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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

FISIOTERAPEUTA - 
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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possível, seguir treinos prontos publicados em revistas, 
por exemplo, é sempre melhor do que não seguir nenhum”, 
diz o educador físico Renato Dutra. Conhecer o seu próprio 
condicionamento físico é essencial para saber o ponto de 
partida da corrida – se mais moderado ou intenso. Por fim, 
alimentação e hidratação são essenciais antes, durante e 
depois da prática. “O ideal é beber 200 mililitros de água 
ou isotônico a cada 15 minutos de corrida”, diz o nutrólogo 
Celso Cukier.

Adaptado de http://veja.abril.com.br/noticia/saude/comecar-a-se-exer-
ciar-depois-dos-40-anos-nao-e-tarde-demais-diz-estudo

Conforme o texto, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A)	 Os	 efeitos	 positivos	 para	 a	 saúde	 do	 coração,	

proporcionados pela prática de exercícios, ocorrem 
independente da idade em que se inicia a atividade 
física.

(B) Os quarenta anos não podem ser considerados o 
prazo limite para o início de atividade física que vise ao 
benefício	à	saúde	cardíaca.	

(C)	 Dos	 indivíduos	 fisicamente	 ativos	 que	 participaram	 da	
pesquisa citada no texto, a maioria iniciou a atividade 
física antes dos trinta anos. 

(D)	 Nunca	é	tarde	para	iniciar	uma	atividade	física,	pois	em	
qualquer	tempo	ela	sempre	será	benéfica,	tanto	para	o	
coração quanto para o bem-estar do indivíduo. 

(E)	 Não	é	necessário	ter	um	conhecimento	prévio	do	próprio	
condicionamento físico antes de começar a correr, basta 
seguir algum treino indicado, por exemplo, em revistas. 

Em “O estudo contou com a participação de 40 
homens saudáveis, que não apresentavam riscos 
cardiovasculares, com idades entre 55 e 70 anos...” 
as vírgulas foram utilizadas para 

(A) separar uma informação acessória, apresentada em 
forma de oração adjetiva explicativa.

(B) separar uma informação essencial, apresentada em 
forma de oração adjetiva restritiva.

(C) separar um aposto, considerado uma informação 
essencial ao período. 

(D) separar um aposto, considerado uma informação 
acessória ao período. 

(E) separar uma citação textual essencial à compreensão do 
período em questão. 

Em “Segundo cientistas, começar a realizar 
exercícios intensos aos 30 ou 40 anos oferece os 
mesmos benefícios ao coração.”, o termo destacado, 
no contexto, trata-se de

(A) um numeral cardinal que indica ordem sequencial. 
(B) uma preposição que condiciona à ideia dos cientistas ao 

que	é	citado	posteriormente.	
(C) uma conjunção conformativa, que expressa a mesma 

ideia de “conforme”.
(D) uma conjunção conclusiva a qual conclui que a ideia 

citada posteriormente pertence aos cientistas. 
(E) um numeral ordinal que indica ordem sequencial.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Começar a se exercitar depois dos 40 anos não é tarde 
demais, diz estudo

Pesquisadores compararam a função cardíaca de homens 
que iniciaram a prática de exercícios antes dos 30 e depois 

dos 40 anos — e constataram resultados praticamente 
idênticos

Um estudo apresentado nesta sexta-feira no Congresso 
EuroPRevent 2014, na Holanda, apontou que começar a 
fazer exercícios intensos antes dos 30 ou depois dos 40 
anos oferece os mesmos efeitos positivos ao coração. Com 
isso, os pesquisadores concluíram que iniciar a prática de 
atividade física após os 40 anos não é tarde demais para 
beneficiar a saúde cardíaca.

Segundo cientistas, começar a realizar exercícios 
intensos aos 30 ou 40 anos oferece os mesmos benefícios 
ao coração.

O estudo contou com a participação de 40 homens 
saudáveis, que não apresentavam riscos cardiovasculares, 
com idades entre 55 e 70 anos. Os participantes foram 
divididos de acordo com a quantidade de exercício que 
realizavam e a idade em que deixaram o sedentarismo. 
Dez voluntários nunca tinham se exercitado por mais 
de duas horas por semana em toda a vida e trinta se 
exercitavam por pelo menos 7 horas semanais por 
cinco anos seguidos. Dos participantes fisicamente 
ativos, dezesseis iniciaram na atividade física antes 
dos 30 anos e catorze depois dos 40. As modalidades 
escolhidas eram, sobretudo, ciclismo ou corrida. 
Cada um dos homens foi avaliado por teste ergométrico e 
ecocardiograma. Os exames constataram que a frequência 
cardíaca em repouso foi similar entre os dois grupos 
que faziam atividade física. No caso dos sedentários, a 
frequência era 10 batidas por minuto (bpm) mais rápida 
— ou seja, o coração deles precisa de mais batimentos 
para bombear sangue. O consumo máximo de oxigênio — 
medida de condicionamento físico — também foi parecido 
entre os que se exercitavam, mas foi significantemente 
menor nos sedentários.

Os cientistas constataram que a função diastólica (a 
capacidade do ventrículo esquerdo de se encher de sangue 
quando o coração está relaxado) foi melhor nos praticantes 
de atividades físicas, independentemente da idade em que 
tenham começado a se exercitar, do que entre sedentários. 
“Nunca é tarde demais para mudar o estilo de vida e começar 
a se exercitar. A atividade física sempre será benéfica para 
o coração e o bem-estar. Trocar o elevador pelas escadas 
já é um ótimo começo”, diz o coautor da pesquisa David 
Matelot, da Universidade de Rennes, na França.

Novatos na corrida
Existem regras básicas que valem para todos os 

iniciantes na corrida – independentemente de idade, 
condicionamento físico e histórico de saúde. A primeira 
das regras: embora a corrida seja um esporte prático que 
não exige equipamentos, é preciso ter um bom tênis. Não 
precisa ser o modelo mais caro ou mais novo da loja – basta 
que ele tenha bom amortecimento e seja confortável. Além 
disso, é indicado que pessoas que praticam corrida sigam 
uma planilha para controlar a evolução dos treinos. “O ideal 
é ter uma planilha feita por um professor. Mas, se não for 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

A atividade física sempre será benéfica para o 
coração e o bem-estar.
Na oração acima, o termo destacado expressa 

(A) modo. 
(B) tempo. 
(C) negação. 
(D) lugar. 
(E)	 dúvida.	

Em “A atividade física sempre será benéfica...”, o 
termo destacado é 

(A) um complemento nominal. 
(B) um predicativo do sujeito. 
(C) um objeto direto. 
(D) um objeto indireto. 
(E) um adjunto adverbial. 

“O consumo máximo de oxigênio — medida de 
condicionamento físico — também foi parecido entre 
os que se exercitavam, mas foi significantemente 
menor nos sedentários.”
No período acima, a oração destacada estabelece 
uma relação de

(A) adição. 
(B) conclusão.
(C) adversidade. 
(D) alternância. 
(E) explicação.

“O estudo contou com a participação de 40 
homens saudáveis, que não apresentavam riscos 
cardiovasculares, com idades entre 55 e 70 anos.”
Em relação ao termo destacado no período acima, 
podemos afirmar que trata-se de um verbo

(A) que, no contexto, apresenta transitividade direta exigindo 
como complemento um objeto direto.

(B) intransitivo que não exige complemento, sendo que os 
termos posteriores a ele são todos acessórios. 

(C) conjugado no tempo presente do modo indicativo.
(D) que, no contexto, apresenta transitividade indireta 

exigindo como complemento um objeto indireto. 
(E) conjugado no tempo futuro do modo indicativo. 

No contexto, o termo “sedentários” significa
(A) pessoas que não possuíam o hábito de praticar exercícios 

físicos. 
(B) pessoas que praticam exercícios físicos regularmente.
(C) pessoas que praticam exercícios físicos, mas não têm 

uma	saúde	adequada.	
(D) pessoas que praticam exercícios físicos, mas têm 

restrições a algumas modalidades de esportes. 
(E) pessoas que praticaram atividade física por toda a vida. 

Em “As modalidades escolhidas eram, sobretudo, 
ciclismo ou corrida.”, o termo destacado na oração 
tem a função de 

(A) realçar o termo “modalidades” que o antecede. 
(B) excluir as modalidades de “ciclismo” e “corrida.” 
(C)	 retificar	o	que	foi	dito	anteriormente.	
(D) adicionar dois novos tipos de modalidade. 
(E) realçar as modalidades “ciclismo ou corrida” que estão 

pospostas a ele. 

Em “Dos participantes fisicamente ativos...”, o 
advérbio destacado expressa

(A) tempo.
(B) modo.
(C) lugar. 
(D) intensidade. 
(E)	 dúvida.	

A negação de “Todos os gatos são pretos” é
(A)	 “Pelo	menos	um	gato	é	preto”.
(B)	 “Nenhum	gato	é	preto”.
(C) “Existem gatos pretos”.
(D) “Existem gatos que não são pretos”.
(E)	 “Apenas	um	gato	é	preto”.

Considere a sequência a seguir:

4802; 686; 98;...

Qual é o quinto termo desta sequência?
(A) 1
(B) 2
(C) 7
(D) 14
(E) 19

João tem três filhas; uma se chama Carolina, outra 
se chama Michele e a outra se chama Daniela. Uma 
das meninas tem 8 anos, outra 12 anos e a outra 15 
anos, não necessariamente nesta ordem. Sabendo 
que

- ou Carolina tem 8 anos, ou Daniela tem 8 anos;
- ou Carolina tem 12 anos, ou Michele tem 15 anos;
- ou Daniela tem 15 anos, ou Michele tem 15 anos;
- ou Michele tem 12 anos, ou Daniela 12 anos;

Portanto, as idades de Carolina, Michele e Daniela 
são, respectivamente:

(A) 8; 15 e 12.
(B) 8; 12 e 15.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 19

(C) 12; 15 e 8.
(D) 12; 8 e 15.
(E) 15; 8 e 12.

Quanto é dois quintos de um sétimo de 210?
(A) 6
(B) 7
(C) 9
(D) 10
(E) 12

Vinicius assistiu 75% dos 64 jogos da copa. Quantos 
jogos ele deixou de assistir?

(A) 8
(B) 14
(C) 16
(D) 24
(E) 48

Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de 
dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

(A) Compete à EBSERH exercer outras atividades inerentes 
às	suas	finalidades,	nos	termos	do	seu	estatuto	social.	

(B) A EBSERH não terá seu capital social integralmente sob 
a propriedade da União.

(C) No desenvolvimento de suas atividades de assistência 
à	 saúde,	 a	EBSERH	não	observará	 as	 orientações	da	
Política	 Nacional	 de	 Saúde,	 de	 responsabilidade	 do	
Ministério	da	Saúde.

(D)	 Os	editais	de	concursos	públicos	para	o	preenchimento	
de emprego no âmbito da EBSERH não poderão 
estabelecer, como título, o cômputo do tempo de 
exercício em atividades correlatas às atribuições do 
respectivo emprego.

(E)	 	Fica	a	EBSERH,	para	fins	de	sua	implantação,	proibida	
a	 contratar,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.	

Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de 
dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	EBSERH	fica	impedida	de	patrocinar	entidade	fechada	
de previdência privada, nos termos da legislação vigente.

(B) Os Estados não poderão autorizar a criação de empresas 
públicas	de	serviços	hospitalares.

(C)	 Os	editais	de	concursos	públicos	para	o	preenchimento	
de emprego no âmbito da EBSERH não poderão 
estabelecer, como título, o cômputo do tempo de 
exercício em atividades correlatas às atribuições do 
respectivo emprego.

(D) A EBSERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à 
fiscalização	 dos	 órgãos	 de	 controle	 interno	 do	 Poder	
Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso 

Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
(E) A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH e 

a instituição de ensino superior, a EBSERH disporá de 
prazo	 de	 até	 3	 (três)	 anos	 para	 reativação	 de	 leitos	 e	
serviço inativos por falta de pessoal.

Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro 
de 2011, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Não	podem	participar	dos	órgãos	da	EBSERH,	além	dos	
impedidos por lei, os declarados falidos ou insolventes.

(B) Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou 
responsabilidades por parte da empresa serão assinados 
pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.

(C) O exercício social da EBSERH não coincidirá com o ano 
civil.

(D)	 A	 EBSERH	 levantará	 demonstrações	 financeiras	 e	
procederá à apuração do resultado em 31 de dezembro 
de cada exercício.

(E) Aplica-se ao pessoal da EBSERH o regime jurídico 
estabelecido pela legislação vigente para as relações de 
emprego privado. 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). De acordo com o Decreto 
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, compete ao 
Conselho Consultivo:

I. opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, 
orientando o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuições.

II. propor linhas de ação, programas, estudos, 
projetos, formas de atuação ou outras 
medidas, orientando para que a EBSERH 
atinja os objetivos para a qual foi criada.

III. acompanhar e avaliar periodicamente o 
desempenho da EBSERH.

IV. assistir à Diretoria e ao Conselho de 
Administração em suas funções, com exceção 
da formulação, implementação e avaliação 
das estratégias de ação da EBSERH. 

(A) Apenas IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.



6 Cargo: Fisioterapeuta - 
Terapia Intensiva Neonatal

QUESTÃO 24

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

QUESTÃO 20
Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
Nos termos do Regimento Interno Revisado da 
EBSERH, a Diretoria  Executiva  e  o  Conselho  
de  Administração  são  obrigados  a disponibilizar,  
por  meio  de  comunicação  formal,  aos  membros  
em  exercício  no  Conselho  Fiscal, dentro de 
________, cópia das atas de suas reuniões e, 
dentro de ________ de sua elaboração, cópias dos  
balancetes  e  demais  demonstrações  financeiras  
elaboradas  periodicamente,  bem  como  dos 
relatórios de execução do orçamento. 

(A) quinze dias / vinte dias
(B) dez dias / quinze dias
(C) cinco dias / dez dias
(D) um dia / dois dias
(E) 24 horas / setenta e duas horas

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
Nos termos da Constituição Federal, __________ 
disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial 
profissional nacional, as diretrizes para os Planos 
de Carreira e a regulamentação das atividades de 
agente comunitário de saúde e agente de combate 
às endemias, competindo _________, nos termos 
da lei, prestar assistência financeira complementar 
________________, para o cumprimento do 
referido piso salarial. 

(A) a lei federal  / à União / aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios

(B) as leis estaduais / aos Estados / à União
(C) as leis municipais / aos Municípios / à União
(D) as leis estaduais e municipais / aos Estados e 

Municípios / à União
(E) o Ato do Poder Executivo / à União / aos Estados

Nos termos da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 
8.080/1990), assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 No	nível	municipal,	o	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 
articular	recursos,	técnicas	e	práticas	voltados	para	a	
cobertura	total	das	ações	de	saúde.

(B) Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais	 o	 princípio	 da	 direção	 única,	 e	 os	
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua 
observância.

(C) Os municípios não poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde	que	lhes	correspondam.

(D) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional 

de	 Saúde,	 integradas	 pelos	 Ministérios	 e	 órgãos	
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil.

(E)	 As	 comissões	 intersetoriais	 terão	 a	 finalidade	
de articular políticas e programas de interesse 
para	 a	 saúde,	 cuja	 execução	 envolva	 áreas	 não	
compreendidas	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	
(SUS).

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. De acordo com a Lei nº 
8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS) serão alocados como

I. despesas de custeio e de capital do 
Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, apenas da administração direta.

II. investimentos previstos em lei 
orçamentária, de iniciativa do Poder 
Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional.

III. investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde.

IV. cobertura das ações e serviços de saúde 
a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II, III e IV.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com o Decreto 
Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de 2011, 
são Portas de Entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços

I. de atenção primária.

II. de atenção de urgência e emergência.

III. de atenção psicossocial.

IV. especiais de acesso aberto. 

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.
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Com base no processo de desmame e extubação 
do RN, assinale a alternativa que NÃO deve ser 
considerada neste processo.

(A)	 A	PIP	deve	ser	diminuída	1-2	cmH2O	por	vez,	a	fim	de	
atingir um valor igual ou inferior a 20 cmH2O.

(B)	 A	FiO2	é	reduzida	em	10%	por	vez,	até	atingir	o	valor	
igual ou inferior a 0,4, mantendo SpO2 adequada.

(C) A PEEP estar de 4 – 5 cmH2O.
(D)	 Os	 parâmetros	 gasométrico	 da	 PaCO2=	 40	 –	 45	

mmHg.
(E)	 Manter	FR	≥	30	cpm.

Na avaliação do RN, ao colocá-lo em decúbito 
ventral e o mesmo realizar uma extensão da coluna 
cervical, é sinal que o RN tem a capacidade de 
verticalizar a cabeça quando o corpo é deslocado. 
Esta reação é chamada de

(A) abasia. 
(B)	 reação	de	retificação	labiríntica.
(C) astasia.
(D) reação óptica.
(E) reação positiva de apoio.

Assinale a alternativa que corresponde a técnica 
fisioterápica realizada de forma passiva, onde: “a 
criança é posicionada em decúbito dorsal, com 
elevação de aproximadamente 30°. O fisioterapeuta 
com uma das mãos, eleva a mandíbula, apoiando 
os dedos indicador e médio na base da língua, ao 
final do tempo expiratório, obrigando a criança a 
inspirar profundamente pelo nariz.”

(A) AFE lento.
(B) AFE rápido.
(C) Tosse provocada.
(D) Desobstrução rinofaríngea retrógrada.
(E) Glossopulsão retrógrada.

Com base no relato do caso clínico a seguir, 
responda as questões 32 e 33.
“Paciente nascido de 35 semanas gestacional, com 
evolução para SARI e necessidade de VMI, onde 
após IOT foi realizado os ajustes ventilatórios em: 
VCV, VC: 8 ml, fluxo inspiratório: 8 L/min, FIO2: 
100%, PEEP: 5 cmH2O, e Pplatô: 9 cmH2O.”

Ao realizar o monitoramento da complacência 
estática, pode-se afirmar que, neste RN, 
apresenta-se

(A) 2 ml/cmH2O.
(B) 4 ml/cmH2O.
(C) 6 ml/cmH2O.
(D) 5 ml/cmH2O.
(E) 3 ml/cmH2O.

RN admitido na unidade de internamento com 
sinais de desconforto respiratório, desaturando, e 
com HD de bronquiolite. Foi necessário colocá-la 
em uma tenda de O2 de 12 litros e sendo regulado 
o fluxômetro de ar comprimido em 6 L/min e o 
fluxômetro de oxigênio em 6 L/min. Portanto a 
FiO2 disponibilizada a esta criança é de

(A)	 60%.
(B)	 50%.
(C)	 55%.
(D)	 70%.
(E)	 45%.

Durante a atenção ao neonato em UTIs, os 
posicionamentos fazem parte dos cuidados 
para o desenvolvimento de simetrias e equilíbrio 
muscular. Na posição supina existem algumas 
vantagens, uma delas seria

(A) melhor incursão diafragmática.
(B) proporcionar um acoplamento toracoabdominal 

eficiente.
(C) melhor posicionamento de cânula orotraqueal, drenos 

e cateteres.
(D) maior frequência de movimentos assincrônicos.
(E) proporcionar retrações de ombros.

A utilização dos modos Bi-nível ou CPAP em RNs 
de baixo peso tem

(A) grau de recomendação A.
(B) grau de recomendação D.
(C) grau de recomendação B.
(D) grau de recomendação C.
(E) carência de grau de recomendação.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA. Aos Conselhos de Saúde Nacional, 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que 
têm competências definidas nas leis federais, bem 
como em indicações advindas das Conferências 
de Saúde, compete

(A)	 proceder	à	revisão	periódica	dos	planos	de	saúde.
(B) diariamente deliberar sobre a aprovação ou não do 

relatório de gestão.
(C)	 avaliar,	 explicitando	 os	 critérios	 utilizados,	 a	

organização e o funcionamento do Sistema Único de 
Saúde	do	SUS.

(D) avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e 
convênios, conforme as diretrizes dos Planos de 
Saúde	 Nacional,	 Estaduais,	 do	 Distrito	 Federal	 e	
Municipais.

(E)	 acompanhar	a	aplicação	das	normas	sobre	ética	em	
pesquisas aprovadas pelo CNS.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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(D) diminuição dos volumes pulmonares.
(E) diminuição da zona de aposição do diafragma.

Na UTI neonatal, os pacientes são entubados 
com cânulas sem cuff, o que pode gerar várias 
desvantagens, EXCETO

(A) interpretação inadequada pelo ventilador da variação 
de	fluxo	e	pressão.

(B) levar a um autodisparo do ventilador.
(C)	 dificuldade	de	detectar	esforço	do	paciente.
(D) comprometimento da relação V/Q.
(E) proporcionar uma PEEP constante.

Na avaliação respiratória propriamente dita, 
é importante observar sinais de desconforto 
respiratório, EXCETO

(A) Aumento da frequência respiratória.
(B) Gemido.
(C) Batimentos de asa de nariz.
(D) Retrações torácicas.
(E) Padrão respiratório abdominal.

A estimulação sensoriomotora é uma prática 
comumente realizada na UTI neonatal, pois esta 
população necessita continuar a maturação 
extraútero. Assinale a alternativa que NÃO compõe 
a estimulação sensoriomotora.

(A) estímulos táteis.
(B) estímulos proprioceptivos.
(C) estímulos ambientais.
(D) estímulos visuais.
(E) estímulos auditivos.

Assinale a alternativa compatível com a alteração 
encontrada na displasia broncopulmonar.

(A)	 Aumento	da	resistência	das	vias	aéreas.
(B) Aumento da complacência pulmonar.
(C) Redução de CO2. 
(D) Diminuição da resistência pulmonar.
(E) Hiperoxemia.

A terapia com óxido nítrico em neonatologia tem 
sido coadjuvante no tratamento da insuficiência 
respiratória grave, pois o mesmo, em baixas 
concentrações, tem ação de 

(A) aumentar a complacência torácica.
(B) promover a vasodilatação seletiva.
(C) aumentar a resistência vascular pulmonar.
(D)	 aumentar	a	pressão	da	artéria	pulmonar.
(E) promover o shunt extrapulmonar.

Assinale a alternativa que NÃO faz parte das 
alterações fisiológicas e anatômicas encontradas 
no sistema respiratório de neonatos.

Com base nos parâmetros ventilatório deste 
paciente, pode-se afirmar que seu tempo 
inspiratório é

(A) 0,3 segundos.
(B) 1 segundo.
(C) 0,4 segundos.
(D) 0,6 segundos.
(E) 0,8 segundos.

Na modalidade ventilatória controlada a pressão 
(PCV), é correto afirmar que

(A)	 o	volume	corrente	será	fixo,	o	disparo	é	a	pressão	e	a	
ciclagem dependente da frequência respiratória.

(B)	 o	fluxo	inspiratório	é	 livre,	o	disparo	é	a	pressão	e	a	
ciclagem	é	dependente	do	fluxo.

(C)	 o	volume	é	dependente	do	fluxo	inspiratório,	o	disparo	
e a ciclagem são de acordo com o ajuste da frequência 
respiratória.

(D) se houver a interação do paciente, o disparo poderá 
ser	 a	 fluxo,	 a	 ciclagem	 será	 a	 tempo,	 com	 volume	
corrente variável.

(E) o ajuste da pressão inspiratória determinará o volume 
corrente, onde a ciclagem ocorrerá após a entrada do 
mesmo, ou seja, ciclagem a volume.

A utilização do desmame com o tubo T baseia-se 
em deixar o paciente em respiração espontânea 
por períodos cada vez maiores, que pode ser 
estendido até 2 horas. Assim, o fisioterapeuta 
deve estar atento em sua avaliação para sinais de 
falência desta técnica. Assinale a alternativa que 
NÃO faz parte dos sinais de falência da respiração 
espontânea.

(A) Taquicardia.
(B) Aumento do trabalho respiratório.
(C) Agitação e gemência.
(D) Padrão paradoxal.
(E) Hiperoxemia.

Em uma imagem radiológica de hipotransparência, 
associado à diminuição dos espaços intercostais 
e desvio do mediastino ipsilateral e elevação da 
cúpula diafragmática. Estas características são de 
um(a)

(A) SARI.
(B) derrame pleural.
(C) pneumotórax.
(D) atelectasia.
(E) abcesso pulmonar.

RN que evolui para uma IRA poderá se beneficiar 
com o posicionamento em prono, devido à

(A) diminuição do shunt pulmonar.
(B) diminuição da complacência pulmonar.
(C) diminuição da relação V/Q.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 41

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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A ausculta pulmonar permite a obtenção rápida 
de informações sobre diferentes doenças 
broncopulmonares.  Assinale a alternativa 
INCORRETA em relação aos sons respiratórios.

(A) Os estertores crepitantes são sons discretos e podem 
ser audíveis exclusivamente na fase inspiratória.

(B)	 O	murmúrio	vesicular	é	considerado	um	som	normal	
e	 é	 audível	 mais	 nítido	 e	 por	 um	 tempo	 maior	 na	
expiração.

(C) Roncos são sons contínuos de baixo timbre, 
predominantemente inspiratórios, atribuídos à 
presença	 de	 secreção	 nas	 vias	 aéreas	 de	 grande	
calibre.

(D)	 Os	sibilos	são	sons	contínuos,	porém	de	alto	timbre	e	
ocorrem predominantemente na expiração, indicando 
broncoespasmo.

(E) O movimento do ar por meio de obstruções por 
secreções brônquicas pode causar o sibilo inspiratório.

Em relação à apneia da prematuridade, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A)	 É	classificada	segundo	o	quadro	clínico	apresentado	
pelo prematuro e pode ser dividida em três tipos: 
apneia central, apneia obstrutiva e apneia mista.

(B)	 A	prematuridade	é	a	principal	causa	da	apneia	central	
nos neonatos.

(C) Considera-se apneia quando se tem a presença de 
movimentos respiratórios por um período de 10 a 15 
segundos, intercalados por pausa respiratória com 
duração de 5 a 10 segundos, ocorrendo três vezes 
consecutivas.

(D)	 Nos	RNs	pré-termos,	 tem-se	a	 resposta	bifásica	em	
casos de hipoxemia, ou seja, taquipneia inicial seguida 
pela apneia. 

(E)	 O	 fisioterapeuta	 deve	 posicionar	 adequadamente	 o	
RN com utilização de coxim e rolos, com o intuito de 
buscar posições mais adequadas, visando melhora na 
mecânica pulmonar e evitanto a obstrução das vias 
aéreas.

Os fisioterapeutas devem habituar-se a observar 
o estado neurocomportamental dos RNs durante 
o atendimento, através das escalas de dor.  
Assinale a alternativa que NÃO faz parte dos itens 
observados na escala de dor neonatal (NIPS).

(A) Expressão facial.
(B) Choro e respiração.
(C) Braços e pernas.
(D) Estado de consciência.
(E) Frequência cardíaca e/ou pressão arterial.

(A) Pulmões menos complacentes, principalmente em RN 
pré-termos.

(B)	 Neonatos	 pré-termos	 podem	 apresentar	 padrões	
respiratórios irregulares predispondo-os à apneia.

(C)	 Os	 neonatos	 apresentam	 o	 diafragma	 com	 50%	 de	
fibras	musculares	do	tipo	I.

(D) Durante o sono ativo (REM), o trabalho respiratório 
pode encontrar-se aumentado em decorrência da 
redução da Capacidade Residual Funcional (CRF) e 
do tônus postural.

(E) A imaturação da ventilação colateral predispõe os RNs 
ao colapso pulmonar. 

São consideradas complicações do CPAP nasal, 
EXCETO 

(A) barotrauma.
(B) atelectasia.
(C) pneumotórax.
(D) distensão abdominal.
(E) alterações hemodinâmicas.

São consideradas cardiopatias congênitas 
acianogênicas, EXCETO

(A) comunicação interatrial (CIA).
(B) comunicação interventricular (CIV).
(C) persistência do canal arterial (PCA).
(D) atresia pulmonar.
(E) coarctação da aorta.

O boletim de Silverman – Andersen é um dos 
escores que auxiliam na avaliação do desconforto 
respiratório do RN, no qual deverá ser avaliado os 
seguintes itens: 

(A) sincronismo toracoabdominal, tiragem intercostal, 
retração xifoidea, batimento de asa do nariz e gemido.

(B)	 cianose	periférica,	 tiragem	supraclavicular,	batimento	
de asa do nariz, retração abdominal e agitação.

(C)	 cianose	 periférica,	 tiragem	 intercostal,	 retração	
xifoidea, deslocamento cervical e agitação.

(D) sincronismo toracoabdominal, tiragem intercostal, 
retração	abdominal,	cianose	periférica	e	agitação.

(E) sincronismo toracoabdominal, tiragem intercostal, 
retração abdominal, batimento de asa do nariz e 
deslocamento cervical.

A oxigenação por membrana extracorpórea 
(ECMO) pode ser indicada em casos de

(A) ventilação prolongada por mais de 7 dias.
(B)	 RNs	pré-termos	com	baixo	peso.
(C) hemorragia intracraniana.
(D) hipertensão pulmonar persistente neonatal.
(E)	 fibrose	pulmonar	irreversível.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50




