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Apresentação

O livro Preparatório para Residências em Fisioterapia 2020 é o mais organizado e completo 
livro para os Fisioterapeutas que desejam ser aprovados nas residências do Brasil. Fruto de um 
rigoroso trabalho de seleção de questões de residências e elaboração de novos conteúdos, atende 
às mais diversas áreas de conhecimento na Fisioterapia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fun-
damental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na 
Enfermagem:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores espe-
cializados. 

2. 100% das questões são selecionadas de residências.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nas residên-

cias. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o 

seguinte modelo:

O livro Preparatório para Residências em Fisioterapia 2020 será um grande facilitador para 
seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando 
você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Thalita Galeão
Editora
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Anatomia e Fisiologia 
Humana

Lucas Araújo de Almeida

1

FISIOLOGIA CELULAR E BIOENERGÉTICA

01 (PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIO-
NAL E UNIPROFISSIONAL EM SAÚDE – UEPA – 

2018) Várias substâncias do organismo humano 
funcionam como tampão na variação fisiológi-
ca do pH. O tipo de sistema tampão que tem a 
maior participação neste processo é:

 Ⓐ Bicarbonato plasmático.
 Ⓑ Bicarbonato eritrocitário.
 Ⓒ Fosfato orgânicos.
 Ⓓ Fosfato inorgânicos.
 Ⓔ Proteínas do plasma.

Subtópico: Sistema tampão

DICA DO AUTOR: Uma solução tampão é constituí-
da por um ácido e sua respectiva base, cuja fun-
ção é manter o equilíbrio do pH sanguíneo. Em 
condições fisiológicas, o pH do sangue é 7,4.
Resolução: Alternativa A: CORRETA. O bicabornato 
plasmático encontra-se disponível no sangue e 
possui participação fundamental, juntamente 
com o ácido carbônico, na homeostase do pH 
extracelular, ou seja, pH sanguíneo. Bicarbona-
to e ácido carbônico compõem o principal tipo 
de sistema tampão do corpo.
Alternativa B: INCORRETA. O bicarbonato eritrocitá-
rio atua na manutenção do pH intracelular, mais 
especificamente da hemácia, também conheci-
da como glóbulos vermelhos ou eritrócito.
Alternativa C: INCORRETA. Os fosfatos orgânicos, 
que constituem o sistema tampão fosfato, são 
representados principalmente pelo fosfato de 
sódio e ácido fosfórico, e participam do tam-
ponamento do plasma (extracelular), intrace-

lular e túbulos renais. Apesar de participarem 
do tamponamento extracelular, os fosfatos 
orgânicos estão em menor concentração no 
plasma do que o bicarbonato plasmático. Por 
conta disso, sua capacidade de manutenção 
do pH é inferior à capacidade do bicarbonato 
plasmático.
Alternativa D: INCORRETA. O fosfato inorgânico, ca-
racterizado por ser um íon de fosfato (P) livre 
em solução, não compõe nenhum sistema tam-
pão corporal. 
Alternativa E: INCORRETA. As proteínas plasmáticas 
são os principais componentes do sistema tam-
pão intracelular.
Resposta: Ⓐ 

02 (UFPA – CEPS – 2020) A definição de célula 
pode ser apresentada como: “a menor 

unidade estrutural e funcional dos organismos. 
Unidade estrutural porque as células consti-
tuem os tecidos e os órgãos, e unidade funcio-
nal porque são capazes de exercer as funções 
básicas da vida, como metabolismo, produção 
de energia e reprodução.” De acordo com a de-
finição acima, não são considerados células:

 Ⓐ Leucócitos.
 Ⓑ Plaquetas.
 Ⓒ Hemácias.
 Ⓓ Adipócitos
 Ⓔ Condrócitos

Subtópico: Citologia

Alternativa A: INCORRETA. Leucócitos, popularmen-
te conhecidos como glóbulos brancos, são cé-
lulas de defesa do sangue.
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Alternativa B: CORRETA. Plaquetas são componentes 
do sangue cuja função é promover a coagulação 
para impedir a perda excessiva de sangue. 
Alternativa C: INCORRETA. Hemácias ou glóbulos 
vermelhos são células sanguíneas que atuam 
como transportadoras de oxigênio e gás carbô-
nico para os tecidos.
Alternativa D: INCORRETA. Adipócitos são células 
presentes no tecido adiposo e que exercem 
função de armazenamento de gordura e equilí-
brio da temperatura corporal.
Alternativa E: INCORRETA. Os condrócitos são cé-
lulas presentes no tecido cartilaginoso e que 
participam do crescimento da cartilagem.
Resposta: Ⓑ

03 (UFU – DIRPS – 2018) Considerando-se as 
fontes energéticas, assinale a alternativa 

que representa a atividade que utiliza, princi-
palmente, o sistema do glicogênio-ácido lático.

 Ⓐ Natação de 100 metros.
 Ⓑ Maratona
 Ⓒ Levantamento de peso.
 Ⓓ Corrida 100 metros.

Subtópico: Bioenergética 

DICA DO AUTOR: Existem três processos bioener-
géticos de obtenção de energia para desenvol-
vimento das atividades de vida diária, laboral e 
esportiva. São eles: sistema fosfagênio, sistema 
anaeróbico e sistema aeróbio. 
Alternativa A: CORRETA. O sistema do glicogênio-á-
cido lático é caracterizado pela decomposição 
de um carboidrato, formando o ácido lático, e 
do glicogênio muscular. Esse sistema é mais 
complexo do que o sistema fosfagênio (tam-
bém anaeróbio)  sendo utilizado predominan-
temente na prática de atividades rápidas de 
aproximadamente três minutos.
Alternativa B: INCORRETA. Para realizar atividades 
que ultrapassem três minutos de duração, o 
principal sistema energético envolvido é o sis-
tema aeróbio.
Alternativa C: INCORRETA. Atividades de potência e 
com duração inferior a três minutos são predo-
minantemente mantidas pelo sistema fosfagênio. 

Alternativa D: INCORRETA. O sistema bioenergético 
fosfagênio está envolvido na realização de cor-
rida de 100 metros. 
Resposta: Ⓐ

FISIOLOGIA MUSCULAR E SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO

04 (INSTITUTO AOCP - SESAB – 2020) Sobre a fi-
siologia da contração muscular, assinale 

a alternativa INCORRETA.

 Ⓐ O processo de contração muscular é defi-
nido através da ativação das fibras musculares. 
Essa contração ocorre quando o íon Ca2+ inte-
rage com a actina e a miosina.

 Ⓑ O sarcômero é a unidade constituída de ac-
tina e miosina, sendo formado por faixas exter-
nas denominadas banda “I” e uma faixa central 
mais escura denominada banda “A”. 

 Ⓒ O músculo liso não apresenta contrações 
rápidas e é controlado pelo sistema nervoso 
autônomo.

 Ⓓ Cada fibra muscular é composta por proteí-
nas contráteis, denominadas queratina e miosina.

 Ⓔ As fibras musculares do tipo vermelhas são 
de contração lenta, mais resistentes à fadiga, já 
as brancas são de contração rápida, de explo-
são, porém menos resistentes à fadiga.

Subtópico: Contração muscular

DICA DO AUTOR: O tecido muscular, seja ele es-
triado esquelético, estriado cardíaco ou liso, 
apresenta propriedades que são necessárias 
para realização das suas funções no corpo. 
As principais propriedades dos músculos 
são excitabilidade, contratilidade, extensi-
bilidade e elasticidade. No caso do tecido 
muscular estriado esquelético, a proprieda-
de contrátil possibilita contrações muscula-
res voluntárias.
Alternativa A: INCORRETA. O deslizamento dos mio-
filamentos e o encurtamento dos sarcômeros 
provocam o encurtamento das fibras muscu-
lares e caracterizam a contração. No entanto, 
para esse processo acontecer, é necessária a 
presença suficiente de íons Ca++ e ATP.
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Alternativa B: INCORRETA. O sarcômero é a unida-
de contrátil do músculo composta por miofi-
lamentos de actina e miosina. A região de um 
sarcômero é delimitada por zonas estreitas 
denominada disco Z, que corresponde à área 
em que um sarcômero se liga a outro. Externa-
mente ao disco Z, existe uma área mais clara, 
denominada banda I. Essa banda é composta 
predominantemente por filamentos de actina. 
A banda A está situada intermediariamente ao 
sarcômero e é composta predominantemente 
por miofilamentos de miosina. É na região da 
banda A que ocorre a sobreposição dos fila-
mentos de actina e miosina, caracterizando a 
contração muscular.
Alternativa C: INCORRETA. Fisiologicamente, a mus-
culatura lisa se contrai para realizar o movimen-
to de peristaltismo. Esse movimento ocorre de 
forma involuntária e tem como objetivo manter 
a circulação sanguínea e transportar o alimen-
to ao longo do tubo digestório. Por conta disso, 
seu movimento é caracterizado como lento.
Alternativa D: CORRETA. As proteínas musculares 
contráteis são denominadas actina e miosina. 
A queratina, por sua vez, é uma proteína sin-
tetizada por células epiteliais cuja função está 
relacionada à formação de unhas e cabelo.
Alternativa E: INCORRETA. O músculo estriado es-
quelético possui três tipos diferentes de fibras 
musculares: fibras do tipo I, IIA e IIB. As fibras 
do tipo I são caracterizadas por apresentar 
menor diâmetro, maior quantidade de mio-
globina e capilares (responsáveis pela colo-
ração avermelhada). Seu sistema energético 
é predominantemente aeróbio, dando maior 
resistência à fadiga, mas menor potência. Es-
sas fibras estão presentes principalmente nos 
músculos estabilizadores ou posturais. As fi-
bras do tipo II, por outro lado, possuem maior 
diâmetro e menor quantidade de capilares e 
mioglobina. Essas fibras apresentam contra-
ções musculares mais potentes, porém com 
curta duração.
Resposta: Ⓓ 

05 (IAUPE - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 
PERNAMBUCO – 2020) Sobre o repouso pro-

longado no leito e disfunção muscular, todos 
os listados abaixo são mecanismos biomolecu-
lares relacionados à fraqueza muscular e meta-
bolismo do paciente crítico, EXCETO:

 Ⓐ Canalopatia iônica
 Ⓑ Alteração da homeostase do íon cálcio (Ca2+)
 Ⓒ Perda de reflexo tendinoso profundo.
 Ⓓ Fracasso bioenergético
 Ⓔ Degradação proteica.

Subtópico: Fisiologia muscular

DICA DO AUTOR: O repouso prolongado é o prin-
cipal fator desencadeador da síndrome do 
imobilismo. A síndrome do imobilismo é ca-
racterizada por alterações degenerativas nos 
sistemas corporais, principalmente no sistema 
neuromusculoesquelético.
Alternativa A: INCORRETA. Canalopatia iônica é um 
termo utilizado para se referir a disfunções nos 
canais de cálcio. O íon cálcio está envolvido em 
muitos processos fisiológicos, desde a despo-
larização celular até a contração muscular. A 
síndrome do imobilismo pode afetar o sistema 
endócrino e promover alterações nesses canais. 
A canalopatia é caracterizada por ser uma mio-
patia metabólica. 
Alternativa B: INCORRETA. Mesmo quando não há 
instalação da canalopatia iônica, o repouso 
prolongado pode alterar o equilíbrio dos íons 
de cálcio no líquido extracelular e, consequen-
temente, reduzir o influxo de cálcio que, por 
sua vez, repercute no déficit da contração 
muscular.
Alternativa C: CORRETA. Perdas de reflexo não cons-
tituem um mecanismo biomolecular relacio-
nado a força/fraqueza muscular. No entanto, o 
reflexo pode não ser obtido por conta da fra-
queza muscular, que, ao impossibilitar a ação 
muscular para a sinalização do reflexo, não per-
mite o desempenho do mesmo.
Alternativa D: INCORRETA. Fracasso bioenergéti-
co é caracterizado pelo déficit de proteínas e 
moléculas envolvidas no processo de contra-
ção-relaxamento muscular, muito comum em 
condições de repouso prolongado.
Alternativa E: INCORRETA. A degradação proteica é 
uma das principais consequências do repouso 
prolongado no sistema musculoesquelético.
Resposta: Ⓒ 
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Alternativa D: CORRETA. Assim como os OTG, os fu-
sos musculares também são receptores senso-
riais proprioceptivos do músculo. No entanto, 
estão localizados no ventre muscular e são sen-
síveis a mudanças de comprimento do múscu-

RESUMO PRÁTICO

lo. Os fusos neuromusculares são responsáveis 
pela produção do reflexo miotático, caracteri-
zado por ser um reflexo motor em resposta ao 
estiramento do muscular.
Resposta: Ⓐ

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

FUNÇÕES DO SISTEMA ESQUELÉTICO

O sistema esquelético é composto por todos 
os ossos unidos, formando articulações que dão 
forma ao esqueleto humano. As funções desem-
penhadas pelo sistema esquelético são:
• Sustentação: o esqueleto proporciona sus-

tentação para os tecidos moles, além de 
servir de ponto de fixação para os múscu-
los.

• Proteção: a conformação da caixa craniana 
e caixa torácica promovem proteção aos 
órgãos vitais, absorvendo parte do impacto 
de possíveis traumas físicos.

• Movimento: ao servir de ponto de fixação 
para os músculos, o sistema esquelético 
também participa do movimento. Portanto, 
o movimento humano é resultado da ação 
do sistema musculoesquelético: contração 
dos músculos, que, por sua vez, tracionam 
os ossos. 

• Armazenamento de mineral: outra função 
do tecido ósseo é o armazenamento de mi-
nerais, principalmente de cálcio e fósforo. O 
tecido ósseo armazena esses minerais para 
distribuir para o organismo conforme a de-
manda imposta.

• Produção de células sanguíneas: alguns 
ossos possuem um tecido conjuntivo que 
recebe o nome de “medula óssea verme-
lha”, que produz células do sangue a partir 
de um processo chamado hematopoiese. 
Os ossos que apresentam a capacidade de 
produzir células sanguíneas são os ossos 
em desenvolvimento e, no adulto, são os 
ossos do crânio, vértebras, esterno, coste-
las, extremidades do braço e da coxa e os 
ossos do quadril.

COLUNA VERTEBRAL

A coluna vertebral é composta por um 
conjunto de vértebras que se diferenciam 
anatomicamente de acordo com a região 
em que está localizada na coluna. A coluna é 
dividida em regiões e cada região apresenta 
uma determinada quantidade de vértebras 
(Quadro1).

Quadro 1: Divisão da coluna vertebral e seus 
respectivos número de vértebras

Região da coluna 
vertebral Número de vértebras

Cervical (C) 7

Torácica (T) 12

Lombar (L) 5

Sacral 5

Coccígea 4

Fonte: Netter, 2000

É importante lembrar que as regiões sacral 
e coccígea se fundem, passando a ser denomi-
nada como região sacrococcígea. 
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Fonte: Netter, 2000

A coluna vertebral apresenta quatro curvatu-
ras no eixo anteroposterior, que são denomina-
das cifoses e lordoses. As cifoses também podem 
ser chamadas de curvaturas primárias, pois for-
mam-se primeiro no feto, enquanto as lordoses 
são consideradas curvaturas secundárias porque 
surgem ao longo do desenvolvimento pós-natal. 
As cifoses do corpo humano são as cifoses toráci-
ca e sacral e as lordoses são cervical e lombar.

Essas curvaturas aumentam a capacidade da 
coluna em resistir às forças, auxiliam na manuten-
ção do equilíbrio estático, absorvem os impactos 
decorrentes de atividades como a marcha e dimi-
nuem a chance de a coluna sofrer fraturas.

Cada região da coluna (cervical, torácica, 
lombar e sacrococcígea) apresenta vértebras 
com diferentes características. Isso acontece 
para que a distribuição do peso e forças inter-
nas do corpo ocorra de forma a não causar al-
terações prejudiciais importantes. Dessa forma, 
entre outras mudanças, as vertebras aumentam 
a espessura do seu corpo à medida que se afas-
tam do crânio. Sendo assim, as vertebras lom-
bares e sacrococcígeas são as mais espessas. 

FISIOLOGIA DO TECIDO MUSCULAR 

Apesar do tecido ósseo (ossos e articula-
ções) ser o principal sistema que promove a 
sustentação do corpo humano, sem a ação 
do tecido muscular o corpo humano não se-
ria capaz de realizar movimentos. Além de ser 
fundamental para o movimento do corpo, os 
músculos têm como funções:
• Movimentar substâncias dentro do corpo: o 

fluxo de sangue do coração para os vasos 
sanguíneos realizado pelo músculo cardí-
aco e a movimentação dos alimentos pelo 
trato gastrointestinal realizada pela mus-
culatura lisa das vísceras são fundamentais 
para a manutenção da homeostase e reali-
zação de funções vitais.

• Estabilização das posições corporais: as con-
trações da musculatura estriada (músculos 
posturais) promovem a sustentação do corpo 
em posições estáveis como posição de pé e 
sentado enquanto as contrações da muscu-
latura lisa promovem o fluxo contínuo dos 
alimentos em digestão, impedindo o refluxo.
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• Produção de calor: o calor é um dos produ-
tos das contrações do músculo esquelético 
e o calor liberado por essas contrações é 
fundamental para manutenção da tempe-
ratura corporal.

PROPRIEDADES DO TECIDO MUSCULAR

O tecido muscular, seja ele estriado es-
quelético, estriado cardíaco ou liso, apresenta 
propriedades principais que são necessárias 
para realização das suas funções no corpo. As 
principais propriedades dos músculos são:
• Excitabilidade: capacidade de responder a 

estímulos 
• Contratilidade: capacidade de encurtar 

(contração)
• Extensibilidade: capacidade de distender 

(alongar)
• Elasticidade: capacidade de retornar ao 

comprimento original após contração ou 
alongamento.

COMPONENTES ESTRUTURAIS DO MÚSCULO 
ESQUELÉTICO

Um músculo é formado por milhares de 
células alongadas e cilíndricas, organizadas 
paralelamente entre si, denominadas fibras 
musculares. Cada fibra é revestida por mem-
brana plasmática, denominada sarcolema, e 
seu citoplasma é conhecido como sarcoplas-
ma. É no sarcoplasma que se encontram as 
mitocôndrias. Além disso, cada fibra apresenta 
miofibrilas, que, por sua vez, são formadas a 
partir de estruturas ainda menores denomina-
das miofilamentos. Os miofilamentos espessos 
são miofilamentos de miosina, enquanto os 
miofilamentos finos são de actina.

Esses miofilamentos de miosina e actina es-
tão distribuídos ao longo dos sarcômeros (uni-
dades contráteis da fibra muscular). A região de 
um sarcômero é delimitada por zonas estreitas 
denominada disco Z e dentro de um sarcômero 
existe uma área escura denominada banda A. 
Essa área é composta predominantemente por 
miofilamentos de miosina e contém dentro de 
si uma zona estreita, conhecida como zona H. 
As mioglobinas são proteínas de pigmentação 
avermelhada, também presentes na fibra mus-
cular, responsáveis pelo armazenamento de 
oxigênio.

Os miofilamentos de miosina apresentam 
uma cauda e uma cabeça. As cabeças de mio-
sina também são conhecidas como pontes cru-
zadas. Os filamentos de actina, por sua vez, se 
ancoram no disco Z e apresentam um sítio de 
ligação, que se liga com a cabeça de miosina. 
Os filamentos de actina também contêm outras 
moléculas proteicas, como a tropomiosina e 
troponina, que atuam na regulação da contra-
ção muscular.

O músculo estriado esquelético possui três 
tipos diferentes de fibras musculares: fibras do 
tipo I, IIA e IIB. Cada tipo de fibra apresenta dife-
rentes características morfológicas e diferentes 
mecanismos energéticos. Essas características 
estão ilustradas no quadro abaixo (Quadro 2).

Quadro 2: Características e tipos das fibras 
musculares estriadas esqueléticas

Características Tipo I Tipo IIA Tipo II B

Diâmetro Peque-
no Intermediário Grande

Concentração 
de mioglobina Alto Intermediário Grande

Quantidade de 
capilares Muito Intermediário Pouco

Sistema energé-
tico predomi-

nante
Aeróbio Aeróbio/

anaeróbio Anaeróbio

Resistência à 
fadiga Alta Intermediária Baixa

Velocidade de 
contração Lenta Rápida Rápida

Potência Pouca Intermediária Alta

Resistência Alta Intermediária Baixa

Fonte: Guyton, 2011

MECANISMO DE CONTRAÇÃO MUSCULAR

MECANISMO DO FILAMENTO DESLIZANTE

Para ocorrer a contração muscular, as ca-
beças de miosina puxam os miofilamentos de 


