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Prezado (a) candidato (a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA
(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de
sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos,
economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo,
com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que
profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da
palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem
dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo
e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas
reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser
determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como
ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado
no uso do português.
Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à
competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à
aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas
pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e
habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos
salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão
aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode
ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas
nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista
britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet
estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos
desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e
nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se
que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de
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que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da
cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.
(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 2007, p.
89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01
É correto afirmar que, nesse artigo, o autor NÃO:
a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua
portuguesa.
b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso
profissional.
c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02
São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Emprego de citações longas.
Uso de elementos persuasivos.
Exposição de opiniões e fatos relevantes.
Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II
ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO
O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas
americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente
ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório,
mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em
público.
(O’CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 36,
12/09/07, p. 88)
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QUESTÃO 03
Pode-se afirmar que o texto II:
a)
b)
c)
d)

apenas fortalece comentários do texto I.
amplia os dados estatísticos do texto II.
apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04
A expressão “ Quanto maior seu repertório, mais competência e
segurança...”
O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:
a)
b)
c)
d)

o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de
competência profissional.

QUESTÃO 05
Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V
(verdadeiro ) e F (Falso):
( ) No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo
pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
( ) No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
( ) Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V – F – V.
V – V – F.
F – F – V.
F – F – F.
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QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões
profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística
NÃO está adequada à norma culta padrão:
a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.
QUESTÃO 07
Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as
lacunas abaixo?
Esta é ___________ uma reforma ___________ incompleta, pois não unifica
a escrita de fato e mexe _____________ em ____________ pontos que ainda
restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.
a)
b)
c)
d)

mesmo – meio – mal – bastantes .
mesma – meia – mal – bastante.
mesma – meio – mau – bastante.
mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.
Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia
“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo
fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte.
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me
levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi
outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.
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“ alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim,
isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso
vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠
metodo: a 1ª eh q ñ sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/
qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e +
novo. moises, q tb contou a sua morte, ñ pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical
entre este livro e o pentateuco”.
(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis,
no original e traduzido para o “ internetês “. Revista Veja, 12 de Setembro de 2007, p.
92).

QUESTÃO 08
O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:
a)
b)
c)
d)

formalidade no uso da tradução.
incorporação de sinais gráficos.
transgressão ao tema definido.
inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09
Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto
machadiano sofreu:
a)
b)
c)
d)

interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
alteração temática.
alteração no grau de formalidade linguística.
modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10
No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de
Assis, há a seguinte afirmação:
“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no
cabo...”
Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés
caracteriza-se pela apresentação:
a) de argumentos contraditórios e antitéticos.
b) da opção pela estrutura composicional da narrativa.
c) da época em que foram produzidos.
d) das contradições entre autor defunto e defunto autor.
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SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de
19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:
1234-

Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
Saúde do trabalhador, controle de endemias.
Saúde ambiental, vigilância nutricional.
Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

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

QUESTÃO 12
A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em
Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas
em três eixos:
1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas
prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de
mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da
capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da
saúde e fortalecimento da atenção básica.
2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos
princípios e consolidação do SUS.
3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento
do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação
dos profissionais de saúde.
São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

somente 1,2 e 3.
1 e 2 somente.
2 e 3 somente.
somente a afirmativa 1.
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QUESTÃO 13
Assinale a alternativa considerada CORRETA:
De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de
Saúde será financiado com recursos do orçamento:
a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
c) da seguridade social, da União e dos Estados.
d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das Universidades públicas e privadas.
QUESTÃO 14
Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS
01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de
hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no
Sistema Único de Saúde.
Acerca do processo de regionalização é correto afirmar, EXCETO:
a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada
Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de
intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado,
compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de
abrangência geográfica de um município.
c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus
problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou
mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o
atendimento de referências intermunicipais.
d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia
de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para
outros municípios.
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QUESTÃO 15
Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados
de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:
deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do
caso e requer confirmação laboratorial.
c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da
mesma doença em uma semana.
d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.
a)
b)

QUESTÃO 16
A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem
321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram
91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana
de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior
37 crianças já haviam ficado doentes.
A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:
a) 13%
b) 10%
c) 2,23%
d) 6,7%

QUESTÃO 17
Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças
transmissíveis no Brasil e suas características:
1-Caráter persistente
2-Caráter declinante

A sequência CORRETA, de cima para baixo, e:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 1, 2 e 2.
1, 2, 1, 1 e 1.
1, 1, 2, 2 e 2.
2, 1, 2, 2 e 2.

(
(
(
(
(

) Hepatite B
) Hepatite C
) Sarampo
) Meningite B
) Meningite C
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QUESTÃO 18
Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, NÃO
compete ao Agente Comunitário da Saúde:
a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade
de Saúde.
c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a
supervisão do enfermeiro.
d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.
QUESTÃO 19
“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local
privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não
apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um
todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de
outros, como a classificação de riscos”.
(Política Nacional de Humanização - Ministério da Saúde, 2004).
A citação acima faz referência à (ao):
a)
b)
c)
d)

integralidade da atenção a saúde.
regionalização da assistência a saúde.
hierarquização da assistência a saúde.
acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.

QUESTÃO 20
QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO
DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAETÉ?
Assinale a afirmativa considerada CORRETA:
a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a
capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar
assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
b) O principal responsável deve ser o município, através das suas
instituições próprias ou de instituições contratadas.
c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que
possui população superior a 100 mil habitantes.
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d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as
secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa
a ser próprio Ministério da Saúde.

FISIOTERAPEUTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Subfase da marcha normal em que o quadril continua a flexionar-se e rodar
medialmente e o joelho atinge sua extensão máxima. No tornozelo ocorreu
dorsiflexao.O antepé está supinado e o retropé evertido:
a)
b)
c)
d)

apoio médio.
apoio terminal.
balanço terminal.
balanço inicial.

QUESTÃO 22
Nível de amputação supramaleolar com reposição do coxim subcalcâneo na
base da amputação:
a)
b)
c)
d)

Syme.
Pirogoff.
Lisfranc.
Choppart.

QUESTÃO 23
São prováveis perdas funcionais presentes na lesão do nervo radial em torno
do cotovelo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Perda da supinação.
Perda do desvio radial do punho.
Perda da extensão dos dedos.
Incapacidade de abduzir o polegar.
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QUESTÃO 24
São características de disfunção da articulação temporomandibular, exceto:
a)
b)
c)
d)

Início insidioso
Possibilidade de hiporreflexia tendinosa profunda
Dor que pode ser referida à cabeça ou pescoço
Movimentos da ATM podem ser podem ser dolorosos ou não mas a
amplitude de movimento estará alterada

QUESTÃO 25
São achados clínicos da tendinite do músculo supraespinhoso, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Ausência de dor à palpação da inserção e tendão do músculo.
Teste de impacto positivo.
Dor nos movimentos de abdução.
Ausência de dor à movimentação passiva, exceto se ocorrer atrito.

QUESTÃO 26
Na presença de inflamação aguda de uma articulação no paciente portador de
artrite reumatoide, são objetivos terapêuticos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Terapia analgésica pelo uso de calor.
Evitar fadiga e exacerbação da dor.
Repouso da articulação por meio de imobilização ortótica.
Instrução do paciente e família.

QUESTÃO 27
São características da instabilidade do ombro do tipo AMBRI, exceto:
a)
b)
c)
d)

Causa atraumática.
Instabilidade multidirecional.
Reabilitação como tratamento apropriado e raramente cirurgia.
Evidência de Lesão de Bankart.

QUESTÃO 28
De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
e Saúde (CIF) é INCORRETO afirmar:
a) A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF) agrupa sistematicamente diferentes domínios de uma pessoa em
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uma determinada condição de saúde, ou seja, o que uma pessoa com
uma doença ou transtorno faz ou pode fazer.
b) Na CIF, a saúde e os estados relacionados à saúde de um indivíduo
podem ser registrados através de códigos apropriados da categoria e do
acréscimo de qualificadores.
c) A Classificação Internacional de Doenças (CID) não é complementar à
CIF, uma vez que já fornece um diagnóstico de doenças, distúrbios ou
outras condições de saúde.
d) Na CIF uma abordagem “biopsicossocial” é utilizada para se obter a
integração das várias perspectivas de funcionalidade; assim, a CIF tenta
chegar a uma síntese que ofereça uma visão coerente das diferentes
dimensões de saúde sob uma perspectiva biológica, individual e social.
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Na espirometria de distúrbio ventilatório restritivo, apenas o valor do
volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) encontra-se
diminuído.
b) A fraqueza dos músculos respiratórios pode ser avaliada pela
mensuração da pressão inspiratória máxima (PImáx) e da pressão
expiratória máxima (PEmáx).
c) A oximetria de pulso é a medida invasiva da saturação da hemoglobina
em oxigênio no sangue arterial.
d) A medida do pico de fluxo expiratório (PFE) deve ser realizada a partir de
uma inspiração máxima seguida de uma expiração lenta e prolongada.
QUESTÃO 30
Na reabilitação cardiovascular de pacientes coronariopatas é CORRETO
afirmar:
a) Pacientes de baixo risco, aptos a controlar adequadamente a quantidade
e a intensidade do exercício, podem dar continuidade ao programa de
reabilitação sem ou com mínima supervisão.
b) Os medicamentos do tipo betabloqueadores aumentam a frequência
cardíaca e o consumo de oxigênio pelo miocárdio, o que predispõe ao
aparecimento de arritmias durante o exercício físico.
c) Na fase hospitalar, pós Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é prudente
manter o paciente em repouso, sem movimentação ou deambulação, até
a alta hospitalar, mesmo com a condição hemodinâmica estável.
d) O programa de treinamento físico é constituído principalmente de
exercícios de alongamento e de equilíbrio, uma vez que a grande maioria
dos cardiopatas é idosa.
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QUESTÃO 31
Em relação à reabilitação pulmonar (RP), assinale a alternativa INCORRETA:
a) O programa de RP deve incluir, dentre vários componentes, a orientação
do paciente e de seus familiares sobre a doença, o treinamento físico e o
aconselhamento nutricional.
b) A oxigenoterapia e o treinamento específico dos músculos respiratórios
podem ou não ser incluídos em um programa de RP, dependendo da
necessidade de cada paciente.
c) São alguns dos objetivos de um programa de RP: diminuição da
sensação de dispneia, aumento da tolerância ao exercício físico e
melhora da qualidade de vida do paciente.
d) Somente os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica são
beneficiados por um programa de RP, já que são os pneumopatas com
maior intolerância à atividade física e os que mais referem dispneia.
QUESTÃO 32
São sinais clínicos da osteoartrose de joelho, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Diminuição do espaço articular.
Presença de estalidos e crepitações.
Rigidez protocinética.
Atrofia de quadríceps.

QUESTÃO 33
A Hanseníase apresenta como um de seus sinais e sintomas neurológicos as
neurites que são processos inflamatórios dos nervos periféricos. Em relação a
este aspecto clínico podemos afirmar, EXCETO:
a) Alguns casos apresentam alterações da sensibilidade e alterações
motoras (perda da força muscular) sem sintomas agudos de neurite e são
conhecidos como neurite silenciosa.
b) A cinesioterapia é indicada no período agudo da neurite.
c) Na neurite aguda, a queixa de dor está presente.
d) Uma das estratégias de prevenção de incapacidades é a orientação do
paciente sobre sinais e sintomas de reações e neurites que requeiram
assistência imediata.
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QUESTÃO 34
Em relação à Hanseníase, é INCORRETO afirmar:
a) O Brasil é o segundo país com maior número de casos.
b) A principal diferença entre a hanseníase e outras doenças dermatológicas
é que as lesões de pele da hanseníase sempre apresentam alteração da
sensibilidade.
c) Em todas as suas formas clínicas há comprometimento de troncos
nervosos.
d) A hanseníase tem cura e deve ser tratada nas Unidades Básicas de
Saúde.
QUESTÃO 35
Sobre o Programa de Saúde da Família – PSF é INCORRETO afirmar:
a) A Unidade de Saúde da Família está inserida no segundo nível de ações
e serviços do sistema local de assistência.
b) O Fisioterapeuta e um dos profissionais que não fazem parte da equipe
básica do PSF.
c) A estratégia do PSF incorpora e reafirma os princípios básicos do Sistema
Único de Saúde (SUS) – universalização, descentralização, integralidade
e participação da comunidade.
d) Funcionando adequadamente, as unidades básicas do programa são
capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade.

QUESTÃO 36
São características das hemiplegia do adulto, exceto
a) Em alguns pacientes pode verificar-se um quadro misto de espasticidade
e hipotonia
b) A paralisia na fase inicial é flácida, com diminuição ou abolição dos
reflexos profundos
c) A espasticidade apresenta-se em geral por leões corticais ou da cápsula
interna
d) Hipertonia predomina nos músculos antigravitacionais, resultando no
padrão extensor da musculatura de membros superiores e inferiores
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QUESTÃO 37
Quanto à ausculta pulmonar, é INCORRETO afirmar:
a) O atrito pleural é ouvido igualmente durante a inspiração e expiração.
b) Broncoespasmo, edema de mucosa e secreções pulmonares são causas
de sibilos.
c) Os sons respiratórios normais são ouvidos durante toda a inspiração e por
um curto período da expiração.
d) A hiperinsuflação e a consolidação pulmonar são causas de som
respiratório bronquial.
QUESTÃO 38
Deficit motor caracterizado por um aumento dependente da velocidade no
reflexo de estiramento tônico, sendo componente da síndrome do neurônio
motor superior:
a)
b)
c)
d)

Espasticidade.
Rigidez muscular.
Hipertonia.
Contratura.

QUESTÃO 39
A exposição às altas frações inspiradas de oxigênio pode causar, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Edema e hiperemia da mucosa brônquica.
Retinopatia da prematuridade.
Barotrauma.
Displasia broncopulmonar.

QUESTÃO 40
Marque a opção CORRETA:
a) O ciclo ativo da respiração consiste em controle respiratório, exercícios de
expansão torácica e técnicas de expiração forçada.
b) A drenagem autógena inicia-se com respirações a altos volumes
pulmonares, seguidas de respirações a médios e baixos volumes
pulmonares.
c) A respiração glossofaríngea está contraindicada em pacientes com
fraqueza muscular respiratória.
d) A respiração por pressão positiva intermitente diminui a capacidade
residual funcional e o trabalho respiratório, além de aumentar o volume
corrente do paciente.

