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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR   

Disciplina 

    ( )Língua Portuguesa 

    ( )Sistema Único de Saúde (SUS) 

    (x)Conhecimento Específico 
 

 Emprego:  FISIOTERAPEUTA

         

 

N° da 
Questão 

Opção de Resposta 
por extenso 

 

Parecer da Banca 
Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada ou 
Opção de Resposta 

correta 

12 Este tipo refere-se a 
injuria em um nervo em 
uma de suas 
ramificações principais e 
foi anteriormente citada 
de causalgia. 

 

Equivoco na redação do texto levando a impossibiidade de respostas DEFIRO ANULADA 

13 Mais supinador do que 
adutor 

Equivoco na redação do texto levando a impossibiidade de respostas DEFIRO ANULADA 

14 Rotação interna, rotação 
externa e rotação 
automática  

O enunciado é claro quando solicita os tipos de rotação (interna, externa 

e automática), independente da posião do joelho. 

INDEFERIDO Letra A 

23 Perda acentuada do 
movimento de flexão  
 

Faltou especificar de ual segmento estava sendo descrito o movimento 

de flexão. 

DEFIRO ANULADA 



25 V – F – V – F  
 

A raiz nervosa de L4 inerva a parte inferior da perna e não a externa como 

se fez constar na questão. 

DEFERIDO ANULADA 

45 Produz um efeito 
tixotrópico, que 
compreende a redução 
da viscoelasticidade das 
secreções respiratórias 
quando estas são 
submetidas a agitação 
constante. 
 

A resposta correta deverá ser mantido na opção “B”, pois a técnica 

Drenagem Postural ou Posturas é a que tem como objetivo remover 

secreções brônquicas das regiões periféricas para as regiões centrais 

dos pulmões, pelo emprego da ação da gravidade. Referência: Maria da 

Gloria Rodrigues Machado, Bases da Fisioterapia Respiratória - Terapia 

Intensiva e Reabilitação. 

Indeferido  Letra B 

46   I, II, IV e V. 
  

A resposta correta deverá ser mantida na opção “C”. O candidato informa 

que a avaliação da Pimax deve ser realizada para indicar o uso da 

Ventilação Não Invasiva (VNI) na exarcebação aguda da Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), pois relata que “no livro 

MACHADO, MGR em Bases da Fisioterapia Respiratória, Terapia 

Intensiva e Reabilitação, pág. 111 e 112, temos: Indicações para a medida 

de Pressões Respiratórias Máximas, dentre as citadas: Verificar a 

necessidade de utilização de ventilação mecânica invasiva ou não 

invasiva”, contudo a referência não fala em relação a exarcebação aguda 

da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.  

 

A VNI na exarcebação aguda da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

não apresenta como critério a avaliação da Pimax, sendo recomendado 

pelas Diretrizes Brasilerias de Ventilação Mecânica o uso da VNI no 

tratamento da exarcebação aguda da DPOC  para diminuir a necessidade 

de intubação, diminuição do tempo de internação no hospital e diminuição 

da mortalidade.    

Indeferido Letra C 

50 Realizar períodos de 
relaxamento e controle 
respiratório entre as 
séries. 
 

A resposta correta deverá ser mantida na opção “A”. Na referência citada 

pelo candidato não é orientado orientar o paciente que expire até o 

volume residual, no mesmo texto da referência é citado a orientação de 

realizar expiração ativa, mas não forçadamente. Na referência livro 

MACHADO, MGR em Bases da Fisioterapia Respiratória, Terapia 

Intensiva e Reabilitação, a expiração é realizada à CRF, não tendo como 

alvo o volume residual e também é orientado realizar períodos de 

relaxamento e controle respiratório entre as séries. A opção  A orienta 

Indeferido  Letra A 



realizar períodos de relaxamento e controle respiratório entre as séries, 

devendo ser mantida. 

 
 


