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Questão 16 
Deve ser aceita como resposta certa a alternativa (A), pois houve um engano na hora de colocar a 
unidade de medida e ao invés de colocar cmH2O foi colocado mmHg. Assim a resposta correta é a 
opção (A) 18 a 20 mmHg. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- GABARITO RETIFICADO PARA LETRA (A) 
 
 
Questão 17 
Em sendo opção D, está correta a alegação do candidato. Recurso deferido. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- GABARITO RETIFICADO PARA LETRA (D) 
 
 
Questão 21 
SEGUNDO SARMENTO (BIBLIIOGRAFIA INDICADA PARA A PROVA), O INDICE DE CROP TEM 
COMO VALOR PREDITIVO DE DESMAME > 13. 
Cassiano Teixeira em sua Tese de Doutorado em Medicina, linha de pesquisa Pneumologia defendida 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul cita como valor também > 13. 
Sérgio Nogueira Nemer e Carmen Sílvia Valente Barbas em um artigo de revisão sobre Parâmetros 
preditivos para o desmame da ventilação mecânica também cita valores de referência para o Índice de 
CROP > 13. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 22 
A alegação do candidato está correta. A questão deve ser anulada. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
Questão 24 
Segundo Rebellato, a equação de Fick estabelece que o VO2MAX é igual ao débito cardíaco (DCMAX) 
pela diferença arterio-venosa de O2 (DIF A-VO2). Portanto a alternativa correta é a letra (E). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 



Questão 25 
Rebellato (p. 169) nos informa que os fatores relacionados a quedas em idosos estão o equilíbrio, os 
fatores ambientais e uso de medicação.  
Ferreira (2008) não está afirmando que a coordenação influencie no equilíbrio, ele afirma que equilíbrio 
e coordenação são fundamentais. 
Alternativa correta é a (B). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 28 
Ao se tratar de um processo cirúrgico, condição aguda inerente ao tratamento apresentado, a lesão 
direta do Nervo Torácico Longo se apresenta como a alternativa correta LETRA (B). Ao considerar 
a letra (C), o candidato ignora o fato de que a degeneração não é tida como condição aguda e em 
momento algum é relatado, na apresentação do caso, que a paciente em questão tenha apresentado 
qualquer referência à um processo que minimamente considere a possibilidade de ocorrência de 
degeneração muscular difusa ou específica do Serrátil Anterior. 
Cabe ao profissional fisioterapeuta saber interpretar os sinais e história clínica do paciente para concluir 
o diagnóstico cinesio-funcional mais plausível. 
RECURSO INDEFERIDO 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 36 
As referências indicadas não abordam sobre os fatores associados à carcinogênese, bem como quais 
os fatores que são comprovados ou não comprovados relacionados ao aumento do risco de 
desenvolver câncer, desta forma os candidatos não teriam como respondê-la, logo, a questão está 
passível de anulação. 
RECURSO DEFERIDO 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
Questão 40 
Recurso negado e improcedente. 
O RTCA ou Reflexo Tônico Cervical Assimétrico é um reflexo primitivo que deve se esgotar no máximo 
até o segundo trimestre de vida da criança, ou seja, aos 9 meses de idade é completamente atípico, e 
quando presente, fala a favor de uma disfunção e/ou patologia neurológica. Em relação ao controle 
cervical, algumas crianças podem atingir este controle mesmo que parcial aos 2 meses não sendo uma 
situação atípica. 
D.E; FELSDMAN, R. D; MARTORELI. G. Desenvolvimento humano. Porto Alegre. Artmed. 2013. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 43 
Recurso negado e improcedente. 
A respiração do lactente até os 4 meses é predominantemente nasal com reduzida ventilação colateral 
e maior componente resistivo da respiração como consta na alternativa indicada no gabarito. Improcede 
a afirmação de “confundimento” do candidato! 
ANDRADE, L.B Fisioterapia respiratória em neonatologia e pediatria. Rio de Janeiro. Medbook, 2011. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 47 
Recurso negado e improcedente. 
Em relação ao quadro ventilatório do paciente portador de Distrofia Muscular de Duchenne, ocorre 
redução da força muscular inspiratória, com desenvolvimento de padrão ventilatório restritivo, indicando 
a necessidade de manobras de reexpansão pulmonar, tipo empilhamento de ar. A manobra de 
empilhamento de ar não é a manobra de “Bag squeezing”, sendo o empilahemnto uma manobra de 
reexpansão pulmonar e melhora da ventilação pulmonar, enquanto que a técnica de “Bag squeezing” de 
fato é de higiene brônquica, não sendo esta direcionada aos que o comando da questão se remete. 
ANDRADE, L.B Fisioterapia respiratória em neonatologia e pediatria. Rio de Janeiro. Medbook, 2011. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 


