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Resposta aos recursos – Fisioterapia 

 

1.  

Código de inscrição: 70000214 / 70001967 

Código do programa: 1294 

Número da questão: 26 

Detalhamento do recurso:  

Recurso 1- A resposta considerada correta, foi a letra A, se referindo sobre : 

Abdução de 40° do úmero, com rotação de 20° e elevação mínima da escapula 

e elevação de 15° da clavícula. A questão perguntava sobre a segunda fase do 

ritmo escapulo torácica, a alternativa não esta totalmente correta pois: Na 

segunda fase a clavícula faz uma elevação entre 30° a 36° e não apenas 15° 

como referido na resposta correta. Esse ângulo esta mais próximo da primeira 

fase do ritmo escapulo torácica, e não na segunda fase como descrito pela 

questão.  

Recurso- 2 - Nas referências somente encontrei a segunda fase do ritmo 

escapuloumeral com: Abdução de 40° de úmero, rotação de 20° com elevação 

mínima de escapula e elevação de 30°-36° de clavícula. Peço por gentileza que 

analisem o questionamento. Grata! 

 Resposta aos recursos: Baseado na literatura indicada no edital (MAGEE D. 

J. Avaliação Musculoesquelética. 5 a ed. Editora Manole, 2010. Capitulo 5, 

página 251), a segunda fase do ritmo escapuloumeral começa a partir de 40° 

de abdução, além de apresentar 20° de rotação de escapula e elevação de 15° 

de clavícula, decorrente da rotação escapular.  

Segundo argumento do candidato, os valores apresentados referentes à 

elevação clavicular estaria mais próxima da primeira fase, no entanto segundo 



a literatura base, a primeira fase corresponde a uma elevação de 0 a 5° “A 

clavícula rotaciona minimamente durante este estágio.”(Magee, 2010).Desta 

maneira podemos concluir que a resposta correta é a alternativa A (Abdução 

de 40° de úmero, rotação de 20° com elevação mínima de escapula e elevação 

de 15° de clavícula.), conforme apontado pelo gabarito oficial. Diante do 

exposto: Recursos INDEFERIDOs 

 

2. 

Código de inscrição: 70000151 

Código do programa: 1403 

Número da questão: 29 

Detalhamento do recurso:  

A questão de número 29 tem como alternativa correta a letra C, porém não me 

parece correta, uma vez que o próprio enunciado evidencia a necessidade da 

realização de exercícios terapêuticos nas fases aguda e crônica, o que não 

corresponde a alternativa considerada correta que não são necessários 

exercícios terapêuticos na fase aguda e que pode ser realizada na fase 

crônica. Portanto, peço a anulação da questão, pois nenhuma corresponde 

100% a uma verdade.  

RESPOSTA ao recurso: O enunciado da questão como descrito pelo 

solicitante menciona que a importância de o indivíduo se manter ativo. “No 

caso da dor lombar por exemplo, o exercício é indicado em todos os quadros 

clínicos...”. Muito embora, as indicações terapêuticas de acordo com a literatura 

indicada, e evidencias demostre que é fundamental que o indivíduo com dor 

lombar aguda que tem em média duração de 6 semanas, manter-se ativo. 

Sendo contraindicado, o repouso, pois este pode gerar um pior prognóstico ao 

paciente.  

Muito embora, o paciente deva ser orientado a realizar exercícios regulares, 

como descrito (alternativa C). Ele precisa realizar exercícios terapêuticos nesta 

fase, devido ao período de remissão do quadro, e fatores prognósticos 



positivos. A partir das considerações feitas, considero o pedido do recurso 

apresentado INDEFERIDO. 

 

 

3. 

Código de inscrição: 70001967 

Código do programa: 1294 

Número da questão: 30 

Detalhamento do recurso:  

A questão fala sobre a importância da anamnese e a avaliação para 

complementar o diagnóstico... durante a pergunta, é abordado o assunto sobre 

a mensuração da dor e como o paciente poderia agir adiante da dor, e como 

esses dados seriam complementados na avaliação da dor. A alternativa correta 

foi a letra A, mas a mesma diz que o paciente vai apresentar LOCOMOÇÃO 

COMPROMETIDA, sendo que um paciente muitas vezes apresenta uma 

marcha normal ou antálgica, mas não comprometida, pois o paciente se 

locomove. Esse termo generalizou outros pacientes que podem apresentar 

dores em MMSS e apresentar uma marcha normal. 

RESPOSTA ao recurso: O enunciado da questão aborda de forma ampla os 

aspectos que envolvem a anamnese e o exame físico, contudo o foco principal 

da pergunta é sobre a dor. O trecho abaixo que demostra esta afirmação.    

“Muito embora a dor, não indica necessariamente incapacidade ou limitação de 

movimento.  A gravidade da dor, porém pode ser observada por meio de outros 

comportamentos do paciente que não apenas a resposta a uma escala. 

Assinale a alternativa que melhor representa esses comportamentos que 

confirmam o que foi graduado na escala de dor. ” 

A alternativa correta é a alternativa A. De acordo com a literatura recomendada 

a graduação da dor pode ser feita por meio de análise da expressão facial 

(escala analógica visual facial de dor).  



a) O intenso quadro de dor, é observado, por todo o percurso do paciente até 

chegar ao local do atendimento; a locomoção está comprometida, a face 

demostra este sentimento, com o franzir da testa e sobrancelhas. 

A locomoção comprometida não indica aqui, lesão ou incapacidade (o mesmo 

não foi mencionado no texto), mas o deslocamento do indivíduo até o terapeuta 

está comprometido pela dor.  Em nenhum momento o texto do enunciado fala 

sobre incapacidade, mas de um comportamento decorrente de quadro de dor.   

A partir das considerações feitas, considero o pedido do recurso apresentado 

INDEFERIDO. 

 

4. 

Código de inscrição: 70001967 

Código do programa: 1294 

Número da questão: 37 

Detalhamento do recurso:  

A pergunta refere sobre o desenvolvimento motor da criança. A resposta do 

gabarito se refere a letra C, na qual diz: A criança em repouso irá apresentar 

um tônus em flexão de membros e tronco devido a uma hipertonia fisiológica 

simétrica. Não concordo com a resposta pois: A criança ela apresenta uma 

hipertonia fisiológica de membros superiores e inferiores, e seu tronco é 

hipotônico, na qual mantem em flexão por causa da postura intra útero. Nessa 

fase a criança não apresenta um padrão simétrico, pois sua cabeça sempre 

fica rodada para um dos lados, adquirindo uma postura assimétrica, e não 

simétrica como diz a resposta considerada certa pelo gabarito. 

RESPOSTA ao recurso : ALTERNATIVA CORRETA  É A C : O recém-

nascido em repouso mostra uma atitude simétrica de flexão ou semi-

flexão do tronco e membros em decorrência de uma hipertonia fisiológica 

simétrica. 

O desenvolvimento sensório motor típico apresenta tônus axial e apendicular, 

portanto de tronco e membros, predominantemente flexor e simétrico. Somente 



a cabeça está levemente em extensão e rodada para um dos lados. Nesse 

período, a coluna apresenta tônus flexor e cifose evidente desde o pescoço até 

o sacro. Os reflexos assimétricos ficarão mais evidentes entre o primeiro e 

terceiro mês de vida, quando o lactente se torna predominantemente 

assimétrico. Essas informações afirmam  e vão de encontro ao descrito na 

alternativa c da questão, e por isso, o pedido do recurso apresentado 

foi  INDEFERIDO.  

 

5. 

Código de inscrição: 70001683 / 70001445 

Código do programa: 1395/1690 

Número da questão: 40 

Detalhamento do recurso:  

Recurso 1- A questão possui duas alternativas iguais, onde as alternativas A e E  

possuem a mesma resposta. Sendo assim, me sinto prejudicada por não ter sido 

 tomada uma providência referente à questão.  

Recurso 2- A questões possui duas alternativas iguais sendo A e alternativa E 

 ( Hemotórax e exercícios de expansão pulmonar) portanto deveria ser anulada. 

 

        Resposta ao recurso: DEFERIDO – questão ANULADA  

 

6. 

Código de inscrição: 70001967/ 70000151 

 

Código do programa: 1294/1403 

Número da questão: 53 

Detalhamento dos recursos:  

Recurso 1- A questão 53 pergunta sobre qual alteração aumenta a chance em 

desenvolver edemas de MMII, a alternativa correta pelo gabarito é a letra C, 



que diz apenas a venocongestão. Não concordo com a resposta, pois todos os 

outros fatores como Hipertensão arterial, que aumenta as chances em 

desenvolver lesões e edemas no MMII.O aumento de proteínas plasmáticas 

aumenta a quantidade de líquido intersticial, provocando edema e inchaço em 

MMII. O aumento da pressão hidrostática tecidual, que significa aumento na 

concentração de líquidos, também favorece para desenvolver edemas de MMII 

A alternativa correta deveria ser a E, pois aborda todos esses fatores, como um 

risco para desenvolver edema de MMII, e não apenas e venocongestão  

Recurso 2- 

Na questão 53 todas as alternativas são corretas, uma vez que todos são fatores  

que levam a edemas de membros inferiores. Portanto a alternativa correta deveria 

 ser a de letra E. 

  

Resposta aos recursos: A pergunta visa a determinar o conhecimento, por 

parte do candidato, das forças envolvidas no equilíbrio de Starling, conforme 

descrito na bibliografia indicada e em todos os livros de fisiologia humana. 

1. A hipertensão arterial isolada não provoca edema de membros. O aumento 

da resistência periférica ocorre, sempre, no território das arteríolas, que 

precede o segmento capilar. De fato, a pressão hidrostática capilar de um 

hipertenso é similar à de um normotenso: 30 mmHg. Desta maneira, não há 

porque se afirmar que a hipertensão irá causar edema. De fato, na clínica a 

hipertensão arterial primária ocorre sem este sintoma.  

2. O aumento das proteínas plasmáticas NÃO aumenta a quantidade de líquido 

intersticial. Ao contrário, o aumento das proteínas plasmáticas aumenta a 

pressão oncótica das proteínas do plasma e, como tal, reduz a filtração e 

aumenta a reabsorção capilar. 

3. O aumento da pressão hidrostática tecidual NÃO pode favorecer a formação 

de edema, uma vez que, de acordo com o equilíbrio de Starling, ela REDUZ a 

filtração na porção inicial do capilar e AUMENTA a reabsorção na sua porção 

final. Mesma na presença de edema, o aumento da pressão intersticial é um 

fator que contribui para a redução do extravasamento de liquido do capilar para 



o interstício. O aumento da pressão hidrostática tecidual, por exemplo,  é a 

base do uso de meias de compressão para prevenção de edema em 

portadores de insuficiência venosa. 

4. A venocongestão aumenta a pressão hidrostática na porção final do capilar 

e, como tal, reduz a reabsorção capilar. Numerosas situações que cursam com 

venocongestão favorecem a formação de edema em MMII entre elas: aumento 

do volume circulante, redução do retorno venoso, insuficiência venosa. 

Considerados todos os aspectos abordados opino pelo INDEFERIMENTO do 

recurso apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


