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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o 

endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Milena Savaris 

Nº inscrição: 

353 

Área de formação/programa/instituição: 

Fisioterapia/ Residência multiprofissional em saúde do idoso/ HSVP-UPF 

E-mail: 

milenasavaris@hotmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Questão 40 - Ao exame postural, quando é evidenciado uma giba costal proeminente no movimento de 

inclinação anterior do tronco, é correto afirmar que o paciente apresenta: a) Hipercifose dorsal. b) 

Escoliose. c) Hiperlordose lombar. d) Retificação da coluna lombar. e) Hiperlordose. 

Gabarito: b 
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JUSTIFICATIVA: 

 

A questão esta escrita de maneira que gera uma interpretação ambígua sobre a resposta considerada no 

gabarito. Inicialmente na questão não esta especificado se o movimento de inclinação anterior do tronco 

se refere a algum teste especifico, como por exemplo, o teste de Adams o qual é um recurso muito útil 

no diagnóstico da Escoliose. Então entende-se como somente o movimento para sua avaliação. Já na 

literatura, existem quatro tipos de hipercifose descritos por Magee, são eles:  1. Dorso curvo, na qual o 

paciente apresenta uma longa cur- va arredondada; 2. Cifose tóracolombar, frequente mente apresenta 

o tronco flexionado para frente e diminuição da curva lombar; 3. Giba, na qual existe uma angulação 

posterior acentuada localizada na coluna torácica (região costal), costas chatas, o paciente apresenta 

diminuição da inclinação pélvica para 20° e uma coluna lombar móvel; 4. Corcunda de Viúva, que é 

frequentemente observada em pacientes mais velhos, especialmente mulheres, sendo comumente 

causada pela osteoporose, na qual os corpos vertebrais torácicos começam a degenerar e apresentar um 

encunhamento na direção anterior, acarretando a cifose.   

De acordo com o conteúdo explanado a resposta A, seria a correta.  

Magee D. Disfunção músculo-esquelética. 3a ed. São Paulo: Manole, 2002, p. 105-57 

Ferreira DMA, Suguikawa TR, Pachioni CAS, Fregonesi CEPT, Camargo MR. Rastreamento escolar da 

escoliose:medida para o diagnóstico precoce. Rev Bras Crescimento Desenvolvimento Hum 2009;19:357-

68 
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PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

Recurso aceito, respostas corretas A e B. Porém, esclarecemos que a questão se refere a gibosidade 

(proeminência das costelas na convexidade da coluna vertebral) no teste de inclinação anterior do tronco, ou 

teste de Adams.   

 

REFERÊNCIAS: 

CHAMLIAN, TR. Medicina física e reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

RUARO, AF. Ortopedia e traumatologia – temas fundamentais e a reabilitação. Florianópolis: Elenco, 2004. 

NEUMANN, DA. Cinesiologia do aparelho musculoesquelético: fundamentos para reabilitação. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2018. 

 

RECURSO PROCEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 


