
 
Cargo: 203 – Analista de Saúde (ANS) – Fisioterapia 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
 
Questão 1: 
 
O argumento não procede, uma vez que a alternativa correta se refere à afirmação de que “No Brasil, 
apesar de ter uma sociedade multiculturalista, há pessoas que são intolerantes com a religião que seja 
diferente da sua”. A alternativa que diz que “Gilberto Freyre defendeu a ideia de que os escravos se 
opunham ao catolicismo e, por isso, deu-se início à intolerância religiosa”, não é verdadeira, pois o 
autor em momento algum fala sobre essa posição de Gilberto Freyre. A alternativa que afirma que “O 
sincretismo religioso é o conceito que coloca o catolicismo frente às demais religiões”, também não é 
verdadeira, pois o autor não se remete ao fato de que o catolicismo é colocado como primordial dentro 
do conceito de sincretismo. A alternativa que diz que “O individualismo é um caminho para que a 
sociedade seja menos discriminada e que se possa conviver melhor com todas as religiões”, está 
equivocada, pois o autor não afirma sobre o individualismo como algo positivo. E, por fim, a alternativa 
que diz “A mídia é responsável pela perpetuação de alguns preconceitos e atitudes discriminatórias”, 
também não está presente nas afirmações do autor. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 4: 
 
Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os candidatos. 
 
Questão 7: 
 
A alternativa correta é realmente o sentido de “diminuir”, como está apontado no gabarito. Diminuir é 
o único conceito correto perante aos outros apresentados nas outras alternativas. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 16: 
 
Em resposta aos recursos solicitados na questão, de acordo com as fontes de pesquisa abaixo, 
disponíveis em:  
 
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc732880(v=ws.11).aspx 
 
https://www.tecmundo.com.br/seguranca/3098-dicas-do-windows-7-como-obter-permissoes-para-
acessar-arquivos-e-pastas.htm 
 
Segue abaixo também, a tabela com as determinadas permissões de acesso, segundo consta nos 
artigos compartilhados: 
 

https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc732880(v=ws.11).aspx
https://www.tecmundo.com.br/seguranca/3098-dicas-do-windows-7-como-obter-permissoes-para-acessar-arquivos-e-pastas.htm
https://www.tecmundo.com.br/seguranca/3098-dicas-do-windows-7-como-obter-permissoes-para-acessar-arquivos-e-pastas.htm


 

 
 
O tipo de permissão dado como Leitura é considerada a alternativa CORRETA, pois serve apenas 
para acesso aos arquivos, sendo impossível realizar qualquer tipo de alteração ou mesmo exclusão 
dos mesmos. Os recursos apresentados propondo a anulação da questão baseiam-se em suposições 
interpretativas de que há possibilidade de realizar alterações necessárias dentro dos arquivos na pasta 
seguindo padrão NTFS, NTF ou até mesmo FAT32, o que não é abordado no enunciado da questão. 
No próprio enunciado, fica explícito que Amanda quer evitar que outras pessoas façam alterações 
desnecessárias ou até mesmo excluam arquivos acidentalmente, o que fica evidente que apenas ela, 
Amanda, terá permissão para tais procedimentos, deixando apenas para seus colaboradores 
permissão para Leitura dos arquivos, contemplando assim a alternativa correta disponível no gabarito.  
 
As demais alternativas (Leitura / Gravação – Controle Total – Modificar e Acesso Restrito) tornam-se 
INCORRETAS, segundo o quadro apresentado acima, pois, em alguns dos casos, permite que os 
colaboradores participantes do projeto consigam fazer algum tipo de alteração não desejada pela sua 
administradora, Amanda. 
 
Baseado nestes argumentos, a banca examinadora julga os recursos indeferidos para essa questão. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 19: 
 
Em resposta ao recurso solicitado na questão, abaixo seguem fontes de pesquisa para justificar cada 
alternativa:  
 



 
A alternativa que diz: “Barra de Status é onde são digitados os endereços dos sites quando são 
acessados no browser" é INCORRETA, pois o local onde são digitados os endereços dos sites dentro 
do browser chama-se Barra de Endereço.  
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_de_endere%C3%A7o#Barras_de_endereço_em_navegadores 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer#Internet_Explorer_11 
 
A alternativa que diz: "O navegador Internet Explorer não pode ser executado em outros sistemas 
operacionais, como o Linux, visto ter sido criado, exclusivamente, pela Microsoft e para ser executado 
no ambiente Windows." é INCORRETA, pois o existem versões do navegador Internet Explorer 
disponíveis em outros Sistemas Operacionais, dentre eles o Linux, como mostram os artigos abaixo: 
 
https://www.vivaolinux.com.br/dica/Internet-Explorer-no-Ubuntu/ 
 
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Internet-Explorer-no-Linux-100-funcional 
 
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dn268945.aspx 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer 
 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/11/internet-explorer-para-mac-saiba-como-
baixar.html 
 
A alternativa que diz: “Para bloquear “pop-ups”, no navegador, deve-se utilizar a opção “Bloqueador 
de pop-ups”, disponível por meio do Menu Exibir” é INCORRETA pois o Menu onde fica localizado a 
opção de bloquear pop-ups é Ferramentas.  
 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-
settings 
 
A alternativa que diz: “O Internet Explorer possui suporte para a execução de javascript, além de 
suportar os protocolos HTTP, HTTPS e FTP.” é CORRETA, pois o navegador Internet Explorer possui 
a execução do javascritp, além dos protocolos HTTP, HTTPS e FTP e fazem parte das atribuições de 
conhecimento no ambiente da internet em forma de acesso, segurança e transferência de arquivos em 
grande quantidade, como mostram os links disponíveis abaixo:  
 
http://www.explorando.com.br/ftp-http/ 
 
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dn268945.aspx 
 
https://kanalweb.wordpress.com/2011/04/19/protocolos-http-https-smtp-ftp-e-sockets/ 
 
A alternativa que diz: “A Filtragem ActiveX evita que o Internet Explorer armazene dados da sua sessão 
de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico e outros dados. As barras 
de ferramentas e extensões são desabilitadas por padrão.” é INCORRETA, pois o recurso que evita 
que o Internet Explorer armazene dados da sua sessão de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de 
internet temporários, histórico e outros dados. As barras de ferramentas e extensões são desabilitadas 
por padrão é a navegação Inprivate, como mostra o artigo disponível abaixo: 
 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-
settings 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_de_endere%C3%A7o#Barras_de_endereço_em_navegadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer#Internet_Explorer_11
https://www.vivaolinux.com.br/dica/Internet-Explorer-no-Ubuntu/
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Internet-Explorer-no-Linux-100-funcional
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dn268945.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
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http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/11/internet-explorer-para-mac-saiba-como-baixar.html
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Questão 21: 
 
A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa 
Ramos, Mauro César de Morais Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 
2015, 2º edição, editora Manole, a alternativa correta é “Nível motor: Grau 2 – movimentação ativa em 
todo arco de movimento com eliminação da gravidade”. 
 
A alternativa “Nível sensitivo: Grau 1 – sensibilidade não alterada” está incorreta, pois o nível sensitivo 
grau 1 é quando a sensibilidade está alterada (hipo ou hiperestesia). 
 
A alternativa “Nível motor: Grau 5 – movimentação voluntária, palpável ou visível” está incorreta, pois 
o grau 5 do nível motor é quando temos movimentação ativa em todo arco do movimento contra grande 
resistência. 
 
A alternativa “Nível sensitivo: Grau 2 – sensibilidade alterada (hipoestesia ou hiperestesia)” está 
incorreta, pois o grau 2 do nível sensitivo a sensibilidade está normal. 
 
A alternativa “Nível motor: Grau 4 – movimentação ativa em todo arco de movimento contra força da 
gravidade” está incorreta, pois no grau 4 do nível motor a movimentação é ativa em todo arco de 
movimento contra a resistência moderada. 
 
De acordo com os autores citados acima, a ASIA avalia os músculos-chave para nível motor, e os 
dermátomos ou pontos-chaves sensitivos para nível de sensibilidade.  
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 22: 
 
Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os candidatos. 
 
Questão 23: 
 
A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa 
Ramos, Mauro César de Morais Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 
2015, 2º edição, editora Manole, a alternativa correta é “Hemiparesia: apenas um hemicorpo é 
comprometido. Evidencia-se quando a criança começa a manipular objetos (4 a 5 meses). Geralmente, 
afeta o membro superior, o pé é geralmente equino varo”. 
 
A alternativa que cita “tetraparesia: o prejuízo motor dos MMII é igual ou menor do que os MMSS. Há 
ausência dos reflexos primitivos, reflexos profundos, clono e sinal de Babinski” está incorreta, pois há 
persistência dos reflexos primitivos, reflexos profundos exaltados, clono e babinsk. 
 
A alternativa que cita “diparesia: o comprometimento dos MMSS (espasticidade da musculatura flexora 
e abdutora), é menor do que dos MMII” está incorreta, pois o comprometimento dos MMSS 
(espasticidade da musculatura extensora e adutora). 
 
A alternativa que cita “hemiparesia: é o comprometimento do MMSS e MMII. O pé é geralmente valgo 
e não tem nenhuma alteração na fala” está incorreta, pois a hemiparesia é quando apenas um 
hemicorpo é comprometido, o pé geralmente equino varo e a fala pode ser normal ou haver distúrbio 
da articulação e ritmo. 
 
A alternativa que cita “diparesia: é apenas um hemicorpo comprometido, onde é caracterizado pela 
hipertonia e ausência do sinal de Babinski” está incorreta, pois a diparesia o comprometimento dos 
MMII é maior que dos MMSS. 
 
 



 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 24: 
 
A resposta foi baseada de acordo com David J. Magge, no livro avaliação musculo esquelética, 2010, 
5º edição, sendo a resposta correta “Rotação lateral – 40° a 60°”. 
 
A alternativa que cita “flexão – 100° a 130°” está incorreta, pois de acordo com a literatura citada acima 
a flexão é de 100° a 120°. 
 
A alternativa que cita “abdução – 50° a 80°” está incorreta, pois de acordo com a literatura citada acima 
a abdução é de 30° a 50°. 
 
A alternativa que cita “extensão – 30° a 40°” está incorreta, pois de acordo com a autor citado acima a 
extensão 10° a 15°. 
 
A alternativa que cita “rotação medial – 40° a 60°” está incorreta, pois de acordo com o autor citado 
acima a rotação medial é de 30° a 40°. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 25: 
 
A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa 
Ramos, Mauro César de Morais Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 
2015, 2º edição, editora Manole, a alternativa correta é “Nível II: a criança deambula sem auxílio, mas 
com limitações na marcha comunitária”. 
 
A alternativa que cita “nível I: a criança deambula sem restrições, apresentando limitações em 
atividades motoras mais simples, como segurar objetos” está incorreta, pois o nível 1 a criança 
deambula sem restrições, apresentando limitações em atividades motoras mais avançadas, como 
correr e pular. 
 
A alternativa que cita “nível III: a criança deambula sem apoio e sem limitações na marcha” está 
incorreta, pois o nível III a criança deambula com apoio, com limitações na marcha fora de casa e na 
comunidade. 
 
A alternativa que cita “nível IV: a criança não tem mobilidade limitada e necessita de muletas para se 
locomover” está incorreta, pois o nível IV a criança tem mobilidade limitada, necessita de cadeira de 
rodas para locomoção fora de casa e na comunidade. 
 
A alternativa que cita “nível V: a criança tem mobilidade pouco limitada e não necessita do uso de 
tecnologia assistida” está incorreta, pois o nível V a criança tem mobilidade gravemente limitada, 
mesmo com o uso de tecnologia assistida. 
 
Foi especulado sobre a formulação da questão, pois não estava citando qual tipo de escala estava 
sendo utilizada no enunciado, porém o assunto de cada nível citado está se referindo apenas à escala 
de GMFCS (Gross Motor Function Classification System). 
Foi especulado também sobre a utilização o termo criança nas alternativas e pacientes no enunciado, 
a explicação de cada nível foi retirado da literatura citada acima, o fato de escrever pacientes e 
crianças, não interfere em nada e nem leva o candidato a ser induzido ao erro. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 



 
Questão 27: 
 
A alternativa correta é “possibilitar sedestação e ortostatismo, o mais precocemente possível”; para 
evitar assim uma possível síndrome do imobilismo ou alterações que possam levar o paciente a uma 
piora. 
 
A alternativa que cita não acomodar as deformidades associadas está incorreta, pois devemos 
posicionar o paciente de uma forma que acomodemos a(s) deformidade(s) já existente(s) e prevenindo 
que surja mais deformidades. 
 
A alternativa que cita não mobilizar o paciente em hipótese alguma, podendo comprometer o resultado 
cirúrgico, mesmo com autorização médica; está incorreta, pois assim que o médico der autorização, o 
fisioterapeuta deve mobilizar o paciente para evitar contraturas, deformidades e a síndrome do 
imobilismo. 
 
A alternativa que cita não possibilitar os diferentes decúbitos, mesmo que o paciente esteja com gesso 
e tração esquelética / cutânea; está incorreta, pois se não possibilitarmos diferentes decúbitos na 
situação citada acima , há uma grande probabilidade do paciente adquirir escaras ou ulceras de 
pressão, por isso é muito importante possibilitar diferentes decúbitos. 
 
A alternativa que cita promover conforto sem posicionar adequadamente o paciente está incorreta, 
pois não adianta promovermos conforto e deixar o paciente mal posicionado, isso pode levar a 
deformidades ou outros tipos de alterações no paciente. 
 
Nas alternativas incorretas citadas acima, nenhuma se apresenta correta ou que possa confundir o 
candidato, induzindo-o ao erro. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 28: 
 
Os recursos procedem e será efetuada a troca de gabarito de "D" para "C", somente para os candidatos 
que realizaram a Prova Tipo: B. 
 
Para os candidatos Mariana Frederico Areia, Ronaldo Batista dos Santos e Thamires Moretto, o 
recurso é considerado indeferido, sendo que a justificativa segue abaixo. 
 
A resposta foi baseada de acordo com os autores Antonio Carlos Fernandes, Alice Conceição Rosa 
Ramos, Mauro César de Morais Filho e Marcelo de Jesus Justino Ares, no livro Reabilitação (AACD), 
2015, 2º edição, editora Manole, a alternativa correta é “Atrofia e fasciculações nos membros, 
geralmente com início assimétrico”. 
 
A alternativa que cita “fraqueza; não apresenta fasciculações nos membros” está incorreta, pois a ELA 
apresenta fasciculações nos membros. 
 
A alternativa que cita “os músculos bulbares e respiratórios não serão afetados, mesmo estando em 
uma fase avançada da ELA” está incorreta, pois mais tardiamente, na evolução da doença, os 
músculos bulbares e respiratórios também são afetados. 
 
A alternativa que cita “disfonia e disfagia são manifestações frequentes observadas no início da ELA” 
está incorreta, pois a disfonia e a disfagia são manifestações observadas nos estágios mais avançados 
da doença. 
 
A alternativa que cita “aumento da força muscular, hipertonia e fasciculações nos membros” está 
incorreta, pois na ELA a fraqueza e atrofia estão presentes na doença. 



 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado das 
versões A, C e D, e defere os recursos interpostos para a versão B, efetuando a troca de gabarito. 
 
Questão 29: 
 
A alternativa correta é a que cita “patela lateralizada pela tensão do trato iliotibial e valgo dinâmico, 
durante a descida de um degrau”. 
 
A alternativa que cita “patela medializada pela tensão do trato iliotibial e valgo dinâmico, durante a 
descida de um degrau” está incorreta, pois o trato iliotibial lateraliza a patela. 
 
A alternativa que cita “patela medializada pela tensão do vasto medial oblíquo e valgo dinâmico, 
durante a descida de um degrau” está incorreta, pois o enunciado está pedindo alongamento do tensor 
da fascia lata (responsável por lateralizar a patela), e no enunciado não está relacionado nada ao vasto 
medial obliquo. 
 
A alternativa que cita “patela lateralizada pela tensão do trato iliotibial e excesso de flexão do joelho, 
durante a descida de um degrau” está incorreta, pois está condizendo com o enunciado (quando relata 
sobre a flexão excessiva). 
 
A alternativa que cita “patela medializada pela tensão do vasto medial oblíquo e excesso de flexão do 
joelho, durante a descida de um degrau” está incorreta, pois de acordo com enunciado está pedindo 
alongamento do tensor da fascia lata (responsável por lateralizar a patela), e no enunciado não está 
relacionado nada ao vasto medial obliquo. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 32: 
 
A resposta foi baseada de acordo com David J. Magge, no livro avaliação musculo esquelética, 2010, 
5º edição, sendo a resposta correta “Teste de Mc Murray, teste de Apley e teste do “rebote””. 
 
A alternativa que cita “teste do “rebote”, teste de apreensão e teste de Apley” está incorreta, pois o 
teste de apreensão é utilizado para instabilidade patelar. 
 
A alternativa que cita “teste de Apley, teste do “rebote” e teste Mc Connell” está incorreta, pois MC 
Connell é utilizada para síndrome patelofemoral. 
 
A alternativa que cita “teste de Mc Murray e teste da endentação" está incorreta, pois o teste de 
endentação é utilizado para avaliar derrame articular 
 
A alternativa que cita “teste de Apley, teste de Wilson e teste Mc Connell” está incorreto, pois teste de 
Wilson avalia osteocondrite dissecante e MC Connell avalia síndrome patelofemoral. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 33: 
 

A alternativa correta é a que cita “A osteoporose é uma doença que afeta principalmente mulheres na 
pós-menopausa, caracterizada pela fragilidade nos ossos”. 

 



 
A alternativa que cita “o climatério acontece após o início da menopausa” está incorreta, pois é um 
período que antecede a menopausa, nesse período a mulher começa produzir menos hormônio. 

 

A alternativa que cita “a menarca é o período após a menopausa que afeta principalmente as mulheres 
entre 50 e 60 anos” está incorreta, pois a menarca é a primeira menstruação da mulher, o momento 
em que começa o exercer seu inicio reprodutivo. 

 

A alternativa que cita “climatério é a primeira menstruação da mulher” está incorreta, pois o climatério 
é o período que antecede a menopausa, nesse período a mulher começa a produzir menos hormônio. 

 

A alternativa que cita ”o climatério e a menarca são períodos que ocorrem durante a menopausa” está 
incorreta, pois o climatério é o período que antecede a menopausa e a menarca é a primeira 
menstruação da mulher. 

 
Questão 34: 
 

A alternativa correta é a que cita “constipação, elevação do diafragma, aumento PO2 e diminuição 
PCO2, aumento do volume sanguíneo, proporcionalmente, ao débito cardíaco”. 

 

A alternativa que cita “diástase do reto abdominal, constipação, diminuição do volume sanguíneo e 
aumento do débito cardíaco” está incorreta, pois ocorre o aumento do volume sanguíneo. 

 

A alternativa que cita “aumento do débito cardíaco, diminuição do volume sanguíneo, constipação, 
diminuição da excreção urinária de glicose e elevação do diafragma” está incorreta, pois ocorre o 
aumento do débito cárdiaco cerca de 30-50% iniciando esse aumento por volta da 16º semana e 
atingindo o pico por volta da 24º semana aumentando o volume sanguíneo , e ocorre o aumento da 
excreção urinária. 

 

A alternativa que cita “aumento PCO2, diminuição PO2, constipação e diástase do reto abdominal” 
está incorreta, pois ocorre a diminuição PCO2 e aumento da PO2. 

 

A alternativa que cita “diástase do reto abdominal, constipação, diafragma desce, aumento da PO2, 
diminuição PCO2, o volume sanguíneo aumenta inversamente proporcional com o débito cardíaco” 
está incorreta, pois o diafragma eleva, e o volume sanguíneo aumenta proporcionalmente com o débito 
cardíaco. 

 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 35: 
 
A alternativa correta é a que cita “volume de reserva expiratória é a quantidade de ar que sai, durante 
uma expiração forçada”. 
 
A alternativa que cita “volume corrente é a quantidade de ar que fica armazenada nos pulmões, durante 
o ciclo respiratório” está incorreta, pois em cada movimento respiratório, movimenta-se um volume de 
ar (chamado volume corrente), sendo assim não é o ar que fica armazenado no pulmão e sim o volume 
movimentado durante um ciclo respiratório. 
 
A alternativa que cita “volume de reserva inspiratória é a quantidade de ar que entra nos pulmões, 
durante uma inspiração forçada” está incorreta, pois o volume de reserva inspiratório, é o volume extra 
que pode ser inspirado além do volume corrente normal. 
 



 
A alternativa que cita “volume residual é a quantidade de ar que sai em uma inspiração normal” está 
incorreta, pois o volume residual é o volume de ar que ainda permanece no pulmão após uma 
expiração forçada. 
 
A alternativa que cita “capacidade pulmonar total é a quantidade de ar que entra nos pulmões, durante 
um ciclo respiratório” está incorreta, pois capacidade pulmonar total é o volume máximo que os 
pulmões podem ser expandidos com o maior esforço expiratório possível. 
 
O fato de, na alternativa correta, não complementar que a reserva expiratória ocorre após uma 
expiração espontânea, não confunde o candidato e nem o induz a erro, visto que as outras alternativas 
apresentavam algum item incorreto.  
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 36: 
 

Os candidatos têm razão, a alternativa correta é: Disparo, inspiração, ciclagem e expiração. 

 
 
Assim sendo, o gabarito deverá ser alterado de: "C" para "A" – Prova Tipo: A; "A" para "B"– Prova Tipo: 
B; "B" para "A"– Prova Tipo: C e "E" para "A"– Prova Tipo: D. 
 
Portanto, a banca examinadora, defere os recursos interpostos e altera o gabarito para todas as 
versões. 
 
Questão 37: 
 
A resposta foi baseada nas diretrizes brasileiras de Ventilação Mecânica, 2013 (Versão Eletrônica 
oficial –AMIB E SBPT), sendo a alternativa correta “FIO2 (fração inspirada de oxigênio): ajustar a FIO2, 
com base na gasometria e na oximetria de pulso, de modo a utilizar-se menos FIO2 que mantenha a 
SatO2 (saturação) entre 92-95% e PaO2 (pressão parcial de oxigênio) entre 65-80 mmHg (Sugestão)”. 
 
A alternativa que cita “volume corrente: utilizar volumes correntes altos, de 6 ml/Kg do peso predito. 
Nos modos PCV (Ventilação por Pressão Controlada) e PSV (Ventilação por Pressão de Suporte), 
monitorizar excessos de volume corrente que podem ocorrer com valores altos de pressão 
(Recomendação)” está incorreta, pois eles sugerem utilizar volumes correntes baixos de 6 ml/kg do 
peso predito. Nos modos PCV e PSV monitorizar excessos de volume corrente que podem ocorrer 
com valores baixos de pressão. 
 
A alternativa que cita “a frequência respiratória e volume minuto: programar a frequência respiratória 
(FR) inicial, entre 7 e 15, por minuto (Recomendação)” está incorreta, pois eles recomendam 
programar a frequência respiratória inicial entre 8 e 12 por minuto. 
 
A alternativa que cita “fluxo inspiratório e relação inspiração e expiração (I:E): no modo volume 
controlado, recomenda-se utilizar fluxos inspiratórios acelerados de 50 a 100 L/m, com ajustes da 
relação I:E, em valores superiores a 1:3, permitindo um tempo expiratório prolongado, suficiente para 
promover a desinsuflação pulmonar e melhorar o aprisionamento aéreo (Recomendação)” está 
incorreta, pois eles recomendam utilizar fluxos inspiratórios desacelerados de 40 a 60 L/min, com 
ajuste da relação I:E em valores inferiores 1:3, permitindo um tempo expiratório prolongado, suficiente 
para promover desinsuflação pulmonar e melhorar o aprisionamento aéreo. 
 
A alternativa que cita “modo ventilatório inicial: utilizar sempre um modo volume controlado, não 
podendo utilizar o modo pressão controlada na abordagem inicial da exacerbação da DPOC. 
(Sugestão)” está incorreta, pois recomenda-se utilizar qualquer um dos modos ventilatórios (volume 



 
controlado ou pressão controlado) na abordagem inicial da exacerbação da DPOC, desde que haja 
monitorização adequada e familiaridade da equipe com o mesmo. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 38: 
 
A alternativa correta é a que cita “VM assisto-controlada: ciclos totalmente controlados pelo ventilador, 
associando ciclos assistidos pelo ventilador”. 
 
A alternativa que cita “VM controlada: o esforço inspiratório do paciente determina o início da 
inspiração” está incorreta, pois a VM controlada não ocorre há participação do paciente, o ventilador 
que determina todas as fases da ventilação. 
 
A alternativa que cita “VM assistida: não há participação do paciente, o aparelho determina todas as 
fases da ventilação” está incorreta, pois na VM assistida o esforço inspiratório do paciente determina 
o início da inspiração, que será assistida pelo ventilados mecânico. 
 
A alternativa que cita “VM controlada: ciclos assistidos pelo ventilador, associando com ciclos 
controlados pelo ventilador” está incorreta, pois a VM controlada não ocorre a participação do paciente, 
sendo assim não ocorrem ciclos assistidos pelo ventilador, apenas ciclos controlados. 
 
A alternativa que cita “VM assistida: o esforço inspiratório do paciente determina o início da inspiração, 
que será controlado pelo ventilador mecânico” está incorreta, pois a VM assistida o esforço inspiratório 
do paciente determina a inspiração, que será assistida pelo ventilador mecânico. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 39: 
 
A alternativa correta é a que cita “Canal de Lambart: entre bronquíolos e alvéolos”. 
 
A alternativa que cita “canal de Hartin: entre alvéolos” está incorreta, pois o correto é canais de Martin 
(entre bronquíolos). 
 
A alternativa que cita “canal de Kohn: entre bronquíolos” está incorreta, pois o correto é Poros de Kohn 
(entre alvéolos). 
 
A alternativa que cita “canal de Lambart: entre alvéolos” está incorreta, pois o correto é canal de 
Lambert (entre bronquíolos e alvéolos). 
 
A alternativa que cita “canal de Hartin: entre bronquíolos e alvéolos” está incorreta, pois o correto é 
canal de Martin (entre bronquíolos). 
 
Muito foi questionado pelos candidatos sobre a escrita do canal Lambart, sendo que o correto é canal 
de Lambert, de fato a ortografia estava errada, porém esse motivo não faz com que o candidato seja 
induzido ao erro, pois não existe nenhum outro canal de LAMBART que possa fazer com que o 
candidato se confunda. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
 
 



 
Questão 40: 
 
Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os candidatos. 
 
Questão 41: 
 
A alternativa que cita “dilatada” está correta; pois ocorre uma alteração durante a sístole, dificultando 
a contração do músculo cardíaco. 
 
A alternativa que cita “pulmonar” está incorreta, pois cardiopatia pulmonar são defeitos cardíacos onde 
ocorre um aumento do fluxo de sangue para os pulmões, devido a condições que permitam uma “fuga” 
do sangue do lado esquerdo para o lado direito do coração( são as cardiopatias congênitas mais 
comuns). As principais cardiopatias de hiperfluxo pulmonar são os defeitos no septo cardíaco. 
 
A alternativa que cita “hipertrófica” está incorreta, pois acontece uma disfunção diastólica (o musculo 
cardíaco encontra-se hipertrofiado), fazendo com que ocorra alteração no momento da diástole. 
 
A alternativa que cita “idiopática” está incorreta, pois cardiopatia idiopática é quando não se define a 
causa da doença. 
 
A alternativa que cita “restritiva” está incorreta, pois a cardiomiopatia restritiva pode ocorrer quando o 
músculo cardíaco é gradualmente invadido ou é substituído por tecido cicatricial, ou quando 
substâncias estranhas de acumulam no miocárdio. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 42: 
 
A alternativa correta é a que cita “presença de rigidez matinal por mais de uma hora, artrite simétrica, 
artrite nas mãos e presença de nódulos reumatoides”. 
 
A alternativa que cita “presença de rigidez noturna, artrite em 1 (uma) ou 2 (duas) articulações, fator 
reumatoide negativo e não apresentar alterações típicas no RX” está incorreta, pois na AR a presença 
de rigidez tem que ser matinal por mais de 1 hora, artrite em 3 ou mais articulações, fator reumatoide 
positivo e apresentar alterações típicas no RX. 
 
A alternativa que cita “presença de rigidez matinal por mais de uma hora, artrite em 1 (uma) ou 2 (duas) 
articulações, ausência de nódulos reumatoides e artrite assimétrica” está incorreta, pois a artrite tem 
que estar presente em 3 ou mais articulações e presença de nódulos reumatoides. 
 
A alternativa que cita “presença de rigidez noturna, artrite em 3 ou mais articulações, artrite assimétrica 
e artrite nos joelhos” está incorreta, pois a presença de rigidez matinal e por mais de 1 hora, artrite 
simétrica e artrite nas mãos. 
 
A alternativa que cita “presença de rigidez matinal por mais de uma hora, artrite assimétrica, ausência 
de alterações típicas no RX, fator reumatoide positivo e artrite em 1 (uma) ou 2 (duas) articulações” 
está incorreta, pois a artrite é simétrica, presença de alterações no RX e artrite em 3 ou mais 
articulações. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
 
 
 



 
Questão 44: 
 

A alternativa correta é a que cita “drenagem postural, vibração e estímulo de tosse”. 

 

A alternativa que cita “não estimular a tosse, drenagem postural e apoio diafragmático” está incorreta, 
pois um dos recursos é o estímulo da tosse. 

 

A alternativa que cita “inspiração rápida, vibração e drenagem postural” está incorreta, pois o 
recomendado é a expiração lenta e prolongada, vibração e drenagem postural. 

 

A alternativa que cita “não realizar a drenagem postural, apoio diafragmático e vibração” está incorreta, 
pois a drenagem postural é um dos recursos utilizados. 

 

A alternativa que cita “apoio diafragmático, inspiração lenta e drenagem postural” está incorreta, pois 
o recomendado é expiração lenta e prolongada e drenagem postural. 

 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 45: 
 
A alternativa correta é a que cita “Leve – pontuação 7”. 
 
A alternativa que cita “grave – pontuação 7” está incorreta, pois pontuação 7 é leve. 
 
A alternativa que cita “moderada – pontuação 2 e 3” está incorreta, pois pontuação 2 e 3 é grave. 
 
A alternativa que cita “grave – pontuação 4,5 e 6” está incorreta, pois pontuação 4,5 e 6 é moderado. 
 
A alternativa que cita “leve – pontuação 0,1,2 e 3” está incorreta, pois pontuação 0,1,2 e 3 é grave. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 46: 
 
A alternativa correta é a que cita “Morbidade: expressa o número de casos de uma doença em um 
determinado período, mais sensível que a mortalidade para expressar mudanças de curto prazo, dados 
coletados através de pacientes, atestados, intervenções, consultas e entrevistas domiciliares”. 
 
A alternativa que cita “mortalidade: é a gravidade do processo, pessoas clinicamente doentes que 
morrem, ou seja, casos fatais” está incorreta, pois mortalidade é o primeiro utilizado em avaliações de 
saúde coletiva, bases de dados (diagnóstico), casos de morte (registrado). 
 
A alternativa que cita “prevalência: é a frequência de novas doenças ou problemas de saúde em um 
determinado período de tempo, número de casos neste período  determinado” está incorreta, pois 
prevalência é a frequência de uma doença em determinada população, casos que permanecem (após 
cura ou óbito). 
 
A alternativa que cita “letalidade: primeiro utilizado em avaliações de saúde coletiva” está incorreta, 
pois letalidade avalia a gravidade do processo, casos fatais. 
 



 
A alternativa que cita “incidência: é a frequência de uma doença em determinada população, casos 
que permanecem, após cura ou óbito” está incorreta, pois incidência é a frequência de novas doenças 
ou problemas de saúde num determinado período de tempo. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 47: 
 
A alternativa correta é a que cita “sensorial – curtos períodos de duração”. 
 
A alternativa que cita “sensorial – contrações musculares rítmicas fortes” está incorreta, pois 
contrações musculares rítmicas fortes é motor e não sensorial. 
 
A alternativa que cita “motor – alívio da dor imediato” está incorreta, pois o alívio imediato da dor é 
sensorial e não motor. 
 
A alternativa que cita “sensorial – ativa o mecanismo de opiáceos endógenos” está incorreta, pois 
quem ativa o mecanismo opiáceos endógenos é o nível motor. 
 
A alternativa que cita “motor – bloqueio periférico direto da transmissão da dor” está incorreta, pois o 
bloqueio periférico direto da transmissão da dor é o nível sensorial. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 49: 
 
A alternativa correta é a que cita “equidade: assegura ações e serviços de todos os níveis, de acordo 
com a complexidade do caso”. 
 
A alternativa que cita “descentralização: capacidade do serviço de resolver e enfrentar determinado 
problema, até o nível da sua competência” está incorreta, pois descentralização é a redistribuição das 
responsabilidades quanto ás ações e serviços de saúde entre vários níveis do governo. 
 
A alternativa que cita “resolubilidade: redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços 
de saúde entre vários níveis de governo” está incorreta, pois resolubilidade é a capacidade do serviço 
de resolver e enfrentar determinado problema até o nível da sua competência. 
 
A alternativa que cita “universalidade: garante o atendimento integral e global do indivíduo, 
considerando-o como um ser bio-psico-social” está incorreta, pois universalidade é a garantia da 
atenção á saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão, com direito de acesso a todos os 
serviços públicos de saúde. 
 
A alternativa que cita “integridade: garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer 
cidadão, com direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde” está incorreta, pois nos 
princípios do SUS o correto é integralidade (que garante o atendimento integral e global ao individuo, 
considereando-o como um ser bio-psico-social). 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
 
 
 
 



 
Questão 50: 
 
A alternativa correta é a que cita “3 MHz – menor profundidade de penetração”. 
 
A alternativa que cita “1 MHz – menor profundidade de penetração” está incorreta, pois 1MHz tem 
maior profundida de penetração. 
 
A alternativa que cita “3 MHz – maior poder de cavitação no periósteo” está incorreta, pois o maior 
poder de cavitação no periósteo ocorre na frequência de 1MHz. 
 
A alternativa que cita “1 MHz – aumento da temperatura tissular” está incorreta, pois o aumento da 
temperatura tissular ocorre na frequência de 3MHz. 
 
A alternativa que cita “1 MHz – maior taxa de absorção” está incorreta, pois a maior taxa de absorção 
ocorre na frequência de 3MHz. 
 
 
Portanto, a banca examinadora, indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 
 
 


