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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 12.16 do Edital de Abertura nº 01/2021, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2021: 

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

12.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova 

Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

COMUNS A TODOS OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 
 

CADERNO: CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE 

QUESTÃO Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a sequência correta seria: 1. Eficácia - o melhor que se pode fazer 

nas condições mais favoráveis; 2. Efetividade - melhoria na saúde nas condições usuais da prática cotidiana; 3. Eficiência - custo 

com o qual uma dada melhoria na saúde é alcançada; 4. Otimização - efeitos do cuidado da saúde relativamente aos custos; 5. 

Aceitabilidade - atender aos desejos, expectativas e valores dos usuários; 6. Legitimidade - aceitabilidade pela comunidade ou 

sociedade em geral; 7. Equidade - ser justo na distribuição do cuidado na população. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO 
 

GRADUAÇÃO: PSICOLOGIA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”, pois, conforme exposto na alternativa “B”, "O 

desenvolvimento completo, pleno, consciente e universal do ser humano exige muito mais do que modificações nas formas de 

exploração do trabalho; exige, de forma radical, a superação da própria exploração. De forma semelhante, a multidisciplinaridade, 

reflexo da multifuncionalidade, também é insuficiente para superar os problemas de fragmentação e desarticulação dos currículos 

nas escolas (Pires, 1998, p. 175). No que se refere a alternativa “C”, a proposta da Clínica Ampliada "(...) busca se constituir em 

uma ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas. A Clínica Ampliada reconhece que, em um dado 

momento e situação singular, pode existir uma predominância, uma escolha, ou a emergência de um enfoque ou de um tema, sem 

que isso signifique a negação de outros enfoques e possibilidades de ação" (Brasil, 2009, p. 10). Portanto recurso deferido. 

 

GRADUAÇÃO: FISIOTERAPIA 

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“C” para “E”, tendo em vista que o teste de 2 minutos de passadas no lugar é um teste alternativo ao teste de caminhada de 6 



 

 

 

 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / CEREMAPS 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE (UNIPROFISSIONAL E 
MULTIPROFISSIONAL) 

EDITAL Nº 01/2021 

PARECER DEFINITIVO DOS RECURSOS DEFERIDOS – MANHÃ  
 

Página 2 de 4 

minutos, ambos têm o mesmo objetivo: avaliar a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo. Esse teste mensura o número 

máximo de elevações do joelho que o indivíduo pode realizar em 2 minutos, porém a contagem deve ser realizada apenas com 

um membro e não bilateralmente. Já o teste de sentar, caminhar 2,44m e voltar a sentar avalia principalmente a mobilidade, a 

agilidade e o equilíbrio dinâmico. Quanto à avaliação da dependência nas atividades básicas de vida diária do idoso, é realizada 

pelo teste da capacidade funcional de Katz (atividades básicas de vida diária - ABVDs). Ela gradua se o idoso é independente e 

possui dependência parcial ou total nas ABVDs. O teste pontua 1 ponto apenas nas questões que obtiverem marcação na primeira 

alternativa, ou seja, independência total para realizar certa atividade. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “E” para “D”, tendo em vista que o paciente andou em uma velocidade de 1 m/s (4 metros / 4 segundos = 

1m/s, não indicando risco de queda para o paciente). Além disso, o paciente realizou o teste de TUG em 8 segundos, sendo que, 

se o resultado for abaixo de 10 segundos, o valor encontra-se normal para pessoas saudáveis. O único teste com resultado 

alterado foi o teste de alcance funcional que deve ser maior que 15 centímetros, e o paciente obteve um resultado de 5 

centímetros indicando risco para queda. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: FONOAUDIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o nome do exame complementar solicitado pelo enunciado da 

questão é timpanometria, a curva timpanométrica refere-se a um achado do exame supracitado. Ainda, “As Políticas de Saúde 

Pública recomendam, além do Programa de Triagem Auditiva Neonatal, a realização da Triagem Auditiva Escolar (TAE), a fim de 

que a perda auditiva tenha um diagnóstico precoce e para que seja realizada a intervenção necessária também o mais 

precocemente possível1. Entre os testes utilizados nos diferentes Programas de Triagem, a avaliação auditiva pode ser realizada 

por exames objetivos como as Emissões Otoacústicas (EOA) e a Timpanometria.”. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 

ENFERMAGEM (401.01) 

PSICOLOGIA (402.01) 

FISIOTERAPIA (403.01) 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o Timed up and go test é um teste que engloba a avaliação da 

mobilidade funcional do idoso, que está relacionado ao equilíbrio, à marcha e à capacidade funcional do idoso, não somente à 

marcha. Portanto recurso deferido. 
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RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA E EMERGÊNCIA 

 

FISIOTERAPIA (403.06) 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a falta de informações na alternativa “C” que impossibilitou o entendimento por parte dos candidatos, pois não ficou 

claro se o paciente a ser ventilado apresenta via aérea artificial ou não (caso apresentasse seria realizada uma ventilação a cada 6 

segundos). Portanto recurso deferido. 

 

RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA EM REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL 

 

FISIOTERAPIA (403.05) 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois o pico de fluxo de 

tosse > 270 L/m (PFT) também pode ser considerado um parâmetro de avaliação para o uso da VMNI. Dado que, quando um 

paciente apresenta valores de PFT inferior a 160 L/m significa um comprometimento importante para o mecanismo de tosse, 

ficando suscetível à situação de broncoaspiração e é considerado na literatura como uma contraindicação para o uso de VMNI. 

Dessa forma, a alternativa “B” aponta um PFT elevado e sem a necessidade da assistência à tosse e pode ser considerado um 

parâmetro indireto para o uso da VMNI. Portanto recurso deferido. 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM NEUROLOGIA 

 

FISIOTERAPIA (403.07) 

ENFERMAGEM (401.07) 

PSICOLOGIA (402.03) 

NUTRIÇÃO (405.01) 

FONOAUDIOLOGIA (404.02) 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a Levodopa é um precursor da dopamina, neurotransmissor 

deficiente nos pacientes com doença de Parkinson. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da questão que prejudicou sua correta resolução, pois o enunciado solicita a alternativa 

correta a respeito de Acidente Vascular Cerebral mas apresenta uma assertiva correta a respeito de dor torácica atraumática. 

Portanto recurso deferido. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

ENFERMAGEM (401.09) 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “D”, pois, segundo a Sociedade Brasileira de Tisiologia 

e o Ministério da Saúde, a asma tem controle e não cura. Portanto recurso deferido. 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM ÊNFASE EM INTENSIVISMO 
 

FISIOTERAPIA (403.10) 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “E”, tendo em vista que, segundo a Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, os pacientes que 

apresentem PI máxima < – 30 cmH2O, PE máxima < 40 cmH2O, CV < 20 ml/kg, ou uma redução da capacidade vital em mais de 

30% devem ser intubados eletivamente para evitar intubação orotraqueal de urgência. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de divergências na literatura pertinente, pois pode ser encontrado desde 5 litros por minuto até 8 litros 

por minuto como recomendação para utilização com cânula nasal. Portanto recurso deferido. 

 

RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA 
 

NUTRIÇÃO (405.08) 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois glicose e galactose são “monossacarídeos”. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o Fósforo/Fosfato (P-) deve ser evitado em dietas que visam o 

controle da hipertensão arterial. Portanto recurso deferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

Maringá, 26 de janeiro de 2022 

Instituto AOCP 


