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HISTÓRIA DE GOIANA

    

    
Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte
desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de
monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o
que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como
alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido,
podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de
Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com
Olinda
A)
B)
C)
D)
E)

vendendo gêneros alimentícios.
comprando pedra e cal.
vendendo máquinas e ferramentas.
comprando gêneros alimentícios e escravos
trocando escravos por máquinas e ferramentas.

     
A relação entre índios e brancos, na América portuguesa,
envolveu complexos processos que oscilavam entre violência
e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato
e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos
portugueses deu-se, principalmente, com a tribo
A)
B)
C)
D)
E)

Xucuru.
Ianomâmi.
Guarani.
Funil-ô.
Caetés.

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro
recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco
europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria
América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido
cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para
a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura
negra e popular o(a)
A)
B)
C)
D)
E)

Daruê Malungo.
Alafiá.
Conceição das crioulas.
Vodu.
Xangô do Nordeste.

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial,
sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como
as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a
memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos
diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local
preservou a história
A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os
franceses.
C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus,
pedras, panelas, água e pimenta.
D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça
pública.
E) dos cavaleiros e das cavalhadas medievais, revividas
durante o carnaval.

     
O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o
período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar
e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck
Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixouse neste contexto, no século XVI, como
A)
B)
C)
D)
E)

     



área apenas de criação de gado.
área apenas de produção de cana de açúcar.
área de transição, com feiras de gado.
área mista, com produção de cana e criação de gado.
área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado,
quanto para a cana.

     
O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas
inovadoras para o ambiente americano da época, como a
liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como
o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau
A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando
espanto na população local.
B) organizou uma assembleia que teve participação dos
índios da região.
C) criou a primeira sinagoga.
D) concedeu verbas para os comerciantes.
E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância
para a região.
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Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em
Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um
ponto importante na separação de Goiana do resto da
capitania. A consequência destes protestos foi
A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de
Itamaracá.
B) a transferência de Goiana para a capitania de
Pernambuco.
C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
D) o aumento da verba para construção de engenhos em
Goiana.
E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

     
A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes
mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar
traços negativos do governo português no Brasil, defendendo
ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do
século anterior. A participação de Goiana na Revolução
Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)
A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a
financiar os rebeldes.
B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
C) abastecimento dos centros revolucionários.
D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos
goianenses.

HO

A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia
jornais para toda a capitania.
B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a
libertação dos escravos na região.
C) a atuação da população local, que era radicalmente contra
o imperador e seus desmandos.
D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas
com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra
o padroado régio.

CUN

A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de
instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e
alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo
do ouro e pedras preciosas.
C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram
aliados dos habitantes da região.
D) Mandou índios para participarem em assembleia na
capital, para que defendessem seus direitos.
E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as
melhorias realizadas no período anterior.

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram
importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do
Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de
democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste
processo podemos destacar

RAS

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para
as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova
forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota
dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a
permanência de certas influências dos holandeses. Goiana,
após a expulsão dos holandeses
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TEXTO 1

Com o Texto 1, seu autor pretende:

Superstições e crendices
Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da
vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As
superstições têm origem no início da civilização humana e
com ela deverão morrer, pois não há momento na história do
mundo em que elas não estejam presentes.
Superstição é também acreditar na existência real dos
mitos folclóricos, como o saci, a mula sem cabeça, o
lobisomem, as bruxas, e em feitiços jogados, mau-olhado ou
olho gordo. Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas
festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia
de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para
obter dentes fortes, dentre outras.
Há também superstições ligadas a fatos da vida
humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são
muito antigas e têm uma grande importância na vida dos
povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que
perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros
costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para
afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a
crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro
porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os
índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando
estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare
(veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem
comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.
Há uma quantidade enorme de superstições
conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano
de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices.



Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.




Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.
Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.





Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.
Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.
ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. Português. 7° ano.
São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em
determinadas crenças existentes nas culturas de diversos
povos.
B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e
as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem
das crenças e superstições existentes em vários países.
D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser
humano, por meio da compreensão de suas crenças.
E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas
culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

     
Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a
essa diversidade, o texto nos informa que:
A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o
medo que esses mitos despertam na população.
B) a crença em mau-olhados e olhos gordos são derivadas de
outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas,
que não têm um caráter preventivo ou de medo.
D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos
corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do
ensino formal.
E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não
deve participar de enterros, para proteger seu filho.

     
Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de
acordo com o Texto 1 a seguinte informação:
A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não
apresentam relação direta com o que cada cultura tem de
característico.
B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um
espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e
torná-lo mais sofrido para a mulher.
C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes
da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem
faz o parto.
D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar
enterros na África, porque criam que a alma do morto
perseguiria a mãe para sempre.
E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não
assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o
risco de serem infectadas.
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TEXTO 2

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do
Texto 1, assinale a alternativa correta.
A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à
insegurança da vida que gerou nos homens crenças
supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da
vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao
parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
C) No trecho: “Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a
função de indicar continuidade na linha argumentativa do
texto.
D) No trecho: “há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo:”, a expressão
destacada antecede a enumeração de elementos que
exemplificam o que foi afirmado.
E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices”, o termo destacado aponta para um elemento
exterior ao texto.

     

O “papa-figo”
Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de
uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou
pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença
do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação
eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo.
Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um
lobisomem.
Até que um negro velho, empregado da família, falou
para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é,
fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía
pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos:
quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam,
dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.
Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar
do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor
melhorou.
[...]
Texto disponível no site:
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_.
Acessso em 27/03/2010. Adaptado.

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada
entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta
no enunciado dado.
A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá
azar.” (EXPLICAÇÃO)
C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.”
(CONSEQUÊNCIA)
D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.” (CONDIÇÃO)
E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.” (CAUSALIDADE)

     
Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está
corretamente acentuada.
A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada
dá azar.
C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem
assustá-los.
D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a
banana.
E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

     
O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero,
estão nele expressas as seguintes:
1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente
determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados
pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem
formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e
tradições de um povo, além de carregado de
representações simbólicas.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4.
2 e 4.
2 e 3.
1 e 2.
1 e 4.
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Acerca de elementos morfossintáticos presentes no Texto 2,
analise as proposições a seguir.
1. O trecho: “Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe
de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.” é
iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia
de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “Os médicos falavam de uma "doença do
sangue", só que não conseguiram encontrar uma
medicação eficiente.”, a expressão destacada indica
oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “Até que um negro velho, empregado da
família, falou...”, a expressão destacada tem valor
temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da
mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

     
Assinale a alternativa em que as regras da concordância
(verbal e nominal) foram obedecidas.
A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menas
pessoas acreditam nelas.
B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas
de vários países.
C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de
arrepiar!
D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios
medos e superstições.
E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas
no tempo.

    
Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de
linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está
correta.
A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor
melhorou”. (METÁFORA)
B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”.
(METONÍMIA)
C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”.
(EUFEMISMO)
D) “quanto
mais
gordos
e
corados,
melhor”.
(PLEONASMO)
E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)
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Sobre a Esclerose Múltipla (EM), analise cada uma das
afirmações abaixo e indique V quando verdadeira ou F quando
falsa:

(

) Sua fisiopatologia pode estar ligada a uma infecção viral

quando o vírus tiver sua estrutura semelhante a proteínas
mielínicas. Esse processo pode desencadear uma reação
imune que inicia a doença
) As lesões ocorrem geralmente na substância cinzenta,
nervo óptico, tratos corticocerebelares e corno anterior da
medula.
) Os sintomas cerebelares e bulbares que podem ocorrer
são: dificuldade de deglutição, tremor de repouso,
nistagmo e alterações do controle respiratório.
) Na EM progressiva primária, há uma continuidade na
deteriorização do quadro clínico, com permanência
constante dos sintomas.
) O principal comprometimento motor no quadro clínico
apresentado leva à Sindrome do Neurônio Motor
Superior, que se caracteriza, nessa doença, por paresia,
hipotonia e reflexos tendinosos diminuídos.

(
(
(
(

A) Orientação de postura sentada para melhorar a
vascularização do membro inferior comprometido.
B) Iniciar o rolamento precoce no leito para mais rápido
iniciar a deambulação.
C) Neste período deve-se respeitar a idade e manter em
repouso absoluto o membro inferior comprometido.
D) Paciente deitado em decúbito dorsal, mantendo abdução
dos membros inferiores e a rotação neutra, iniciar
trabalho isométrico de grande glúteo, de quadríceps e os
movimentos de flexão dorsal e plantar e de flexo-extensão
dos pododáctilos.
E) Paciente deitado em decúbito lateral sobre o lado são,
realizar trabalho isométrico para o grande e médio glúteo,
adutores e rotadores externos do quadril, além do trabalho
isotônico para todos os movimentos do pé.

     
Considere-se que um fisioterapeuta, após uma avaliação
físicofuncional, indique para um paciente portador de artrite
reumatoide o uso noturno de uma órtese punho-mão e dedos,
em posição funcional. Nesse caso, a prescrição feita pelo
fisioterapeuta tem como objetivo:

A sequência está correta em:
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa que corresponde à conduta fisioterápica
no pós-operatório, nas primeiras 24 horas, em paciente
submetido a artroplastia do quadril, considerando a idade de
75 anos.

F, V, F, V, V
F, F, V, F, F
V, F, F, V, F
V, V, F, F, F
V, F, V, F, V

    
As atividades precoces no leito com um paciente com
Acidente Vascular Cerebral (AVC) devem centrar-se:
A) no treinamento de deambulação, rolamento, postura
sentada.
B) treinamento de AVDs, deambulação, rolamento.
C) rolamento, postura sentada, posicionamento no leito.
D) rolamento, ortostatismo, postura em ponte.
E) treinamento de AVDs, ortostatismo, deambulação.

A) corrigir deformidades rígidas das articulações de punho e
dedos.
B) manter articulações com distribuição de força e
alinhamento articular.
C) manter alinhamento muscular com consequente aumento
de força.
D) corrigir deformidades móveis ao gerar padrão neutro de
posição do punho-mão.
E) manter alinhamento muscular com consequente aumento
de resistência.

    

Considere-se que um paciente com diagnóstico de tendinite
patelar unilateral tenha recebido indicação de exercício
terapêutico do tipo contração muscular excêntrica em cadeia
fechada. Nesse exercício, o fisioterapeuta deve orientar o
paciente a:
A) flexionar o joelho, iniciando a partir da posição de pé e
joelho em extensão, com apoio unipodal.
B) estender o joelho na mesa de Bonet, com carga
progressiva.
C) estender o joelho, iniciando a partir da posição de pé e
joelho semifletido, com apoio unipodal.
D) permanecer sentado, com apoio de uma almofada sob o
joelho, e estender o joelho nos últimos graus de extensão.
E) flexionar o joelho em amplitude de 20º a partir da posição
de decúbito ventral.
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Considere-se que um paciente submetido a uma patelectomia
total tenha sido encaminhado para tratamento fisioterapêutico.
Em função da alteração anatômica gerada por esse tipo de
procedimento cirúrgico e sua consequente alteração
biomecânica, é correto afirmar que esse paciente, na atuação
do músculo quadríceps, apresentará:
A)
B)
C)
D)
E)

perda de flexibilidade.
ganho de extensibilidade.
perda de torque.
ganho de flexibilidade.
perda de extensibilidade.

    
A Hanseníase permanece como questão relevante do ponto de
vista da Saúde Pública, continua a produzir mais de 40 mil
casos novos/ano no Brasil mantendo importante endemicidade
e manifesta-se por meio de:
A)
B)
C)
D)
E)

incapacidade física e neurológica, dor.
febre, dor na garganta e tosse.
nódulos, dores nas articulações e febre.
manchas brancas na pele com grande sensibilidade a dor.
lesões de pele que se apresentam com diminuição ou
ausência de sensibilidade.

Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Saúde – NOB- SUS/1996, assinale a alternativa que não
corresponde ao papel do Gestor Federal:
A) Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.
B) Promover as condições e incentivar o gestor estadual com
vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de
modo a conformar o SUS-Estadual.
C) Fomentar a harmonização, a integração e a modernização
dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUSNacional.
D) Exercer as funções de normalização e de coordenação no
que se refere à gestão nacional.
E) Promover as condições e incentivar o poder municipal
para que assuma a gestão da atenção a saúde de seus
munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral.

     
Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde -NOASSUS 01/2001 assinale “v” quando verdadeiro ou “F” quando
considerar falso:

(

     
(

Quanto à distopia genital, assinale a alternativa incorreta:
A) O prolapso genital é fruto de um desequilíbrio das forças
que confinam o útero e os demais orgãos ao interior da
pelve.
B) O prolapso de alças intestinais é chamado de enterocele,
enquanto que o de bexiga é chamado de cistocele.
C) O prolapso uterino incide, de preferência, em mulheres
idosas e multíparas.
D) Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS)
a distopia deve ser classificada através da medida do hiato
genital, do corpo perineal, do comprimento total da
vagina e pela localização de seis pontos de referência: Aa,
Ba, C, D, Ap e Bp.
E) O ponto Aa fica localizado na linha média da parede
vaginal posterior, 3 cm acima do meato externo da uretra.
Em relação ao hímem, sua posição poderá variar de +3cm
a -3cm.

(

(
(

) Um sistema de saúde equânime, integral, universal,

resolutivo e de boa qualidade concebe a atenção básica
como parte imprescindível de um conjunto de ações
necessárias para o atendimento dos problemas de saúde
da população, indissociável dos demais níveis de
complexidade da atenção à saúde
) São consideradas áreas de atuação estratégicas mínimas
para habilitação na condição de Gestão Plena da Atenção
Básica Ampliada: o controle da tuberculose, a eliminação
da hanseníase, o controle da hipertensão arterial, o
controle da diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde
da mulher e a saúde bucal
) A Atenção de Média Complexidade – MC – compreende
um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e
hospitalares que visam atender os principais problemas
de saúde da população, cuja prática clínica demande a
disponibilidade de profissionais especializados e a
utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico
e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os
municípios do país.
) A garantia de acesso aos procedimentos de alta
complexidade é de responsabilidade solidária entre
Secretarias de Estado e do município
) A ampliação das responsabilidades dos municípios na
garantia de acesso aos serviços de atenção básica, a
regionalização e a organização funcional do sistema são
elementos centrais para o avanço do processo.

A sequência está correta em:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, V, V, F
V, V, V, F, V
V, F, V, F, F
F, V, F, F, F
F, V, V, V, F
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Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Saúde – NOB- SUS/1996, no que diz respeito à assistência,
o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na
perspectiva de garantir:
1. assistência pré-natal, parto e puerpério.
2. acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil.
3. cobertura universal do esquema preconizado pelo
Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas
etárias.
4. agendamento para a aposentadoria programada.
5. tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais
frequentes.

Com relação à avaliação pneumofuncional, marque a
alternativa correta:
A) O pico de fluxo expiratório (peak flow) mede a força dos
músculos inspiratórios.
B) A manuovacuometria deve ser realizada partindo da CRF
ou do VR e serve para avaliar o grau de obstrução nos
pacientes pneumopatas
C) A medida do peak flow leva em consideração parâmetros
como idade, sexo e IMC.
D) A ventilometria em que é avaliado o volume minuto,
compreende os valores de volume corrente e volume de
reserva inspiratório baseados na frequência respiratória
E) Na espirometria o volume expiratório forçado no primeiro
minuto (VEF1) e o pico de fluxo expiratório (PFE)
expressam o grau de obstrução do paciente

     

São verdadeiros apenas os itens
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1, 3, 4 e 5.
1, 2 e 4.
1, 2, 3 e 5.
2, 3 e 4.

     
A síndrome da angústia respiratória aguda (SARA)ou
Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA)é um dos
quadros mais comuns encontrado na unidade de terapia
intensiva e que exige a atuação da fisioterapia respiratória. No
paciente acometido de SARA podemos encontrar:
1. Alterações da relação V/Q , que são consideradas
desigualdades da relação ventilação perfusão
2. O pulmão rígido
3. Hiperoxia
4. Redução da capacidade residual funcional

Paciente asmático grave internado em crise de asma com
indicação
de
realizar
nebulizações
com
drogas
broncodilatadoras devido a um quadro de broncoespasmo.
Qual a orientação a ser fornecida a este paciente?
A) A nebulização deve ser feita com altos fluxos a fim de
favorecer a chegada das partículas em regiões mais
periféricas do pulmão
B) A solução nebulizada deve conter um volume que
favoreça a presença de um volume morto elevado ao final
da nebulização
C) O padrão respiratório deve ser a pequenos volumes e
grande frequência para permitir maior deposição do
aerossol
D) Respiração com frequência respiratória reduzida e a
presença da pausa inspiratória devem ser orientadas para
facilitar a deposição do aerossol
E) O uso de máscaras é recomendado para favorecer a
respiração nasal e aumentar a quantidade de partículas de
aerossol que chegam na árvore respiratória

     

Estão corretas apenas
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4.
1, 2 e 3.
1, 3 e 4.
2, 3 e 4.
2 e 3.

     
Do ponto de vista de intervenção da fisioterapia os parâmetros
gasométricos são considerados importante recurso para avaliar
a condição clínica do paciente. Em relação à curva de
dissociação da hemoglobina, qual das alternativas abaixo
representa um fator que determina a diminuição da afinidade
da molécula de oxigênio pela hemoglobina?
A)
B)
C)
D)
E)

Redução do pH sanguíneo
Elevação acentuada do pH sanguíneo
Redução da PaCO2
Elevação da temperatura corporal
pH sanguineo a 7,4

Cargo: Fisioterapeuta / Nível Superior

Na ventilação mecânica assistida são vários modos
ventilatórios que devem ser escolhidos e usados de acordo
com a condição clínica de cada paciente. Em relação ao modo
ventilatório por pressão controlada (PVC) é incorreto afirmar:
A) O volume corrente atingido pelo paciente será
diretamente proporcional à resistência do sistema
respiratório já que o volume corrente é considerado livre
B) O volume corrente atingido pelo paciente será
inversamente proporcional a resistência do sistema
respiratório
C) O volume corrente atingido pelo paciente será
diretamente proporcional à pressão inspiratória ofertada
pelo ventilador mecânico
D) O volume corrente atingido pelo paciente será
diretamente proporcional à complacência do sistema
respiratório
E) A pressão do ventilador, a complacência e a resistência do
sistema respiratório são os principais determinantes do
volume corrente.
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Sobre a assistência ventilatória mecânica, analise cada uma
das afirmações abaixo e assinale “V” quando verdadeira ou
“F” quando considerar falsa:

(

) Para um paciente com SARA em ventilação mecânica

não é preconizado ventilação por volumes controlados
como forma de modo ventilatório
) Na situação em que um paciente depende da assistência
ventilatória mecânica por mais de 6 horas por dia por um
tempo superior a 3 semanas é considerada como sendo
ventilação mecânica prolongada
) Durante o processo de desmame a situação onde o
paciente consegue permanecer em respiração espontânea
durante pelo menos 48 horas pode ser considerado um
parâmetro de sucesso para o desmame da prótese
ventilatória
) O processo de desmame depende da complacência do
sistema respiratório, da presença da respiração
espontânea por um tempo mínimo de 48 horas e
independe da pressão inspiratória
) No modo ventilatório por volume controlado (VCV) o
fluxo é livre, favorecendo melhor adaptação do paciente
a prótese ventilatória

(

(

(

(

A sequência está correta em:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, F, F, V
V, V, V, F, F
V, F, V, F, F
F, V, F, F, F
F, V, V, V, V

Com relação aos músculos respiratórios, assinale a alternativa
incorreta:
A) Durante a ventilação os músculos necessitam vencer
cargas resistivas e elásticas.
B) Em pacientes com retificação da cúpula diafragmática,
em decorrência do processo de hiperinsuflação, pode ser
observado o sinal de Hoover
C) Durante a contração do diafragma não ocorrem alterações
no fluxo sanguíneo, pois as fibras deste músculo
apresentam um trajeto paralelo ao trajeto dos vasos.
D) Durante a fraqueza muscular, o músculo perde a
capacidade de gerar força para contrair.
E) Segundo a propriedade tensão-comprimento dos
músculos, mesmo com encurtamento, o músculo ainda é
capaz de contrair com força máxima.

    
A UTI neonatal é considerada como um dos principais campos
de atuação da fisioterapia respiratória e motora. Assinale “V”
quando verdadeiro ou “F” quando considerar falso:

(
(
(

     
A ventilação não invasiva (VNI) é um dos recursos iniciais de
escolha quando o paciente chega ao setor de emergência com
desconforto respiratório. Sobre a VNI, analise as afirmações.
1. A VNI através da pressão positiva recruta alvéolos
colapsados reduzindo as áreas de shunt
2. Durante o processo de exacerbação no paciente DPOC, a
VNI pode ser usada aumentando o trabalho respiratório e
melhorando as trocas gasosas
3. O Uso da PEEP durante a VNI é recomendada pela
possibilidade de reduzir a auto-PEEP do paciente com
DPOC durante um quadro de agudização
4. O uso do modo Bi-nível na VNI permite melhor conforto
ao paciente e possibilita a redução do trabalho respiratório
favorecendo o repouso nos quadros de fadiga da
musculatura respiratória

(
(

) Disfunção Laríngea/disfagia, paralisia das cordas vocais

e entenose laríngea traqueal são complicações pós
extubação no neonato.
) No quadro clínico da síndrome de aspiração do mecônio
podemos observar alterações metabólicas como acidose,
hipoglicemia, hipocalcemia e hiperbilirrubinemia.
) Retificação da cúpula diafragmática, enfisema intersticial
pulmonar, pneumotórax e aumento do diâmetro ânteroposterior são alguns dos achados que podem ser
observados no exame radiológico da síndrome de
aspiração do mecônio.
) Hipertensão
pulmonar,
barotrauma
pulmonar,
pneumotórax, pneumonia infecciosa e displasia
broncopulmonar são algumas das complicações da SAM.
) Exacerbação do reflexo de tosse é uma das complicações
comuns observadas no pós extubação do neonato.

A sequência está correta em:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, V, V, F
V, V, V, F, F
V, F, V, F, F
F, V, F, F, F
F, V, V, V, F

Estão corretas apenas
A)
B)
C)
D)
E)

1e4
1, 2 e 4
2e4
1e3
1, 3 e 4
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A intervenção da Fisioterapia no quadro das amputações é
vasta. Treinamento para uso de prótese e órtese, o preparo do
coto, entre outras, são algumas das atuações da fisioterapia
nestes pacientes. Sobre a intervenção da Fisioterapia em
amputados, analise as afirmações:
1. O edema é evitado com um enfaixamento do coto com
atadura gessada, ainda na mesa operatória
2. Quando não for possível o gessamento pela própria
natureza da cirurgia, o coto deve se manter enfaixado com
ataduras elásticas, pois favorece a uma rápida cicatrização
e possibilidade de colocação mais precoce da prótese
3. O paciente amputado de membro inferior deve estar
deitado sobre colchões duros e firmes, usando
travesseiros sob o coto de coxa ou no cavo poplíteo (sob o
joelho), nos cotos de perna.
4. A movimentação do coto e do membro restante deve ser
iniciada 24 horas após a amputação, tendo a finalidade de
ativar a circulação geral e impedir o descondicionamento
Estão corretas apenas
A)
B)
C)
D)
E)

3e4
1, 2 e 4
2e4
1e3
1, 3 e 4

O cuff é um dispositivo usado na AVM, que permite a
vedação da via aérea durante a ventilação mecânica. O uso de
pressões positiva como a PEEP pode em alguns pacientes
facilitar a oxigenação além de proteger o parênquima
pulmonar. Sobre o uso da PEEP e do cuff não podemos
afirmar
A) A PEEP quando associada a pressão de suporte constitui
uma modalidade assistida de desmame gradual que evita
a instabilidade alveolar
B) Pressões elevadas no cuff reduzem o fluxo sanguíneo e
favorecem isquemias
C) O uso da PEEP durante a ventilação mecânica de
pacientes neurológicos com hipertensão intracraniana não
é recomendado na presença de edema cerebral
D) O cuff tem como objetivo permitir a perda do excesso de
volume durante a aplicação da ventilação com pressão
positiva e evitar a aspiração do conteúdo gástrico e
secreções das vias aéreas superiores
E) O aumento da oxigenação através do recrutamento da
ventilação colateral e da abertura dos alvéolos colapsados
pode ser obtido com a utilização de altos valores de
pressão positiva expiratória final (PEEP)

    

     
Sobre as infecções do aparelho respiratório, analise as
afirmações:
1. Consideram-se infecções do aparelho respiratório
superior as infecções da:laringe, nariz, nasofaringe,
orofaringe, seios perinasais e ouvido médio
2. As bronquites agudas são infecções do epitélio ciliado dos
brônquios, que se caracterizam por uma inflamação aguda
com tosse acompanhada de secreções muco purulentas,
dispneia moderada e febre inconstante.
3. A contaminação do condensado formado no circuito
ventilatório previne a colonização e infecção das vias
aéreas e serve como barreira evitando a contaminação da
via aérea superior.
4. A utilização de ventilação mecânica prolongada pode ser
considerada um dos principais fatores responsáveis pela
alta incidência de pneumonia nos pacientes nas UTIs. O
decúbito elevado a 45ºC e a aspiração contínua de
secreções subglóticas diminuem a aspiração de secreção
da orofaringe e são algumas das formas de prevenção
destas pneumonias

O paciente idoso deve ser tratado de forma global e
respeitando as repercussões fisiopatológicas decorrentes do
envelhecimento. São alterações no sistema músculo
esquelético comumente observadas no paciente idoso, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

retardo na resposta aos estímulos.
aumento do limiar da sensação vibratória.
aumento no número de unidades motoras.
redução no número de fibras tipo II.
redução na velocidade dos movimentos.

Estão corretas apenas
A)
B)
C)
D)
E)

2e4
1e4
1, 2 e 4
1e3
1, 3 e 4
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Dentro da rotina da unidade de terapia intensiva é frequente a
utilização da assistência ventilatória mecânica (AVM) em
casos de pacientes que apresentam falência da musculatura
respiratório. Sobre a AVM, a alternativa incorreta é
A) O recrutamento alveolar é um recurso que favorece a
melhora da oxigenação destes pacientes assim como a
hipercapnia permissiva pode ser benéfica para estes
pacientes
B) O volume minuto do paciente não é garantido pela PSV.
O volume corrente é dependente do gradiente pressórico e
da mecânica do sistema respiratório do paciente
C) Na prática clínica em quadro de desmame considerados
difíceis, o uso do protocolo de desmame com o tubo “T”
permite ao paciente respirar espontaneamente neste tubo
por curtos períodos sendo interrompido ao primeiro sinal
de fadiga muscular.
D) A pressão de suporte ventilatório (PSV) é indicada por
favorecer a redução do trabalho dos músculos
respiratórios favorecendo a recuperação destes músculos
nas situações em que não há presença do drive
respiratório.
E) O aumento da oxigenação através do recrutamento da
ventilação colateral e da abertura dos alvéolos colapsados
pode ser obtida com a utilização de altos valores de
pressão positiva expiratória final (PEEP)

    

Sobre a intervenção da Fisioterapia nas angiopatias, assinale
“V” quando a afirmação for verdadeira ou “F” quando for
falsa
( ) Os linfedemas de membros superiores são causados,
quase sempre, por ressecção de linfonodos sendo o caso
de câncer de mama o mais frequente
( ) As causas mais comuns dos edemas de membros
inferiores são anormalidades congênitas nos linfedemas
primários (congênitos, precoces ou tardios) e de
infecções de repetição nos casos de linfedemas
secundários, provocados por insuficiências venosas
crônicas, infecções micóticas ou bacterianas, tromboses
venosas profundas, úlceras e traumas.
( ) As neoplasias malignas, cujos tratamentos englobam
esvaziamentos ganglionares (para-aórticos, pélvicos ou
inguinais), sobretudo quando acrescidos de radioterapia,
aparecem também como fator etiológico bastante
frequente para os linfedemas.
( ) Sabendo-se que o linfedema se desenvolve a partir do
momento em que a demanda linfática é maior que o
escoamento da linfa uma forma de prevenção é aumentar
o fluxo linfático, utilizando o bombeamento muscular em
atividades físicas regulares, técnicas compressivas, ou de
estimulação linfática
A sequência está correta em:
A) V, V, F, V
B) V, V, V, V
C) V, F, V, F
D) F, V, F, F
E) F, V, V, V

     
Sobre o pós operatório de cirurgia tóraco abdominal podemos
afirmar:
A) O diagnóstico do derrame pleural pode ser feito através
do RX. Dentre os achados do RX o borramento de seio
costofrênico e presença da curva de Damoiseau sugerem
a presença de derrame pleural da radiografia de tórax em
incidência póstero-anterior.
B) O diagnóstico do derrame pleural pode ser feito através
do RX. Dentre os achados do RX a hipertransparência
em região pleural e desvio hilar contra-lateral sugerem a
presença de derrame pleural da radiografia de tórax em
incidência póstero-anterior.
C) A presença do sinal da silhueta cardíaca e desvio hilaripsi-lateral é um sinal característico da presença de um
derrame pleural pós cirúrgico
D) É comum observar o borramento de seios cardiofrênico e
costofrênico com elevação da cúpula diafragmática ipsilateral no caso de derrames pleurais
E) A drenagem postural é indicada para esvaziar os derrames
pleurais de grande monta

    
Sobre os traumas raquimedulares, indique V quando
verdadeira ou F quando falsa:

(
(
(
(
(

) Um paciente com lesão medular na região dos fascículos

grácil e cuneiforme vai apresentar alterações de
propriocepção e sensibilidade vibratória.
) Na síndrome de Brow-Sequard, há perda motora e
proprioceptiva e ambas são contralaterais à lesão.
) Um paciente com lesão a nível C7 não anda de cadeira de
rodas normal, pois não possui a inervação do músculo
tríceps braquial preservada.
) A lesão a nível de T5 é considerada um paraplegia baixa,
e o paciente já é totalmente independente nas AVD´s.
) Um paciente com lesão L3/L4 ainda não pode deambular
com tutor curto, pois não tem a musculatura do
quadríceps preservada.

A sequência está correta em:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, F, F, V
F, V, F, F, V
V, F, V, F, F
V, F, F, V, V
V, F, F, F, F
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Sobre o complexo articular do joelho, analise as afirmações:
1. As rupturas do menisco medial são tão frequentes quanto
às do menisco lateral.
2. A inserção da pata de ganso compreende os tendões dos
músculos grácil, semitendinoso e semimembranoso.
3. O teste de McMurray foi desenvolvido para identificar
rupturas posteriores do menisco.
Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3
1 e 2, apenas
2 e 3, apenas
1 e 3, apenas
3, apenas

    
A crioterapia é amplamente usada em várias patologias como
recurso fisioterapêutico e dentre os efeitos fisiológicos a
hiperemia transitória e a vasoconstricção são alguns dos
efeitos observados. Assinale abaixo dentre as patologias qual a
que podemos considerar como contraindicação para uso deste
recurso:

CUN
HO

Doença de Dupuytren
Tendinite de Aquiles
Doença de D’ Quervain
Peritendinite calcária
Doença de Raynaud

RAS

A)
B)
C)
D)
E)
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