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CADERNO 

4 
ESPECIALIDADE: 
 
FISIOTERAPIA HOSPITALAR COM ÊNFASE EM TERAPIA INTENSIVA 

 

PROVA: 

 
 FISIOLOGIA PULMONAR, FISIOPATOLOGIA PULMONAR E RECURSOS 

FISIOTERAPÊUTICOS 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas de Fisiologia Pulmonar, 

Fisiopatologia Pulmonar e Recursos Fisioterapêuticos.  Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 3h30 (três horas e trinta) de duração, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, um dia 

depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 

 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado (a) candidato (a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 

PROVA DE FISIOLOGIA PULMONAR, FISIOPATOLOGIA PULMONAR E RECURSOS 
FISIOTERAPÊUTICOS – Cad. 4 

 

QUESTÃO 01  

 
Em relação à anatomia e organização morfofuncional do sistema respiratório, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A ramificação sucessiva da traqueia até os alvéolos, com consequente redução da área de secção transversa 

total, é responsável pelo aumento da resistência das vias aéreas distais. 

(B) As vias aéreas condutoras correspondem às 16 primeiras gerações brônquicas, constituindo o espaço morto 

anatômico. Conduzem e eliminam o ar, mas não participam das trocas gasosas. 

(C) Existe uma alteração cito-histológica nas vias aéreas inferiores, desde a laringe até os bronquíolos respirató-

rios, em que se observa um aumento das células ciliadas e células caliciformes no sentido proximal-distal. 

(D) Os mecanismos de defesa do sistema respiratório estão presentes exclusivamente nas vias aéreas superio-

res, cujas estruturas responsáveis são os cornetos, a mucosa nasal e as amígdalas. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

De acordo com a fisiologia respiratória, as afirmativas estão corretas, EXCETO:  

 

(A) As desigualdades fisiológicas de ventilação e perfusão presentes nos pulmões são decorrentes das variações 

de pressão pleural, pressão hidrostática e ação da gravidade, de acordo com as posições corporais adotadas. 

(B) Em situações de shunt pulmonar aumentado, ocorrerá uma vasoconstrição hipóxica local, como mecanismo 

de defesa, ocorrendo um desvio da perfusão para áreas melhor ventiladas. 

(C) O centro respiratório bulbar controla a ventilação pela modulação do estímulo respiratório através dos qui-

miorreceptores centrais, de acordo com os níveis de PaCO2. 

(D) Para uma ventilação alveolar mais efetiva, necessita-se de uma frequência respiratória (FR) maior, pois, as-

sim, maior será o volume minuto e, consequentemente, maior será a eliminação de CO2. 
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QUESTÃO 03  

 

Levando-se em conta os princípios fisiológicos do sistema respiratório, é CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) A difusão dos gases pela membrana alvéolo-capilar é inversamente proporcional à área do tecido e ao gradi-

ente pressórico dos gases, de acordo com a lei de Fick. 

(B) A frequência respiratória (FR) mais alta é o mecanismo mais eficaz para compensar o volume gasoso des-

perdiçado do espaço morto anatômico. 

(C) Além da função de hematose, o sistema respiratório também participa no equilíbrio acidobásico e na fonação. 

(D) O efeito Bohr não interfere na afinidade do oxigênio pela hemoglobina.  

 

 

QUESTÃO 04  

 
Considerando-se a mecânica vascular e a relação ventilação-perfusão, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A resistência vascular pulmonar é maior que a resistência vascular sistêmica, em função da menor compla-

cência dos vasos pulmonares. 

(B) A resistência vascular pulmonar sofre influência pela variação do volume pulmonar, assim como a distribuição 

do fluxo sanguíneo, de acordo com a posição corporal adotada. 

(C) Nas regiões basais, tem-se, proporcionalmente, maior ventilação em relação aos ápices pulmonares, gerando 

distúrbios de relação ventilação-perfusão do tipo “espaço morto”. 

(D) O gradiente alvéolo-arterial normal é de, aproximadamente, 30 a 40 mmHg, como consequência do shunt 

intrapulmonar fisiológico. 

 

 

QUESTÃO 05  

 
Considerando-se a mecânica respiratória, NÃO é correto afirmar: 

 
(A) A capacidade residual funcional (CRF) é considerada a posição de repouso do sistema respiratório, na qual 

há o equilíbrio das forças elásticas dos pulmões e da caixa torácica. 

(B) Em altos volumes pulmonares, tanto a resistência de vias aéreas mais distais quanto dos vasos extra alveola-

res estarão mais baixas, em função da tração radial exercida pelo parênquima pulmonar. 

(C) No volume residual (VR), a resistência das pequenas vias aéreas encontra-se extremamente aumentada, fato 

que impede o colabamento dinâmico observado após a expiração forçada. 

(D) Para que a tosse seja eficaz, é importante o mecanismo de “varredura” que ocorre na fase explosiva, a partir 

do ponto de igual pressão. 

 

 

QUESTÃO 06  

 

Em relação à cinesia e à função muscular respiratória, NÃO é correto afirmar: 
 

(A) A bomba muscular respiratória é composta por 3 grupos musculares: diafragma, músculos da caixa torácica e 

músculos abdominais. 

(B) O objetivo geral dos músculos respiratórios é bombear o fluxo gasoso para dentro e para fora dos pulmões de 

forma rítmica e coordenada. 

(C) Os músculos respiratórios são constituídos por fibras de contração lenta (tipo I) e de contração rápida (tipo II), 

sendo que, no diafragma, predominam as do tipo I. 

(D) Os músculos respiratórios se diferem, do ponto de vista morfológico, dos demais músculos esqueléticos, em 

função da especificidade dos primeiros para o fenômeno ventilatório. 
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QUESTÃO 07  

 
De acordo com a relação tensão-comprimento, a força máxima desenvolvida por um músculo será quando este 
estiver na sua posição de repouso.  
Em relação ao sistema respiratório, essa posição ocorre após uma 

 

(A) expiração breve, ainda no VC (volume corrente). 

(B) expiração fisiológica, na CRF (capacidade residual funcional). 

(C) expiração forçada, no VR (volume residual). 

(D) inspiração máxima, na CPT (capacidade pulmonar total). 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 
Em relação às características morfofuncionais do diafragma, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) É o principal músculo inspiratório, sendo responsável, isoladamente, por mais de 75% da ventilação pulmonar 

total. 

(B) É um músculo que apresenta a forma de um cilindro elíptico, com suas fibras radiadas partindo de um tendão 

central. 

(C) O diafragma apresenta alta resistência à fadiga, em consequência do maior predomínio de fibras com grande 

atividade glicolítica. 

(D) Sua ação muscular inspiratória é dependente de uma maior zona de aposição e do sinergismo oferecido pela 

musculatura abdominal, na posição ortostática. 

 

 

 

QUESTÃO 09  

 
Um indivíduo sofreu um traumatismo raquimedular nível C6-C7, com secção total após mergulho em águas rasas. 
É esperado que tal indivíduo tenha, do ponto de vista respiratório, ação do(s) 

 

(A) diafragma, escalenos e esternocleidomastoideos. 

(B) diafragma, exclusivamente. 

(C) músculos acessórios e abdominais. 

(D) músculos acessórios, exclusivamente. 

 
 
 

QUESTÃO 10  

 
Em relação à atuação fisioterápica no pré e pós-operatório de cirurgias torácicas ou abdominais, é correto o que 
se afirma, EXCETO em: 

 

(A) Além das alterações biomecânicas decorrentes da incisão cirúrgica, há uma redução do “clearance” mucocili-

ar, fazendo-se necessária a utilização de técnicas fisioterápicas para reexpansão e desobstrução pulmonar. 

(B) Dos fatores de risco para complicações pulmonares no pós-operatório, os problemas respiratórios pré-

existentes e o tabagismo afetam diretamente a performance ventilatória. 

(C) No período pós-operatório imediato de cirurgias torácicas ou abdominais altas, há grande redução da CV e da 

CRF, podendo levar ao colapso pulmonar basal, responsável pelos quadros de hipoxemia. 

(D) O atendimento fisioterápico no pré-operatório mostra-se benéfico na redução das complicações pulmonares; 

no pós-operatório, somente em pacientes com problemas respiratórios pré-existentes e nos tabagistas. 
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QUESTÃO 11  

 
Em relação aos recursos instrumentais, é correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) Consegue-se prevenir e/ou reverter atelectasias com a espirometria de incentivo (EI), pelo aumento da pres-

são transpulmonar, decorrente de um volume pulmonar maior ao final da inspiração lenta, profunda e susten-

tada. 

(B) Consegue-se uma melhora da endurance e força com treinamento específico da musculatura inspiratória e 

expiratória de pacientes com fadiga muscular respiratória. 

(C) EPAP / EI / RPPI são indicados para prevenir e/ou reverter atelectasias, principalmente no pós-operatório de 

cirurgias torácicas e abdominais altas. 

(D) O Shaker é um recurso que facilita a remoção das secreções das estruturas brônquicas mais periféricas, pelo 

fluxo expiratório rápido e forçado. 

 

 

 

QUESTÃO 12  

 
De acordo com os princípios da ventilação mecânica (VM) e as consequências no pós-operatório, é correto o que 
se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A anestesia geral contribui, além da redução da CV e CRF, para redução do transporte mucociliar, predis-

pondo a atelectasias basais. 

(B) A VM está indicada na Insuficiência Respiratória Aguda, seja no pós-operatório seja em situações clínicas, 

para manutenção da oxigenação e/ou da ventilação dos pacientes. 

(C) A VM não invasiva é utilizada, rotineiramente, no pós-operatório imediato de cirurgias abdominais altas, como 

a melhor forma de terapia respiratória, com redução significativa das complicações pulmonares pós-

operatórias. 

(D) O tempo cirúrgico, a anestesia geral e o tempo de VM prolongado até a extubação são fatores responsáveis 

por efeitos deletérios pulmonares no pós-operatório. 

 

 

 

QUESTÃO 13  

 

A atelectasia ou colapso pulmonar é um achado frequente no pós-operatório de cirurgias torácicas.  

Em relação às características radiológicas dessa patologia, é correto o que se afirma, EXCETO em:  

 

(A) Ocorre o desvio do mediastino para o lado contrário à atelectasia. 

(B) A alteração radiológica é caracterizada por uma área de hipotransparência.  

(C) Há redução dos espaços intercostais, homolateral à alteração radiológica. 

(D) Pode ocorrer elevação da hemicúpula diafragmática, homolateral à alteração radiológica. 

 

 

 

QUESTÃO 14  

 

Com relação ao quadro clínico do paciente em crise asmática, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A febre vespertina está presente nesses pacientes. 

(B) A presença de secreção purulenta é observada nesses pacientes. 

(C) Apresenta uma resistência aumentada ao fluxo aéreo expiratório. 

(D) O broncoespasmo produz uma resistência ao fluxo aéreo inspiratório, sendo esta a causa da dispneia. 
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QUESTÃO 15  

 

A Tuberculose, doença infecto contagiosa, é um problema de saúde pública agravado pelo surgimento da AIDS.  

Com relação a essa patologia, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A transmissão acontece em qualquer fase da doença, devendo o paciente ficar isolado até que seja conside-

rado curado. 

(B) É uma doença transmitida pelas gotículas eliminadas pela respiração, por espirros e pela tosse. 

(C) O agente causador da tuberculose (M tuberculosis) afeta exclusivamente o pulmão. 

(D) Para prevenir a doença, é necessário imunizar as crianças no primeiro ano de vida ou, no máximo, até os 4 

anos. 

 

QUESTÃO 16  

 

A bronquite crônica é uma condição clinica classificada como DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). 

Sobre ela, é CORRETO afirmar: 

 

(A) O fumo é a principal causa da doença. 

(B) A febre está presente em todas as fases da doença. 

(C) Junto com a fibrose pulmonar, é chamada de DPOC. 

(D) A presença de tosse frequente durante, aproximadamente, 3 meses é suficiente para que seja feito o diag-

nóstico. 

 

QUESTÃO 17  

 

Sobre as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, é correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A infecção respiratória é uma das causas de exacerbação do DPOC. 

(B) A resistência elevada ao fluxo aéreo é sempre de caráter irreversível.  

(C) Existe um comprometimento progressivo da função pulmonar. 

(D) Insuficiência cardíaca direita, arritmias e necessidade de oxigênio domiciliar fazem parte das suas complica-

ções. 

 

QUESTÃO 18  

 

Sobre a Pneumonia (PNM), doença pulmonar infecciosa, é correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A pneumonia é sempre uma infecção bacteriana.  

(B) Febre, tosse e dor torácica fazem parte dos sintomas da PNM. 

(C) Nas pessoas idosas e nas crianças, o quadro pode ser mais grave e requer cuidados específicos. 

(D) Tabagismo, idade avançada e desnutrição são fatores que favorecem a instalação dessa infecção. 

 

QUESTÃO 19  

 

Com relação ao pneumotórax, é correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) Pode ter um surgimento espontâneo ou traumático. 

(B) Em casos mais graves, em que o pneumotórax é muito grande, pode haver desvio do mediastino para o lado 

contralateral. 

(C) Caracteriza-se pelo acúmulo de líquido no espaço pleural, que leva a um aumento da pressão nessa região e 

restrição à expansão do parênquima pulmonar. 

(D) A indicação da realização da drenagem torácica depende do tamanho, da causa e das manifestações clínicas 

apresentadas pelo paciente. 
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QUESTÃO 20  

 

As doenças pulmonares restritivas são condições clínicas que cursam com redução da complacência pulmonar.  

É correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A cifoescoliose e a obesidade podem gerar uma redução dos volumes pulmonares e, portanto, serem consi-

deradas causas de doença restritiva pulmonar. 

(B) A inalação frequente de produtos tóxicos é uma das causas de doença pulmonar restritiva, devido ao grau de 

fibrose pulmonar que pode gerar. 

(C) A redução da produção de surfactante também é um fator gerador de restrição pulmonar  

(D) Os volumes pulmonares ficam aumentados pela dificuldade expiratória presente nessas condições clínicas. 

 

QUESTÃO 21  

 

Em relação aos recursos fisioterapêuticos, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A técnica de hiperinsuflação manual é indicada para mobilizar e auxiliar na eliminação de secreções brônqui-

cas. 

(B) Durante a terapia com o EPAP (pressão expiratória positiva na via aérea), o paciente exala contra um resistor 

de mola, gerando pressão entre 5 - 20 cmH2O. 

(C) O threshold é um dispositivo utilizado para mobilizar secreções de vias aéreas periféricas. 

(D) Um dos objetivos do espirômetro de incentivo é reduzir as complicações pulmonares pós-operatórias. 

 

QUESTÃO 22  

 

A respeito das técnicas de higiene brônquica, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A drenagem autógena ajuda a maximizar o fluxo aéreo para fora das vias aéreas, auxiliando na eliminação de 

secreção. 

(B) A técnica do ciclo ativo da respiração é usada para mobilizar secreções, mas desencadeia hipoxemia.  

(C) O “huffing” a altos volumes pulmonares move secreções localizadas mais perifericamente. 

(D) O flutter cria uma pressão expiratória positiva e uma oscilação vibratória do ar dentro das vias aéreas. 

 

QUESTÃO 23  

 

Quanto aos sistemas de oxigenoterapia, está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) A máscara de Venturi faz parte do grupo de sistemas que utilizam baixos fluxos de oxigênio. 

(B) A tenda facial não pode ser utilizada em pacientes com trauma facial.  

(C) As cânulas nasais podem ser utilizadas com altos fluxos de oxigênio. 

(D) As máscaras com reservatório são máscaras acopladas a uma bolsa inflável que pode armazenar oxigênio a 

100%. 

 

QUESTÃO 24  

 

A PEEP (pressão positiva expiratória final) é um recurso fisioterapêutico amplamente utilizado na fisioterapia. Em 

relação a esse recurso, é correto o que se afirma, EXCETO em:  

 

(A) O objetivo principal dessa terapia é aumentar o shunt intrapulmonar. 

(B) Dentre os efeitos mais importantes do uso da PEEP está a melhora da oxigenação arterial. 

(C) A PEEP, em valores elevados, pode causar hiperdistensão alveolar e redução da complacência do sistema 

respiratório. 

(D) Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) se beneficiam muito com o uso da PEEP, 

principalmente quando esta é utilizada com o objetivo de remoção de secreções pulmonares. 
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QUESTÃO 25  

 

São objetivos da avaliação fisioterápica pré-operatória, EXCETO: 

 

(A) Avaliar a força muscular respiratória. 

(B) Avaliar o nível de consciência do paciente. 

(C) Identificar os fatores de risco para complicações pulmonares. 

(D) Orientar quanto aos procedimentos relacionados ao pós-operatório. 

 

QUESTÃO 26  

 

O paciente que está em uso de via aérea artificial requer procedimentos específicos para minimizar complicações 

durante o seu uso, e, dentre estes, está a realização da aspiração endotraqueal.  

Em relação aos cuidados durante esse procedimento, é correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) Aspirar, em primeiro lugar, a cavidade oral e, depois, introduzir a sonda na via aérea artificial.  

(B) Monitorizar os parâmetros hemodinâmicos antes, durante e depois do procedimento. 

(C) Provocar uma hiperoxigenação naqueles pacientes que já se encontram hipoxêmicos, antes da realização da 

aspiração. 

(D) Realizar a aspiração no tempo de 10 a 15 segundos, desde a introdução da sonda até a sua retirada. 

 

QUESTÃO 27  

 

Em relação ao espirômetro de incentivo (EI) Voldyne, é CORRETO afirmar: 

 

(A) É indicado no tratamento das doenças pulmonares que provocam hiperinsuflação pulmonar. 

(B) É um EI volume-dependente que demarca o volume de ar inspirado após uma expiração normal. 

(C) No pós-operatório de procedimentos cirúrgicos torácicos e do andar superior do abdômen, está contraindicado 

o seu uso. 

(D) O seu principal efeito é promover o recrutamento alveolar de vias aéreas bem colapsadas. 

 

QUESTÃO 28  

 

O posicionamento adequado em uma radiografia de tórax é fundamental para uma interpretação adequada. O 

parâmetro utilizado para avaliar este posicionamento é a distância entre as 

 

(A) vértebras e os processos transversos. 

(B) vértebras e o manúbrio esternal. 

(C) glenoides e os processos laminares. 

(D) clavículas e os processos espinhosos torácicos. 

 

QUESTÃO 29  

 

Paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, evoluindo com quadro de acidente vascular encefálico (AVE) 

após o procedimento. Recebeu alta para a enfermaria alerta, consciente, hemiparético à direita, traqueostomizado.  

A respeito desse quadro, é CORRETO afirmar:  

 

(A) As orientações quanto às mudanças de decúbito não são importantes, já que o paciente está consciente; 

(B) A troca da fixação da traqueostomia deve ser realizada de 10 em 10 dias. 

(C) A independência funcional deve ser sempre estimulada através de exercícios ativos e ativo-assistidos, mes-

mo com o paciente traqueostomizado. 

(D) A aspiração deve ser feita em intervalos de 3 horas.  
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QUESTÃO 30  

 

Analise a seguinte da gasometria:  

 

PH: 7,28; PaO2: 89; PaCO2: 50; HCO3: 17; BE: -9 

 

Em relação à análise dessa gasometria, está CORRETA a alternativa: 

 

(A) Acidose mista.  

(B) Acidose metabólica parcialmente compensada por alcalose respiratória. 

(C) Alcalose metabólica compensada com hipoxemia leve. 

(D) Alcalose respiratória parcialmente compensada por acidose metabólica. 

 

 

 

 

 
 
  



 11 

 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

HOSPITAL MADRE TERESA 
 
 

Edital 001/2014 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO 
 
 
 

01   11   21  

02   12   22  

03   13   23  

04   14   24  

05   15   25  

06   16   26  

07   17   27  

08   18   28  

09   19   29  

10   20   30  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 12 

 


