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FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, III e IV;
III e IV.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:

São corretas:

( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.

QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:

QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:

I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.

A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente;
C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Com relação a anatomia e fisiologia da criança, assinale a
alternativa correta.

QUESTÃO 13
Na maior parte dos casos, a asma está associada à
resposta inflamatória alérgica pela interação de alérgenos
ambientais, com células apresentadoras de antígenos
desencadeando uma cascata inflamatória, em que
diversos tipos de células inflamatórias e seus mediadores
estão envolvidos.
Considerando a fisiopatologia da asma, assinale a
afirmativa correta.

A) A complacência do tórax e das vias aéreas superiores é
menor em lactentes e alta em escolares;
B) Os bebês apresentam particularidades do sistema
respiratório, que se tornam menos importantes em
crianças e adolescentes;
C) As crianças apresentam menor densidade de glândulas
submucosas com maior diâmetro de vias aéreas
superiores;
D) Lactentes apresentam menor densidade de glândulas
submucosas, quando se comparado a adolescentes.

A) A fisioterapia respiratória tem, como principais
objetivos, durante a exacerbação, otimizar a depuração
de secreções e a mecânica ventilatória com o intuito de
melhorar as trocas gasosas e diminuir o desconforto
respiratório;
B) A fisioterapia respiratória segue um protocolo de
atuação que considera a gravidade da crise, tonando-se
dispensável a idade da criança e a sua compreensão
sobre o tratamento;
C) Clinicamente, apresenta episódios recorrentes de
sibilância, aperto no peito e tosse de grande
intensidade;
D) Os sintomas e a limitação de fluxo aéreo são
constantes, cessando mediante a utilização de
medicação.

QUESTÃO 12
Sobre
as
técnicas
de
fisioterapia
respiratória
convencionais, assinale a alternativa correta.
A) A Drenagem Postural utiliza a ação gravitacional
durante a bipedestação, com o intuito de drenar as
secreções traqueais;
B) A postura de Trendelenburg é amplamente utilizada em
crianças com refluxo gastresofágico (RGE) para drenar
as secreções traqueobrônquicas;
C) A vibração consiste em movimentos oscilatórios
aplicados manualmente sobre o tórax com o objetivo de
facilitar a depuração das secreções pelo aumento da
amplitude de batimento ciliar ou pela alteração das
propriedades reológicas do muco;
D) A percussão consiste no posicionamento de posturas
variadas, somadas a aplicação de ondas mecânicas
sobre o abdômen, com o intuito de deslocar as
secreções através das fezes.

QUESTÃO 14
A Pneumonia é uma infecção respiratória aguda
caracterizada por inflamação pulmonar e acúmulo de
fluído nos alvéolos.
Sendo assim, qual é o padrão-ouro para se diagnosticar a
pneumonia?
A) A presença de infiltrados pulmonares na radiografia de
toráx;
B) Evidência de redução global do murmúrio vesicular e
estertores subcrepitantes (bolhosos) difusos, ao se
realizar a ausculta;
C) Tosse produtiva presente, com hipermobilidade da
caixa torácica e febre alta;
D) Sinais de esforço respiratório, como a presença de
batimento de asa de nariz, redução da saturação e dor
torácica.
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QUESTÃO 15
Lactente de 1 ano e 11 meses, sexo masculino, é admitido
na UTI pediátrica. Mãe relata, irritabilidade, sonolência,
vômitos, e perda de consciência, após queda em escada.
Não apresentou resposta ao estimulo doloroso, mas
apresentou sinais de HIC, ECG de 8, pupilas isocóricas e
fotorreagentes. A partir do quadro clínico, foi realizada a
intubação orotraqueal e a sedação com midazolam e
fentanila. Os seguintes resultados gasométricos foram
coletados após 1 hora de ventilação: pH 7,20; PaCO2
50mmHg; PaO2 110mmHg; HCO3 28mEq/L. Frente a fase
de gravidade, qual o modo e modalidade ventilatória
devem ser instituídos?

QUESTÃO 17
Assinale as afirmativas a seguir sobre o sistema
respiratório infantil.
I.

A horizontalização das costelas impede o bom
funcionamento dos músculos intercostais externos,
tornando a respiração do RN, essencialmente,
diafragmática;
II. O caráter cartilaginoso da caixa torácica possibilita o
colapso alveolar durante a geração de pressão
negativa na inspiração;
III. Os RNs possuem uma maior tendência a
heterogeneidade das trocas gasosas e ao colapso
alveolar pela maior presença de colágeno e elastina ao
nascimento;
IV. A predisposição a atelectasias e às alterações V/Q se
deve a inexistência ou pouco desenvolvimento da
ventilação colateral.

A) Ventilação com pressão de suporte (PSV);
B) Ventilação Assistida a Pressão;
C) Ventilação Controlada a Volume;
D) Ventilação mandatória intermitente sincronizada
(SIMV).

Está correta a opção:

QUESTÃO 16
Sobre a avaliação de força muscular, através da escala
Medical Research Council (MRC), assinale V (Verdadeiro)
e F (falso) nas afirmativas a seguir.

A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

( ) A avaliação de força muscular é realizada a partir do
exame físico, identificando a fraqueza muscular por
um baixo custo;
( ) Pode ser realizada em pacientes internados em
hospitais e em ambulatório;
( ) A avaliação deve ser realizada em todo o corpo,
somando, no máximo, 60 pontos, em condições
normais;
( ) A escala é pontuada de 0 a 5, aplicando “0” para a
Paralisia Muscular completa e “5” para Movimento
Normal contra grande resistência.

o item I;
os itens II, III e IV;
os itens I, II e IV;
os itens II e IV.

QUESTÃO 18
Sobre as características do recém-nascido (RN), assinale a
alternativa correta.
A) O RN é considerado pós-termo, quando nasce com 37
semanas;
B) O RN é classificado como de baixo peso quando
apresenta menos de 1.000kg;
C) O estresse e a dor no RNPT causam reações físicas mais
intensas do que em RNs;
D) A iluminação constante e o frequente despertar,
contribuem para o desenvolvimento motor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta,
de cima para baixo:
A) V, F, V, F;
B) V, V, V, V;
C) F, F, V, V;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 19
O uso do ofurô na UTIN vai ao encontro do paradigma da
atenção humanizada à criança, à mãe e à família que vem
sendo trabalhado no Brasil.
Nesse contexto, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) sobre
a realização do ofurô.

QUESTÃO 22
A UTIN apresenta o suporte necessário para manutenção
da vida dos RNs prematuros, mas o excesso de luz e a
manipulação constante contribuem para desorganização
neuromotora. Como forma de prevenir os agravos e
estimular o desenvolvimento desse RN, deve se realizar:

( ) O ideal, é que o auxiliar do fisioterapeuta seja a mãe
ou o cuidador do RNPT, promovendo uma maior
aproximação entre o bebê e a sua família;
( ) A temperatura da água em que o bebê será imerso
deve estar acima dos 38°C;
( ) Para garantia da segurança da técnica, é ideal que se
utilize 6 litros de água;
( ) O ambiente deve ser pouco iluminado.

A) Um programa de hipertrofia muscular, focado em MMII;
B) Um programa de treinamento muscular através da
utilização de aparelhos que incrementam carga;
C) Um programa de estimulação precoce em bebês
estáveis hemodinamicamente, que estejam a mais de
13 dias sob ventilação mecânica;
D) Um programa de hidroterapia, realizado por
fisioterapeuta com especialização em terapia intensiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta,
de cima para baixo:

QUESTÃO 23
RN, sexo masculino, a termo (38 semanas e 3 dias), peso
3.200g, estatura de 45cm e perímetro cefálico de 32cm.
Nasceu deprimido, cianótico, sem respiração espontânea,
hipotônico, com bradicardia, Apgar 4/8 e presença de
líquido meconial claro. Assinale a opção que indica a
melhor conduta:

A) F, F, V, V;
B) F, V, V, F;
C) V, F, V, V;
D) V, F, F, F.
QUESTÃO 20
A cinesioterapia está cada vez mais se mostrando como
parte fundamental no cuidado com o paciente crítico.
Assinale a alternativa que descreve contraindicações
especificas para a mobilização articular passiva no
paciente com lesão cerebral aguda grave.

A) Realizar a aspiração traqueal e ventilação com pressão
positiva;
B) Realizar a fisioterapia respiratória imediatamente após
o parto;
C) Instalar o cateter nasal com 3L/min e observar a
evolução por 72horas;
D) Iniciar a PC, ainda na sala de parto.

A) Paciente curarizado;
B) Episódios de convulsão;
C) Estabilidade hemodinâmica cerebral;
D) Paciente acordado e consciente.

QUESTÃO 24
Durante o parto a equipe multiprofissional organiza o
ambiente e o instrumentário necessário através das
informações obtidas durante o pré-natal. Nesse material,
encontram-se interfaces que serão utilizadas na ventilação
manual. Assinale a opção que contempla essas interfaces.

QUESTÃO 21
A Posição Canguru (PC) pode ser útil, contribuindo para a
estabilização da situação cardiorrespiratória em cuidados
intensivos no pós-operatório cardíaco pediátrico. Assinale
a alternativa que relaciona a PC com as alterações da
frequência cardiáca:

A) Máscara
B) Máscara
C) Máscara
D) Máscara

A) A FC aumenta em resposta ao aquecimento que a
criança experimenta imediatamente ao calor do seio
materno;
B) Aumenta a agitação do bebê, promovendo o aumento
da SatO2;
C) A FC do RN em PC apresenta instabilidade quando
comparada à do RN posicionado em uma incubadora ou
berço;
D) A PC não deve ser realizada na UTIN por estimular o
aumento da FC e diminuição da frequência respiratória.

facial e cânula traqueal;
laríngea e máscara nasal;
laríngea e cânula traqueal;
laríngea e máscara facial.

QUESTÃO 25
Para uma efetiva reabilitação cardíaca, se faz necessário a
integração da família e da equipe multidisciplinar, como
apoio a criança na realização do principal componente:
A) Cinesioterapia;
B) Acompanhamento psicológico;
C) Exercícios aeróbicos, de resistência e de flexibilidade;
D) Controle da hipertensão arterial.
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QUESTÃO 26
Sobre as técnicas de fisioterapia respiratória, assinale
verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas a seguir:

QUESTÃO 28
Assinale a opção que descreve a importância do manejo
das vias aéreas artificiais em pacientes neurocríticos
pediátricos.

( ) A técnica de aumento do fluxo expiratório (AFE) é
definida como um aumento passivo, com o objetivo
de
mobilizar
e
carrear
as
secreções
traqueobrônquicas;
( ) A técnica de aumento rápido do fluxo expiratório (
AFEr) é utilizada para mobilizar secreções em
brônquios de médio e grande calibre;
( ) A técnica de aumento lento do fluxo expiratório (AFEI)
é indicada para realizar o carreamento de secreções
em VA distais;
( ) A técnica de expiração lenta e prolongada (ELPr), é
realizada através da pressão bimanual, exercida no
final da expiração, de maneira lenta, até o volume
residual, e mantida por dois ou três ciclos respiratórios
para, assim, proporcionar desinsuflação pulmonar
global, aumentar os fluxos expiratórios e, por
conseguinte, a depuração do muco nas VAs e regiões
periféricas.

A) Para se realizar a aspiração traqueal, se faz necessário
que a criança se encontre acordada e consciente;
B) O cuidado com a via área artificial deve iniciar no
momento da intubação orotraqueal, utilizando uma
técnica sequencial e rápida, como forma preventiva de
broncoaspiração, hipoxemia e elevação da pressão
intracraniana;
C) A remoção da secreção deve acontecer de rotina, a cada
3 horas;
D) As vias aéreas artificiais não requerem cuidados
especiais.
QUESTÃO 29
Sobre a reabilitação cardíaca pediátrica, analise os itens a
seguir:
I.

A partir dos 6 anos de idade os programas de
reabilitação cardíaca pediátrica são considerados
eficazes, seguros e com efeitos prolongados.
II. No caso de bebês cardiopatas, são utilizados
movimentos passivos e exercícios ativos com a
intenção de melhorar o desenvolvimento motor, a
função cardíaca e a estrutura óssea.
III. As principais causas de inatividade física em crianças
cardiopatas estão relacionadas a proteção e receio
familiar, a cardiopatia acianótica e a cardiopatia
complexa.
IV. Após a alta da reabilitação cardíaca a criança pode ter
uma avaliação neuropsicomotora por meio de Escala
Bayley de Desenvolvimento Infantil.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, V, F, V;
B) F, F, F, F;
C) V, V, V, V;
D) V, V, V, F.
QUESTÃO 27
“A nebulização com solução salina hipertônica, em
conjunto com a utilização de broncodilatadores e a
fisioterapia respiratória, são indicados com frequência, no
manejo de crianças hospitalizadas.” Assinale a opção que
justiça essa afirmação.

Estão corretos os itens:

A) Auxilia na redução do edema e melhora viscosidade das
secreções por meio de um efeito osmótico em pacientes
com hiper-reatividade brônquica;
B) Tem um efeito calmante que contribui para organização
sensorial e motora dos RNs;
C) Promove a estabilidade hemodinâmica, com diminuição
da FC e aumento da FR;
D) Promove o movimento oscilatório em vias aéreas
superiores, facilitando a depuração das secreções.

A) I e III, somente;
B) I, II, III e IV;
C) I, II e IV, somente;
D) III e IV, somente.
QUESTÃO 30
Diversas intervenções como recurso terapêutico ou
instrumento avaliativo têm alavancado a utilização do
vídeo game na área da saúde, cuja a proposta principal é
combinar exercício físico com entretenimento. Para esse
recurso ser utilizado deve ser considerado:
A) A intensidade do treinamento, a duração da partida, as
características do participante e os objetivos
terapêuticos;
B) As condições financeiras do paciente e os objetivos
terapêuticos;
C) A duração da partida e conhecimento de jogos por parte
da criança;
D) O peso da criança, a intensidade do treinamento e a
duração da partida.
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