidade, se faz através de um plano diretor de 
regionalização, na perspectiva de garantir o acesregionalização, na perspectiva de garantir o acesregionalização, na perspectiva de garantir o acesregionalização, na perspectiva de garantir o acesso so so so 
aos cidadãos, o mais próximo possível de sua aos cidadãos, o mais próximo possível de sua aos cidadãos, o mais próximo possível de sua aos cidadãos, o mais próximo possível de sua 
residência, a um conjunto de ações, como: residência, a um conjunto de ações, como: residência, a um conjunto de ações, como: residência, a um conjunto de ações, como:     

natal, parto e puerpério; 
tratamento das intercorrências de menor 

atendimento de afecções crônicas de menor 

cirúrgico de casos de urgências 

controle das doenças bucais mais raras na 

19 e suas estratégias 19 e suas estratégias 19 e suas estratégias 19 e suas estratégias 
de enfrentamento, como o isolamento social, podem de enfrentamento, como o isolamento social, podem de enfrentamento, como o isolamento social, podem de enfrentamento, como o isolamento social, podem 
trazer o aumento do risco de violência conttrazer o aumento do risco de violência conttrazer o aumento do risco de violência conttrazer o aumento do risco de violência contra crianças ra crianças ra crianças ra crianças 
e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas e adolescentes, no nível relacional estão relacionadas 

competição pelos poucos recursos ( na área da 
saúde), funcionamento parcial de muitos 
serviços de defesa dos direitos da população; 
erosão de suporte social (especialmente o 
escolar) e questões estruturais relativas à 

estresse dos pais devido às múltiplas tarefas e 
crianças e adolescentes mais irritadiças pelas 
restrições de mobilidade e pela falta dos colegas; 
redução das redes sociais e o isolamento 
ausado pela obrigatoriedade do uso de 

interrupção ou diminuição das atividades em 
igrejas, creches, escolas e serviços de proteção 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

    
Promover a saúde integral de lésbicas, gays, Promover a saúde integral de lésbicas, gays, Promover a saúde integral de lésbicas, gays, Promover a saúde integral de lésbicas, gays, 
bissexuais, bissexuais, bissexuais, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a travestis e transexuais, eliminando a travestis e transexuais, eliminando a travestis e transexuais, eliminando a 
discriminação e o preconceito institucional, discriminação e o preconceito institucional, discriminação e o preconceito institucional, discriminação e o preconceito institucional, 
contribuindo para a redução das desigualdades e contribuindo para a redução das desigualdades e contribuindo para a redução das desigualdades e contribuindo para a redução das desigualdades e 
para a consolidação do SUS como sistema universal, para a consolidação do SUS como sistema universal, para a consolidação do SUS como sistema universal, para a consolidação do SUS como sistema universal, 
integral e equânime, constitui objetivos da (o):integral e equânime, constitui objetivos da (o):integral e equânime, constitui objetivos da (o):integral e equânime, constitui objetivos da (o):
    
(A) Plano Nacional de Promoç

Direitos Humanos LGBT;
(B) Política Nacional de Saúde Integral LGBT;
(C) Plano Integrado de Enfrentamento da 

Feminização da Epidemia de AIDS e DSTs;
(D) Programa Brasil sem Homofobia;
(E) Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

    
    

CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS 
(16 (16 (16 (16 ––––

    
    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616    

 
Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com 
propriedades elásticas, portanto,propriedades elásticas, portanto,propriedades elásticas, portanto,propriedades elásticas, portanto,
sistema respiratório é uma medida de sua sistema respiratório é uma medida de sua sistema respiratório é uma medida de sua sistema respiratório é uma medida de sua 
elasticidade e de suaelasticidade e de suaelasticidade e de suaelasticidade e de sua    resistência à deformidade frente resistência à deformidade frente resistência à deformidade frente resistência à deformidade frente 
a qualquer força a qualquer força a qualquer força a qualquer força representada por graus variáveis derepresentada por graus variáveis derepresentada por graus variáveis derepresentada por graus variáveis de
esforço. Em relação ao esforço. Em relação ao esforço. Em relação ao esforço. Em relação ao sistema respiratório de um sistema respiratório de um sistema respiratório de um sistema respiratório de um 
lactelactelactelactente de 3 meses, podemosnte de 3 meses, podemosnte de 3 meses, podemosnte de 3 meses, podemos
complacência pulmonar é menor em comparação a complacência pulmonar é menor em comparação a complacência pulmonar é menor em comparação a complacência pulmonar é menor em comparação a 
um sistemaum sistemaum sistemaum sistema    respiratório quando completamente respiratório quando completamente respiratório quando completamente respiratório quando completamente 
desenvolvidodesenvolvidodesenvolvidodesenvolvido. Sinalize abaixo qua. Sinalize abaixo qua. Sinalize abaixo qua. Sinalize abaixo qua
que justique justique justique justifique a afirmativa sublinhada:fique a afirmativa sublinhada:fique a afirmativa sublinhada:fique a afirmativa sublinhada:
 
(A) ausência de surfactante, ventilação colateral 

escassa e centro respiratório imaturo
 

(B) menor biodisponibilidade de ácinos, menor 
complacência torácica e tensão
aumentada; 
 

(C) ausência de ácinos, ventilação colateral em 
desenvolvimento e maior complacência
 

(D) menor biodisponibilidade de ácinos, ventilação 
colateral escassa e tensão
aumentada; 
 

(E) menor complacência torácica, menor 
disponibilidade de ácinos e ausência de
surfactante. 
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Promover a saúde integral de lésbicas, gays, Promover a saúde integral de lésbicas, gays, Promover a saúde integral de lésbicas, gays, Promover a saúde integral de lésbicas, gays, 
travestis e transexuais, eliminando a travestis e transexuais, eliminando a travestis e transexuais, eliminando a travestis e transexuais, eliminando a 

discriminação e o preconceito institucional, discriminação e o preconceito institucional, discriminação e o preconceito institucional, discriminação e o preconceito institucional, 
contribuindo para a redução das desigualdades e contribuindo para a redução das desigualdades e contribuindo para a redução das desigualdades e contribuindo para a redução das desigualdades e 
para a consolidação do SUS como sistema universal, para a consolidação do SUS como sistema universal, para a consolidação do SUS como sistema universal, para a consolidação do SUS como sistema universal, 
integral e equânime, constitui objetivos da (o):integral e equânime, constitui objetivos da (o):integral e equânime, constitui objetivos da (o):integral e equânime, constitui objetivos da (o):    

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 
Direitos Humanos LGBT; 
Política Nacional de Saúde Integral LGBT; 
Plano Integrado de Enfrentamento da 
Feminização da Epidemia de AIDS e DSTs; 
Programa Brasil sem Homofobia; 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS    
––––    30)30)30)30)    

Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com Os pulmões e o tórax são constituídos por tecidos com 
propriedades elásticas, portanto,propriedades elásticas, portanto,propriedades elásticas, portanto,propriedades elásticas, portanto,    a complacência do a complacência do a complacência do a complacência do 
sistema respiratório é uma medida de sua sistema respiratório é uma medida de sua sistema respiratório é uma medida de sua sistema respiratório é uma medida de sua 

resistência à deformidade frente resistência à deformidade frente resistência à deformidade frente resistência à deformidade frente 
representada por graus variáveis derepresentada por graus variáveis derepresentada por graus variáveis derepresentada por graus variáveis de    

sistema respiratório de um sistema respiratório de um sistema respiratório de um sistema respiratório de um 
nte de 3 meses, podemosnte de 3 meses, podemosnte de 3 meses, podemosnte de 3 meses, podemos    afirmar que, afirmar que, afirmar que, afirmar que, sua sua sua sua 

complacência pulmonar é menor em comparação a complacência pulmonar é menor em comparação a complacência pulmonar é menor em comparação a complacência pulmonar é menor em comparação a 
respiratório quando completamente respiratório quando completamente respiratório quando completamente respiratório quando completamente 

. Sinalize abaixo qua. Sinalize abaixo qua. Sinalize abaixo qua. Sinalize abaixo quaisisisis    são os fatoressão os fatoressão os fatoressão os fatores    
fique a afirmativa sublinhada:fique a afirmativa sublinhada:fique a afirmativa sublinhada:fique a afirmativa sublinhada:    

ausência de surfactante, ventilação colateral 
escassa e centro respiratório imaturo; 

menor biodisponibilidade de ácinos, menor 
complacência torácica e tensão superficial 

ácinos, ventilação colateral em 
desenvolvimento e maior complacência torácica; 

menor biodisponibilidade de ácinos, ventilação 
colateral escassa e tensão superficial 

menor complacência torácica, menor 
disponibilidade de ácinos e ausência de 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717    

 
A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico 
frequente na população pediátrica,frequente na população pediátrica,frequente na população pediátrica,frequente na população pediátrica,
principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), 
nos meses de outononos meses de outononos meses de outononos meses de outono    e inverno. A maioria dos e inverno. A maioria dos e inverno. A maioria dos e inverno. A maioria dos 
pacientes com BVA, em seu curso pacientes com BVA, em seu curso pacientes com BVA, em seu curso pacientes com BVA, em seu curso natural, varia entre natural, varia entre natural, varia entre natural, varia entre 
sete asete asete asete a    dez dias, porém algumas crianças dez dias, porém algumas crianças dez dias, porém algumas crianças dez dias, porém algumas crianças 
permanecem sintomáticas por semanas. Em relaçãopermanecem sintomáticas por semanas. Em relaçãopermanecem sintomáticas por semanas. Em relaçãopermanecem sintomáticas por semanas. Em relação
aos sintomas descritos na literatura, podemos aos sintomas descritos na literatura, podemos aos sintomas descritos na literatura, podemos aos sintomas descritos na literatura, podemos 
todos abaixo, todos abaixo, todos abaixo, todos abaixo, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO: : : :     
    
(A) hipersecretividade; 

 
(B) aumento da frequência respiratória

 
(C) inapetência; 

 
(D) nistagmo; 

 
(E) êmese. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818    

    
A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a 
incapacidade do sistema respiratório emincapacidade do sistema respiratório emincapacidade do sistema respiratório emincapacidade do sistema respiratório em
oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no 
suprimento das demandassuprimento das demandassuprimento das demandassuprimento das demandas    metabólicas do organismo. metabólicas do organismo. metabólicas do organismo. metabólicas do organismo. 
A população pediátrica é A população pediátrica é A população pediátrica é A população pediátrica é particularmente mais particularmente mais particularmente mais particularmente mais 
suscetível asuscetível asuscetível asuscetível a    desenvolver distúrbio respiratório de desenvolver distúrbio respiratório de desenvolver distúrbio respiratório de desenvolver distúrbio respiratório de 
gravegravegravegrave, com aumento do esforço, com aumento do esforço, com aumento do esforço, com aumento do esforço    respiratório em respiratório em respiratório em respiratório em 
decorrência decorrência decorrência decorrência dededede    diversos fatores relacionados àdiversos fatores relacionados àdiversos fatores relacionados àdiversos fatores relacionados à
biomecânica ventilatóriabiomecânica ventilatóriabiomecânica ventilatóriabiomecânica ventilatória    desvantajosa. Sinalize desvantajosa. Sinalize desvantajosa. Sinalize desvantajosa. Sinalize 
abaixo qual escala é direcionada para avaliabaixo qual escala é direcionada para avaliabaixo qual escala é direcionada para avaliabaixo qual escala é direcionada para avali
ventilatórioventilatórioventilatórioventilatório    na população pediátrica. na população pediátrica. na população pediátrica. na população pediátrica.     
    
(A) escala visual analógica. 

 
(B) escala de Alberta. 

 
(C) escala TIMP. 

 
(D) escala de Bradem. 

 
(E) escore de wood-downes. 
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A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico A bronquiolite viral aguda (BVA) é um diagnóstico 
frequente na população pediátrica,frequente na população pediátrica,frequente na população pediátrica,frequente na população pediátrica,    ocasionada ocasionada ocasionada ocasionada 
principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), 

e inverno. A maioria dos e inverno. A maioria dos e inverno. A maioria dos e inverno. A maioria dos 
natural, varia entre natural, varia entre natural, varia entre natural, varia entre 

dez dias, porém algumas crianças dez dias, porém algumas crianças dez dias, porém algumas crianças dez dias, porém algumas crianças 
permanecem sintomáticas por semanas. Em relaçãopermanecem sintomáticas por semanas. Em relaçãopermanecem sintomáticas por semanas. Em relaçãopermanecem sintomáticas por semanas. Em relação    
aos sintomas descritos na literatura, podemos aos sintomas descritos na literatura, podemos aos sintomas descritos na literatura, podemos aos sintomas descritos na literatura, podemos citar citar citar citar 

aumento da frequência respiratória; 

A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a A insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a 
incapacidade do sistema respiratório emincapacidade do sistema respiratório emincapacidade do sistema respiratório emincapacidade do sistema respiratório em    manter a manter a manter a manter a 
oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no oxigenação e/ou ventilação ocasionando falha no 

metabólicas do organismo. metabólicas do organismo. metabólicas do organismo. metabólicas do organismo. 
particularmente mais particularmente mais particularmente mais particularmente mais 

desenvolver distúrbio respiratório de desenvolver distúrbio respiratório de desenvolver distúrbio respiratório de desenvolver distúrbio respiratório de 
respiratório em respiratório em respiratório em respiratório em 

diversos fatores relacionados àdiversos fatores relacionados àdiversos fatores relacionados àdiversos fatores relacionados à    
desvantajosa. Sinalize desvantajosa. Sinalize desvantajosa. Sinalize desvantajosa. Sinalize 

abaixo qual escala é direcionada para avaliabaixo qual escala é direcionada para avaliabaixo qual escala é direcionada para avaliabaixo qual escala é direcionada para avaliar esforço ar esforço ar esforço ar esforço 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919    

 
Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados 
abaixo, que é diretamente abaixo, que é diretamente abaixo, que é diretamente abaixo, que é diretamente 
constante de tempo pulmoconstante de tempo pulmoconstante de tempo pulmoconstante de tempo pulmo
encontraencontraencontraencontra----se emse emse emse em    ventilação mecânica invasiva: ventilação mecânica invasiva: ventilação mecânica invasiva: ventilação mecânica invasiva: 
    
(A) fluxo inspiratório; 

 
(B) pressão inspiratória positiva

 
(C) pressão expiratória final positiva

 
(D) fração inspirada de oxigênio

 
(E) tempo inspiratório. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020    

 
Em relação àEm relação àEm relação àEm relação à    ventilação mecânica não invasivaventilação mecânica não invasivaventilação mecânica não invasivaventilação mecânica não invasiva
umumumum    paciente pediátrico asmático quepaciente pediátrico asmático quepaciente pediátrico asmático quepaciente pediátrico asmático que
improdutiva persistente, esforço respiratório leve improdutiva persistente, esforço respiratório leve improdutiva persistente, esforço respiratório leve improdutiva persistente, esforço respiratório leve 
além dealém dealém dealém de    ausculta pulmonar com sibilância difusa e ausculta pulmonar com sibilância difusa e ausculta pulmonar com sibilância difusa e ausculta pulmonar com sibilância difusa e 
tempo expiratório tempo expiratório tempo expiratório tempo expiratório prolongado, devemosprolongado, devemosprolongado, devemosprolongado, devemos
seguinte estratégia: seguinte estratégia: seguinte estratégia: seguinte estratégia:     
    
(A) admitir em modo espontâneo e ajustar pressões 

com volume corrente alvo 
 

(B) admitir em modo assistido controlado e solicitar 
sedação a equipe médica (RASSalvo 
 

(C) admitir em modo espontâneo e 
com volume corrente alvo 
 

(D) admitir em modo assistido controlado e 
programar frequência respiratória
atualmente pelo paciente
 

(E) admitir em modo assistido controlado e ajustar 
tempo inspiratório em 1,2 segundos
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Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados Sinalize UM dos parâmetros ventilatórios citados 
abaixo, que é diretamente abaixo, que é diretamente abaixo, que é diretamente abaixo, que é diretamente responsávelresponsávelresponsávelresponsável    pelo ajuste da pelo ajuste da pelo ajuste da pelo ajuste da 
constante de tempo pulmoconstante de tempo pulmoconstante de tempo pulmoconstante de tempo pulmonar, quando o paciente nar, quando o paciente nar, quando o paciente nar, quando o paciente 

ventilação mecânica invasiva: ventilação mecânica invasiva: ventilação mecânica invasiva: ventilação mecânica invasiva:     

pressão inspiratória positiva; 

pressão expiratória final positiva; 

fração inspirada de oxigênio; 

ventilação mecânica não invasivaventilação mecânica não invasivaventilação mecânica não invasivaventilação mecânica não invasiva    em em em em 
paciente pediátrico asmático quepaciente pediátrico asmático quepaciente pediátrico asmático quepaciente pediátrico asmático que    apresenta tosse apresenta tosse apresenta tosse apresenta tosse 

improdutiva persistente, esforço respiratório leve improdutiva persistente, esforço respiratório leve improdutiva persistente, esforço respiratório leve improdutiva persistente, esforço respiratório leve 
ausculta pulmonar com sibilância difusa e ausculta pulmonar com sibilância difusa e ausculta pulmonar com sibilância difusa e ausculta pulmonar com sibilância difusa e 

prolongado, devemosprolongado, devemosprolongado, devemosprolongado, devemos    traçar a traçar a traçar a traçar a 

admitir em modo espontâneo e ajustar pressões 
com volume corrente alvo ≤ 6ml/kg; 

admitir em modo assistido controlado e solicitar 
sedação a equipe médica (RASSalvo -5); 

admitir em modo espontâneo e ajustar pressões 
com volume corrente alvo ≥ 9,5ml/kg; 

admitir em modo assistido controlado e 
programar frequência respiratória apresentada 
atualmente pelo paciente; 

admitir em modo assistido controlado e ajustar 
tempo inspiratório em 1,2 segundos. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121    

    
A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) 
é uma incoordenação entre osé uma incoordenação entre osé uma incoordenação entre osé uma incoordenação entre os    esforços do paciente e esforços do paciente e esforços do paciente e esforços do paciente e 
as necessidades ventilatórias do mesmo em relação as necessidades ventilatórias do mesmo em relação as necessidades ventilatórias do mesmo em relação as necessidades ventilatórias do mesmo em relação 
ao que éao que éao que éao que é    ofertado pelo ventilador. É um fenômeno ofertado pelo ventilador. É um fenômeno ofertado pelo ventilador. É um fenômeno ofertado pelo ventilador. É um fenômeno 
comum, com taxas de incidência comum, com taxas de incidência comum, com taxas de incidência comum, com taxas de incidência entre 10% eentre 10% eentre 10% eentre 10% e
sendo classificadas em fatores relacionados ao sendo classificadas em fatores relacionados ao sendo classificadas em fatores relacionados ao sendo classificadas em fatores relacionados ao 
paciente, ao ventilador ou apaciente, ao ventilador ou apaciente, ao ventilador ou apaciente, ao ventilador ou a    ambos. Cada tipo de ambos. Cada tipo de ambos. Cada tipo de ambos. Cada tipo de 
assincronia pode ser detectado pela inspeção visual assincronia pode ser detectado pela inspeção visual assincronia pode ser detectado pela inspeção visual assincronia pode ser detectado pela inspeção visual 
das curvasdas curvasdas curvasdas curvas    de volumede volumede volumede volume----tempo, fluxotempo, fluxotempo, fluxotempo, fluxo----tempo e pressãotempo e pressãotempo e pressãotempo e pressão
tempo na tela do ventilador mecânico e tempo na tela do ventilador mecânico e tempo na tela do ventilador mecânico e tempo na tela do ventilador mecânico e 
esesesestádiretamente associada a desfechos indesejados, tádiretamente associada a desfechos indesejados, tádiretamente associada a desfechos indesejados, tádiretamente associada a desfechos indesejados, 
tais como desconforto, dispneia, pioratais como desconforto, dispneia, pioratais como desconforto, dispneia, pioratais como desconforto, dispneia, piora
gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão 
muscular diafragmática,muscular diafragmática,muscular diafragmática,muscular diafragmática,    prejuízo do sono, aumento prejuízo do sono, aumento prejuízo do sono, aumento prejuízo do sono, aumento 
da necessidade de sedação e/ou de bloqueioda necessidade de sedação e/ou de bloqueioda necessidade de sedação e/ou de bloqueioda necessidade de sedação e/ou de bloqueio
neuromuscular, asneuromuscular, asneuromuscular, asneuromuscular, assim como aumento do tempo de sim como aumento do tempo de sim como aumento do tempo de sim como aumento do tempo de 
VM, de desmame e de mortalidade.VM, de desmame e de mortalidade.VM, de desmame e de mortalidade.VM, de desmame e de mortalidade.    
    
Analise a curva fluxoAnalise a curva fluxoAnalise a curva fluxoAnalise a curva fluxo----tempo a seguir e sinalize a opção tempo a seguir e sinalize a opção tempo a seguir e sinalize a opção tempo a seguir e sinalize a opção 
CORRETACORRETACORRETACORRETA    que é correspondenteque é correspondenteque é correspondenteque é correspondente    ao gráfico. ao gráfico. ao gráfico. ao gráfico. 
 

(A) fluxo inspiratório insuficiente. 
 

(B) duplo disparo. 
 

(C) auto-peep. 
 

(D) disparo ineficaz. 
 

(E) disparo tardio. 
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A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) A assincronia em ventilação mecânica invasiva (VMI) 
esforços do paciente e esforços do paciente e esforços do paciente e esforços do paciente e 

as necessidades ventilatórias do mesmo em relação as necessidades ventilatórias do mesmo em relação as necessidades ventilatórias do mesmo em relação as necessidades ventilatórias do mesmo em relação 
ofertado pelo ventilador. É um fenômeno ofertado pelo ventilador. É um fenômeno ofertado pelo ventilador. É um fenômeno ofertado pelo ventilador. É um fenômeno 

entre 10% eentre 10% eentre 10% eentre 10% e    85%, 85%, 85%, 85%, 
sendo classificadas em fatores relacionados ao sendo classificadas em fatores relacionados ao sendo classificadas em fatores relacionados ao sendo classificadas em fatores relacionados ao 

ambos. Cada tipo de ambos. Cada tipo de ambos. Cada tipo de ambos. Cada tipo de 
assincronia pode ser detectado pela inspeção visual assincronia pode ser detectado pela inspeção visual assincronia pode ser detectado pela inspeção visual assincronia pode ser detectado pela inspeção visual 

tempo e pressãotempo e pressãotempo e pressãotempo e pressão----
tempo na tela do ventilador mecânico e tempo na tela do ventilador mecânico e tempo na tela do ventilador mecânico e tempo na tela do ventilador mecânico e 

tádiretamente associada a desfechos indesejados, tádiretamente associada a desfechos indesejados, tádiretamente associada a desfechos indesejados, tádiretamente associada a desfechos indesejados, 
tais como desconforto, dispneia, pioratais como desconforto, dispneia, pioratais como desconforto, dispneia, pioratais como desconforto, dispneia, piora    da troca da troca da troca da troca 
gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão 

prejuízo do sono, aumento prejuízo do sono, aumento prejuízo do sono, aumento prejuízo do sono, aumento 
da necessidade de sedação e/ou de bloqueioda necessidade de sedação e/ou de bloqueioda necessidade de sedação e/ou de bloqueioda necessidade de sedação e/ou de bloqueio    

sim como aumento do tempo de sim como aumento do tempo de sim como aumento do tempo de sim como aumento do tempo de 

tempo a seguir e sinalize a opção tempo a seguir e sinalize a opção tempo a seguir e sinalize a opção tempo a seguir e sinalize a opção 
ao gráfico. ao gráfico. ao gráfico. ao gráfico.     

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222    

 
Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa 
de epilepsia e derivaçãode epilepsia e derivaçãode epilepsia e derivaçãode epilepsia e derivação    ventriculventriculventriculventricul
evolui com crise convulsiva tônicoevolui com crise convulsiva tônicoevolui com crise convulsiva tônicoevolui com crise convulsiva tônico
domicílio,domicílio,domicílio,domicílio,    sendo levado àsendo levado àsendo levado àsendo levado à    emergênciaemergênciaemergênciaemergência
apresenta sinal deapresenta sinal deapresenta sinal deapresenta sinal de    Brudzinski e KBrudzinski e KBrudzinski e KBrudzinski e K
jato e novo episódio de crise convulsivajato e novo episódio de crise convulsivajato e novo episódio de crise convulsivajato e novo episódio de crise convulsiva
derebaixamento do nível de consciência. Na derebaixamento do nível de consciência. Na derebaixamento do nível de consciência. Na derebaixamento do nível de consciência. Na 
monitorização dos sinais vitais apresentasaturação monitorização dos sinais vitais apresentasaturação monitorização dos sinais vitais apresentasaturação monitorização dos sinais vitais apresentasaturação 
periférica de oxigênio em 8periférica de oxigênio em 8periférica de oxigênio em 8periférica de oxigênio em 8
reinalante areinalante areinalante areinalante a    15 litros porminuto)15 litros porminuto)15 litros porminuto)15 litros porminuto)
de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.
Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a 
equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios 
ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese 
diagnóstica éaumento da pressão intdiagnóstica éaumento da pressão intdiagnóstica éaumento da pressão intdiagnóstica éaumento da pressão int
etiologia ainda desconhecida. Em relação aosetiologia ainda desconhecida. Em relação aosetiologia ainda desconhecida. Em relação aosetiologia ainda desconhecida. Em relação aos
parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar 
a seguinte estratégiaa seguinte estratégiaa seguinte estratégiaa seguinte estratégia    neuroprotetora:neuroprotetora:neuroprotetora:neuroprotetora:
 
(A) hipercapnia permissiva, pCO2 

que pH acima de 7,21
 

(B) volume corrente alvo a 10 ml / quilo
 

(C) controle do pCO2 dentro da faixa 35 e 45 de 
acordo com monitorização dinâmica da
intracraniana; 
 

(D) admitir na Ventilação M
em modo PRVC (pressão regulada com volume 
controlado); 
 

(E) iniciar ventilação com Peep (pressã
final positiva) ajustada 15 cm H2O.
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Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa Paciente de 8 anos, com história patológica pregressa 
ventriculventriculventriculventriculoooo----peritoneal (DVP), peritoneal (DVP), peritoneal (DVP), peritoneal (DVP), 

evolui com crise convulsiva tônicoevolui com crise convulsiva tônicoevolui com crise convulsiva tônicoevolui com crise convulsiva tônico----clônica no clônica no clônica no clônica no 
emergênciaemergênciaemergênciaemergência....    Durante exame Durante exame Durante exame Durante exame 

Brudzinski e KBrudzinski e KBrudzinski e KBrudzinski e Kerning, vômito em erning, vômito em erning, vômito em erning, vômito em 
jato e novo episódio de crise convulsivajato e novo episódio de crise convulsivajato e novo episódio de crise convulsivajato e novo episódio de crise convulsiva,,,,    seguido seguido seguido seguido 
derebaixamento do nível de consciência. Na derebaixamento do nível de consciência. Na derebaixamento do nível de consciência. Na derebaixamento do nível de consciência. Na 
monitorização dos sinais vitais apresentasaturação monitorização dos sinais vitais apresentasaturação monitorização dos sinais vitais apresentasaturação monitorização dos sinais vitais apresentasaturação 
periférica de oxigênio em 8periférica de oxigênio em 8periférica de oxigênio em 8periférica de oxigênio em 81% (sob máscara não 1% (sob máscara não 1% (sob máscara não 1% (sob máscara não 

15 litros porminuto)15 litros porminuto)15 litros porminuto)15 litros porminuto), frequência cardíaca , frequência cardíaca , frequência cardíaca , frequência cardíaca 
de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.de 156 batimentos por minuto e taquidispnéia.    
Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a Prontamente é realizada intubação orotraqueal e a 
equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios equipe solicita o ajuste dosparâmetros ventilatórios 
ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese ao fisioterapeuta de plantão. A primeira hipótese 
diagnóstica éaumento da pressão intdiagnóstica éaumento da pressão intdiagnóstica éaumento da pressão intdiagnóstica éaumento da pressão intracraniana por racraniana por racraniana por racraniana por 
etiologia ainda desconhecida. Em relação aosetiologia ainda desconhecida. Em relação aosetiologia ainda desconhecida. Em relação aosetiologia ainda desconhecida. Em relação aos    
parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar parâmetros ventilatórios de admissão devemos traçar 

neuroprotetora:neuroprotetora:neuroprotetora:neuroprotetora:    

hipercapnia permissiva, pCO2 ≥ 55 mmhg, desde 
que pH acima de 7,21; 

volume corrente alvo a 10 ml / quilo de peso; 

controle do pCO2 dentro da faixa 35 e 45 de 
acordo com monitorização dinâmica da pressão 

Mecânica Invasiva paciente 
em modo PRVC (pressão regulada com volume 

iniciar ventilação com Peep (pressão expiratória 
final positiva) ajustada 15 cm H2O. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323    

    
Condições de saúde que geram obstruções Condições de saúde que geram obstruções Condições de saúde que geram obstruções Condições de saúde que geram obstruções 
brônquicas possuembrônquicas possuembrônquicas possuembrônquicas possuem    características multifatoriais ecaracterísticas multifatoriais ecaracterísticas multifatoriais ecaracterísticas multifatoriais e
diante das características fisiológicas dasdiante das características fisiológicas dasdiante das características fisiológicas dasdiante das características fisiológicas das
pequenas (menores que 5 anos)pequenas (menores que 5 anos)pequenas (menores que 5 anos)pequenas (menores que 5 anos),,,,    podemos dizer que:podemos dizer que:podemos dizer que:podemos dizer que:
 
(A) a hipersecreção gera um maior estado de 

obstrução devido ao pequeno diâmetro das vias 
aéreas; 
 

(B) os sons decorrentes da obstrução em vias 
aéreas distais são muito percebidos durante a 
ausculta devido à maior velocidade do fluxo 
nesta região; 
 

(C) as vias aéreas proximais são as responsáveis 
pelo fluxo de ar turbulento decorrente do maior 
depósito de secreção neste local; 
 

(D) o gradiente de pressão pulmonar não pode 
determinar o fluxo do fluido dentro do conduto 
determinando o sentido de escoamento
 

(E) a frequência respiratória é elevada em crianças 
pequenas devido ao turbilhonamento de ar 
decorrente da obstrução brônquica nas vias
aéreas proximais. 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424    

 
 

Sobre as manifestações clínicas decorrentes da Sobre as manifestações clínicas decorrentes da Sobre as manifestações clínicas decorrentes da Sobre as manifestações clínicas decorrentes da 
espinha bífida podemosespinha bífida podemosespinha bífida podemosespinha bífida podemos    afirmarafirmarafirmarafirmar    que:que:que:que:    
    
(A) a perda de função muscular é generalizada 

independente do nível da lesão; 
 

(B) o tônus muscular não sofre nenhuma alteração 
decorrente da lesão; 
 

(C) a hipersensibilidade é mais comum abaixo do 
nível da lesão; 
 

(D) a hidrocefalia ocorre devido ao alargamento dos 
ventrículos cerebrais; 
 

(E) Chiari II é uma má formação rara em crianças 
com mielomeningocele. 
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Condições de saúde que geram obstruções Condições de saúde que geram obstruções Condições de saúde que geram obstruções Condições de saúde que geram obstruções 
características multifatoriais ecaracterísticas multifatoriais ecaracterísticas multifatoriais ecaracterísticas multifatoriais e,,,,    

diante das características fisiológicas dasdiante das características fisiológicas dasdiante das características fisiológicas dasdiante das características fisiológicas das    crianças crianças crianças crianças 
podemos dizer que:podemos dizer que:podemos dizer que:podemos dizer que:    

a hipersecreção gera um maior estado de 
diâmetro das vias 

os sons decorrentes da obstrução em vias 
percebidos durante a 

ausculta devido à maior velocidade do fluxo 

as vias aéreas proximais são as responsáveis 
decorrente do maior 

 

o gradiente de pressão pulmonar não pode 
dentro do conduto 

mento; 

a frequência respiratória é elevada em crianças 
turbilhonamento de ar 

decorrente da obstrução brônquica nas vias 

Sobre as manifestações clínicas decorrentes da Sobre as manifestações clínicas decorrentes da Sobre as manifestações clínicas decorrentes da Sobre as manifestações clínicas decorrentes da 

a perda de função muscular é generalizada 

o tônus muscular não sofre nenhuma alteração 

a hipersensibilidade é mais comum abaixo do 

a hidrocefalia ocorre devido ao alargamento dos 

Chiari II é uma má formação rara em crianças 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525    

 
A Fibrose CísticaA Fibrose CísticaA Fibrose CísticaA Fibrose Cística    (FC)(FC)(FC)(FC)    é uma condição de saúde é uma condição de saúde é uma condição de saúde é uma condição de saúde 
autossômica recessiva queautossômica recessiva queautossômica recessiva queautossômica recessiva que
produção da proteína transmembrana envolvida naprodução da proteína transmembrana envolvida naprodução da proteína transmembrana envolvida naprodução da proteína transmembrana envolvida na
regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às 
técnicastécnicastécnicastécnicas    fisioterapêuticas para o melhor manejo desta fisioterapêuticas para o melhor manejo desta fisioterapêuticas para o melhor manejo desta fisioterapêuticas para o melhor manejo desta 
condição de saúde, écondição de saúde, écondição de saúde, écondição de saúde, é    CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO
    
(A) a pressão expiratória positiva (PEP) é a técnica 

mais efetiva para drenagem do excesso de muco 
pulmonar pois aumenta o fluxo de ar nas
aéreas distais; 
 

(B) os exercícios ativos que geram aumento do fluxo 
respiratório são elementos chave para o sucesso 
do tratamento; 
 

(C) drenagem postura e, vibração e percussão são 
técnicas que podem gerar
quadro clínico, podendo levar o paciente à
internação; 
 

(D) as terapias gênicas, orientações
exercícios leves, manejo
medicamentos e alimentação são as únicas 
terapias resolutivas na FC
 

(E) técnicas expiratórias passivas e controle 
dietético são as intervenções
mobilização de secreção garantindo melhor
prognóstico ao paciente com FC
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é uma condição de saúde é uma condição de saúde é uma condição de saúde é uma condição de saúde 
autossômica recessiva queautossômica recessiva queautossômica recessiva queautossômica recessiva que    gera deficiência na gera deficiência na gera deficiência na gera deficiência na 
produção da proteína transmembrana envolvida naprodução da proteína transmembrana envolvida naprodução da proteína transmembrana envolvida naprodução da proteína transmembrana envolvida na    
regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às regulação dos canais de cloreto no pulmão. Quanto às 

fisioterapêuticas para o melhor manejo desta fisioterapêuticas para o melhor manejo desta fisioterapêuticas para o melhor manejo desta fisioterapêuticas para o melhor manejo desta 
CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmarafirmarafirmarafirmar    quequequeque::::    

a pressão expiratória positiva (PEP) é a técnica 
drenagem do excesso de muco 

pois aumenta o fluxo de ar nas vias 

os exercícios ativos que geram aumento do fluxo 
elementos chave para o sucesso 

, vibração e percussão são 
técnicas que podem gerar exacerbação do 

podendo levar o paciente à 

as terapias gênicas, orientações domiciliares de 
exercícios leves, manejo correto de 
medicamentos e alimentação são as únicas 

resolutivas na FC; 

técnicas expiratórias passivas e controle 
são as intervenções que geram maior 

mobilização de secreção garantindo melhor 
prognóstico ao paciente com FC. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626    

    
A vigilância do quadril é um importante fator de A vigilância do quadril é um importante fator de A vigilância do quadril é um importante fator de A vigilância do quadril é um importante fator de 
atenção durante aatenção durante aatenção durante aatenção durante a    avaliação da estrutura e função avaliação da estrutura e função avaliação da estrutura e função avaliação da estrutura e função 
musculomusculomusculomusculo    esquelética da criança comesquelética da criança comesquelética da criança comesquelética da criança com
cerebral. Diante disso, é cerebral. Diante disso, é cerebral. Diante disso, é cerebral. Diante disso, é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:
 
(A) a obliquidade pélvica não interfere na evolução 

da luxação de quadril; 
 

(B) a articulação coxofemoral possui apenas 
movimentos de flexo-extensão e rotação
 

(C) o íleo-psoas possui ação secundária na ação de 
flexão da articulaçãocoxofemoral; 
 

(D) o quadril pode realizar até 180° de flexão e pode 
ser avaliado pelo teste de Staheli; 
 

(E) o teste de Thomas é positivo quando o membro 
inferior examinado não toca a mesa

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727    

 
A.J.P é um lactente a termo A.J.P é um lactente a termo A.J.P é um lactente a termo A.J.P é um lactente a termo que que que que nasceu de parto nasceu de parto nasceu de parto nasceu de parto 
cesáricesáricesáricesárioooo, apresentou APGAR9/10 e atualmente , apresentou APGAR9/10 e atualmente , apresentou APGAR9/10 e atualmente , apresentou APGAR9/10 e atualmente 
meses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhandomeses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhandomeses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhandomeses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhando
seu desenvolvimento, notou que determinadas seu desenvolvimento, notou que determinadas seu desenvolvimento, notou que determinadas seu desenvolvimento, notou que determinadas 
posturas esperadas para idade,posturas esperadas para idade,posturas esperadas para idade,posturas esperadas para idade,    ainda não tinham ainda não tinham ainda não tinham ainda não tinham 
sido desenvolvidas sido desenvolvidas sido desenvolvidas sido desenvolvidas pelo lactente. Sendo assim, pelo lactente. Sendo assim, pelo lactente. Sendo assim, pelo lactente. Sendo assim, 
M.F.J.PM.F.J.PM.F.J.PM.F.J.P    o o o o     levoulevoulevoulevou    aaaa    neurologista a qualneurologista a qualneurologista a qualneurologista a qual,,,,    
clínica, diagnosticou comclínica, diagnosticou comclínica, diagnosticou comclínica, diagnosticou com    atraso no desenvolvimento atraso no desenvolvimento atraso no desenvolvimento atraso no desenvolvimento 
motor. motor. motor. motor. EEEEncaminhncaminhncaminhncaminhouououou    para uma equipede fisioterapia para uma equipede fisioterapia para uma equipede fisioterapia para uma equipede fisioterapia 
eeeemmmm    um hospital em Londrina, afim de que fossem um hospital em Londrina, afim de que fossem um hospital em Londrina, afim de que fossem um hospital em Londrina, afim de que fossem 
realizadasrealizadasrealizadasrealizadas    avaliações fisioavaliações fisioavaliações fisioavaliações fisioterapêuticas em relação a terapêuticas em relação a terapêuticas em relação a terapêuticas em relação a 
tônus, reflexos, reações e marcos dotônus, reflexos, reações e marcos dotônus, reflexos, reações e marcos dotônus, reflexos, reações e marcos do    desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 
motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou 
ausência doausência doausência doausência do    reflexo de Mreflexo de Mreflexo de Mreflexo de Moro (oro (oro (oro (----) e presença do reflexo ) e presença do reflexo ) e presença do reflexo ) e presença do reflexo 
de Landau I (+). De acordo com estes doisde Landau I (+). De acordo com estes doisde Landau I (+). De acordo com estes doisde Landau I (+). De acordo com estes dois
reflexos, assinale a alternatireflexos, assinale a alternatireflexos, assinale a alternatireflexos, assinale a alternativa va va va CORRETACORRETACORRETACORRETA
 
(A) no reflexo de Landau I, a fisioterapeuta segura a 

criança pela cintura com as duasmãos e 
aproxima a cabeça do lactente sobre uma 
plataforma com relativa rapidez.Antes da cabeça 
chegar à plataforma, os braços seestendem 
como se a criançafosse se apoiar; 
 

(B) o reflexo de Landau I é esboçado dos 7 meses 
aos 9 meses de vida; 
 

(C) no reflexo de Moro a resposta principal 
apresentada é a flexão rápida dos membros
superiores; 
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A vigilância do quadril é um importante fator de A vigilância do quadril é um importante fator de A vigilância do quadril é um importante fator de A vigilância do quadril é um importante fator de 
avaliação da estrutura e função avaliação da estrutura e função avaliação da estrutura e função avaliação da estrutura e função 

esquelética da criança comesquelética da criança comesquelética da criança comesquelética da criança com    paralisia paralisia paralisia paralisia 
afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

a obliquidade pélvica não interfere na evolução 

a articulação coxofemoral possui apenas 
e rotação; 

ação secundária na ação de 
 

o quadril pode realizar até 180° de flexão e pode 
 

o teste de Thomas é positivo quando o membro 
toca a mesa. 

nasceu de parto nasceu de parto nasceu de parto nasceu de parto 
, apresentou APGAR9/10 e atualmente , apresentou APGAR9/10 e atualmente , apresentou APGAR9/10 e atualmente , apresentou APGAR9/10 e atualmente temtemtemtem    7 7 7 7 

meses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhandomeses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhandomeses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhandomeses de idade. Sua mãe M.F.J.P, acompanhando    
seu desenvolvimento, notou que determinadas seu desenvolvimento, notou que determinadas seu desenvolvimento, notou que determinadas seu desenvolvimento, notou que determinadas 

ainda não tinham ainda não tinham ainda não tinham ainda não tinham 
pelo lactente. Sendo assim, pelo lactente. Sendo assim, pelo lactente. Sendo assim, pelo lactente. Sendo assim, 

    após avaliação após avaliação após avaliação após avaliação 
atraso no desenvolvimento atraso no desenvolvimento atraso no desenvolvimento atraso no desenvolvimento 

para uma equipede fisioterapia para uma equipede fisioterapia para uma equipede fisioterapia para uma equipede fisioterapia 
um hospital em Londrina, afim de que fossem um hospital em Londrina, afim de que fossem um hospital em Londrina, afim de que fossem um hospital em Londrina, afim de que fossem 

terapêuticas em relação a terapêuticas em relação a terapêuticas em relação a terapêuticas em relação a 
desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 

motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou motor. Na avaliação dos reflexos, A.J.P apresentou 
) e presença do reflexo ) e presença do reflexo ) e presença do reflexo ) e presença do reflexo 

de Landau I (+). De acordo com estes doisde Landau I (+). De acordo com estes doisde Landau I (+). De acordo com estes doisde Landau I (+). De acordo com estes dois    
CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    

no reflexo de Landau I, a fisioterapeuta segura a 
criança pela cintura com as duasmãos e 

lactente sobre uma 
plataforma com relativa rapidez.Antes da cabeça 
chegar à plataforma, os braços seestendem 

 

é esboçado dos 7 meses 

oro a resposta principal 
apresentada é a flexão rápida dos membros 

(D) A.J.P apresentou reação de Landau I (+). Com 
isso, fisioterapeutarealizou a 
do bebê, segurando-o pelo abdômen. Observou
seextensão de cabeça, da coluna, pelve e 
membros inferiores (MMII)
 

(E) o reflexo de Moro é desencadeado por estímulo 
sonoro, visual ou sinestésico(mudança súbita de 
equilíbrio) e espera-se que ele
meses devida. 

 
 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828    

 
O.J.V O.J.V O.J.V O.J.V temtemtemtem    6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 
Paralisia Cerebral (PC) diplégicaParalisia Cerebral (PC) diplégicaParalisia Cerebral (PC) diplégicaParalisia Cerebral (PC) diplégica
Motor FunctionMotor FunctionMotor FunctionMotor Function    Classification System (GMFCS) nível II Classification System (GMFCS) nível II Classification System (GMFCS) nível II Classification System (GMFCS) nível II 
e na avaliaçãe na avaliaçãe na avaliaçãe na avaliaçãoooo    clínica foi observado que apresentavaclínica foi observado que apresentavaclínica foi observado que apresentavaclínica foi observado que apresentava
“marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, “marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, “marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, “marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, 
indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se 
deverá utilizar dispositivodeverá utilizar dispositivodeverá utilizar dispositivodeverá utilizar dispositivo    auxiliar ou nãoauxiliar ou nãoauxiliar ou nãoauxiliar ou não
 
(A) HKAFO com auxílio de muletas canadenses ou 

andador. 
 

(B) AFO com auxílio de muletas canadenses ou 
andador. 
 

(C) KAFO com auxílio de muletas canadenses ou 
andador. 
 

(D) HKAFO sem uso de dispositivo auxiliar
 

(E) AFO sem uso de dispositivo auxiliar
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A.J.P apresentou reação de Landau I (+). Com 
isso, fisioterapeutarealizou a suspensão ventral 

o pelo abdômen. Observou-
seextensão de cabeça, da coluna, pelve e 
membros inferiores (MMII); 

oro é desencadeado por estímulo 
sonoro, visual ou sinestésico(mudança súbita de 

se que ele desapareça aos 7 

6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 6 anos, apresenta diagnóstico clínico de 
Paralisia Cerebral (PC) diplégicaParalisia Cerebral (PC) diplégicaParalisia Cerebral (PC) diplégicaParalisia Cerebral (PC) diplégica    espástica, Gross espástica, Gross espástica, Gross espástica, Gross 

Classification System (GMFCS) nível II Classification System (GMFCS) nível II Classification System (GMFCS) nível II Classification System (GMFCS) nível II 
clínica foi observado que apresentavaclínica foi observado que apresentavaclínica foi observado que apresentavaclínica foi observado que apresentava    

“marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, “marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, “marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, “marcha agachada”. De acordo com ocaso citado, 
indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se indique qual órtese a paciente deverá utilizar e se 

auxiliar ou nãoauxiliar ou nãoauxiliar ou nãoauxiliar ou não    

HKAFO com auxílio de muletas canadenses ou 

AFO com auxílio de muletas canadenses ou 

auxílio de muletas canadenses ou 

HKAFO sem uso de dispositivo auxiliar. 

AFO sem uso de dispositivo auxiliar. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929    

 
O Pé torto congênito (PTC) é O Pé torto congênito (PTC) é O Pé torto congênito (PTC) é O Pé torto congênito (PTC) é uma uma uma uma 
complexa, sendo sua patogênese ainda nãocomplexa, sendo sua patogênese ainda nãocomplexa, sendo sua patogênese ainda nãocomplexa, sendo sua patogênese ainda não
totalmente totalmente totalmente totalmente esclarecida. O PTC idiopático ocorre em esclarecida. O PTC idiopático ocorre em esclarecida. O PTC idiopático ocorre em esclarecida. O PTC idiopático ocorre em 
crianças sem alterações subjacentescrianças sem alterações subjacentescrianças sem alterações subjacentescrianças sem alterações subjacentes    que justifiquem que justifiquem que justifiquem que justifiquem 
o quadro e não se resolve de forma espontânea. De o quadro e não se resolve de forma espontânea. De o quadro e não se resolve de forma espontânea. De o quadro e não se resolve de forma espontânea. De 
acordoacordoacordoacordo        com estacom estacom estacom esta    patologia, marque a alternativa patologia, marque a alternativa patologia, marque a alternativa patologia, marque a alternativa 
CORRETA:CORRETA:CORRETA:CORRETA:    
 
(A) nesta patologia, não há deformidades ósseas 

acentuadas, havendo somente alterações 
ligamentares; 
 

(B) o Pé torto Congênito (PTC) é definido como uma 
deformidade caracterizada pelo
alinhamento complexo do pé que envolve partes 
moles e ósseas, com deformidades em equino, 
varo do retropé, cavo e adução de médio e 
antepé; 
 

(C) o músculo tríceps sural encontra
alongado; 
 

(D) o tamanho do pé e dos ossos, individualmente, 
são maiores; 
 

(E) a órtese indicada para correção do Pé torto 
congênito é a de Sling. 
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uma uma uma uma deformidade deformidade deformidade deformidade 
complexa, sendo sua patogênese ainda nãocomplexa, sendo sua patogênese ainda nãocomplexa, sendo sua patogênese ainda nãocomplexa, sendo sua patogênese ainda não    

esclarecida. O PTC idiopático ocorre em esclarecida. O PTC idiopático ocorre em esclarecida. O PTC idiopático ocorre em esclarecida. O PTC idiopático ocorre em 
que justifiquem que justifiquem que justifiquem que justifiquem 

o quadro e não se resolve de forma espontânea. De o quadro e não se resolve de forma espontânea. De o quadro e não se resolve de forma espontânea. De o quadro e não se resolve de forma espontânea. De 
patologia, marque a alternativa patologia, marque a alternativa patologia, marque a alternativa patologia, marque a alternativa 

deformidades ósseas 
somente alterações 

o Pé torto Congênito (PTC) é definido como uma 
deformidade caracterizada pelo mau 
alinhamento complexo do pé que envolve partes 

deformidades em equino, 
etropé, cavo e adução de médio e 

o músculo tríceps sural encontra-se relaxado e 

individualmente, 

a órtese indicada para correção do Pé torto 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030    

 
 
Entre as contraindicações da VNI Entre as contraindicações da VNI Entre as contraindicações da VNI Entre as contraindicações da VNI 
invasiva) para pacientes pediátricos, éinvasiva) para pacientes pediátricos, éinvasiva) para pacientes pediátricos, éinvasiva) para pacientes pediátricos, é
as seguintes características, as seguintes características, as seguintes características, as seguintes características, 
 
(A) ausência de reflexo de proteção das vias aéreas

 
(B) pneumotórax não drenado

 
(C) hipersecreção respiratória

 
(D) falência orgânica não respiratória

 
(E) alteração na relação ventilação/ perfusão
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Entre as contraindicações da VNI Entre as contraindicações da VNI Entre as contraindicações da VNI Entre as contraindicações da VNI ((((ventilação não ventilação não ventilação não ventilação não 
invasiva) para pacientes pediátricos, éinvasiva) para pacientes pediátricos, éinvasiva) para pacientes pediátricos, éinvasiva) para pacientes pediátricos, é    possível listar possível listar possível listar possível listar 
as seguintes características, as seguintes características, as seguintes características, as seguintes características, EXCETO:EXCETO:EXCETO:EXCETO:        

usência de reflexo de proteção das vias aéreas; 

neumotórax não drenado; 

respiratória; 

alência orgânica não respiratória; 

lteração na relação ventilação/ perfusão. 
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