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CRIANÇA E DO ADOLESC
 

 

 

Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  
 

 

1) Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 
resposta. 

2) É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3) A prova terá a duração de quatro horas. Faça
do tempo previsto. 

4) O início da prova será por volta das 9

5) Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível 
numeração das questões e páginas está correta.

6) Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7) Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8) As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

9) O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 
identificação clara da resposta marcada.

10)  Após terminar de marcar as respos
assinado ao fiscal de sala. 

11)  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início 
e sem este caderno de prova.

12)  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 
início da prova. 

13)  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura: não estejam 
assinaladas; e, que contiverem mais de u
legível. 

14)  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 
documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 
processo seletivo.. 

15)  Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 
agendas eletrônicas, pagers, celulares, grav
utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
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Área:  FISIOTERAPIA 
 
 

A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com  8 (oito) páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

io da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível 
numeração das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 
identificação clara da resposta marcada. 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início 
e sem este caderno de prova. 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura: não estejam 
assinaladas; e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 
documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 
agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
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QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 30 questões objetivas e 
um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 

3h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura: não estejam 
ma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 
documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

ador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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CONHECIMENTOS GERAIS

 

QUESTÃO 1  Segundo MOREIRA et al (2014), o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 
à saúde da criança e do  
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 
avançarmos em indicadores que
uma avaliação baseada na(o): 
(A) bem-estar do usuário, buscando para tanto 

suporte nos protocolos de qualidade de vida.
(B) detalhamento da investigação diagnóstica, 

buscando suporte na análise laboratorial.
(C) utilização de todo arsenal tecnológico, 

buscando recursos da análise radiológica.
(D) propedêutica clínica, buscando para tanto o 

emprego de tecnologias leves e duras.
 
______________________________________
QUESTÃO 2 De acordo com MOREIRA et al 
(2014), as crianças com condições crônicas de 
saúde, bem como suas famílias, acumulam 
conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 
por : 
(A) asseveração e medo. 
(B) dúvidas e destemor. 
(C) revolta e insegurança. 
(D) insegurança e medo. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Segundo MOREIRA et al (2014), o 
avanço nos modelos de atenção interdisciplinar 

 adolescente 
cronicamente adoecidos, apontam para um 
cruzamento que possibilita ao sistema de saúde 
a adoção de medidas complementares para 
monitoramento da eficácia da prática clínica.  
Esses autores reforçam a necessidade de 

 possibilitem 

estar do usuário, buscando para tanto 
suporte nos protocolos de qualidade de vida. 
detalhamento da investigação diagnóstica, 
buscando suporte na análise laboratorial. 
utilização de todo arsenal tecnológico, 

scando recursos da análise radiológica. 
propedêutica clínica, buscando para tanto o 
emprego de tecnologias leves e duras. 

______________________________________ 
De acordo com MOREIRA et al 

crianças com condições crônicas de 
como suas famílias, acumulam 

conhecimentos e experiências diferenciados 
com o sistema de cuidados. Isto se constitui 
num desafio para a equipe multidisciplinar por 
ocasião da alta hospitalar para o domicílio, 
sendo este processo muitas vezes perpassado 

_________________________________________ 

QUESTÃO 3 Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 
torna- se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 
há a marca da: 
(A) cicatriz cirúrgica. 
(B) Pobreza. 
(C) consulta de retorno. 
(D) lesão primária. 

 
______________________________________
QUESTÃO 4 Segundo a Lei nº 8.080/90 a
iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) basilar. 
(B) imprescindível. 
(C) complementar. 
(D) primordial. 

 
_______________________________________
QUESTÃO 5 De acordo com o artigo nº 36 da 
Lei nº 8.080/90 é vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos planos de saúde, exceto em 
situações 
(A) de período eleitoral ou de calamidade pública.
(B) de ruptura do pacto federativo ou conflito 

armado. 
(C) emergenciais ou de calamidade pública.
(D) de intervenção militar ou conflito armado.

 
______________________________________
QUESTÃO 6 No que concerne ao princípio da 
desce ntralização político
SUS, o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
que as ações e serviços de saúde, devem ter 
em cada esfera de governo, direção
(A) conjunta. 
(B) única. 
(C) plural. 
(D) colegiada. 

_________________________________________
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Para MOREIRA et al (2014), nos 
casos das crianças com doenças crônicas 
dependentes de insumos e materiais, o 
processo de orientações para alta muitas vezes 

se um desafio para essa parcela da 
população e sua família, principalmente quando 

 

______________________________________ 
Segundo a Lei nº 8.080/90 a  

iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter  

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 36 da 

vedada a transferência de 
recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos planos de saúde, exceto em 

eleitoral ou de calamidade pública. 
de ruptura do pacto federativo ou conflito 

emergenciais ou de calamidade pública. 
de intervenção militar ou conflito armado. 

______________________________________ 
No que concerne ao princípio da 

ntralização político -administrativa do 
o artigo nº 7 da Lei nº 8.080/90, determina 
s ações e serviços de saúde, devem ter 

em cada esfera de governo, direção  

_________________________________________ 
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QUESTÃO 7 Segundo PAIM (2009), o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 
dimensões 

(A) biológica e ecológica, tanto individual como 
estrutural. 

(B) genética e comunitária, tanto individual como 
interpessoal. 

(C) social e comunitária, tanto individual como 
jurídica. 

(D) biológica e ecológica, tanto individual como 
coletiva. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8 Para Costa e Bigras (2007), no 
Brasil os direitos fundamentais à infância e 
adolescência encontram- se assegurados no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve
ser tratada como sujeitos de direito, que 
compõem um grupo  

(A) insano. 
(B) incapaz. 
(C) instável. 
(D) prioritário. 

 
________________________________________
QUESTÃO 9 Conforme as afirmativas de 
Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exig
antecipada, baseada no conhecimento da
(A) história natural da doença. 
(B) história clínica do paciente. 
(C) situação vacinal da população. 
(D) semiologia e semiotécnica. 

 
_________________________________________
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egundo PAIM (2009), o 
reconhecimento dos determinantes e 
condicionantes da saúde indica a adoção de 
uma concepção de saúde que ultrapassa as 

biológica e ecológica, tanto individual como 

genética e comunitária, tanto individual como 

social e comunitária, tanto individual como 

biológica e ecológica, tanto individual como 

_________________________________________
Para Costa e Bigras (2007), no 

Brasil os direitos fundamentais à infância e 
se assegurados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
Considerando o seu estágio de desenvolvimento 
biopsicossocial, esta parcela da população deve  
ser tratada como sujeitos de direito, que 

________________________________________ 
Conforme as afirmativas de 

Czeresnia, fundamentadas em Leavell e Clark 
(2009), a prevenção em saúde exig e uma ação 
antecipada, baseada no conhecimento da  

_________________________________________ 

QUESTÃO 10 Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE

(A) FOCALIZADA. 
(B) DETALHADA. 
(C) AMPLIADA. 
(D) HIERARQUIZADA. 

 

_______________________________________

QUESTÃO 11 Para Furtado (2007), a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 
justaposição de 

(A) várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 
relações entre as mesmas.

(B) algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais.

(C) certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas

(D) todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares.

 
_______________________________________
QUESTÃO 12 De acordo com o artigo nº 15 da 
Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrit
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 
EXCETO 
(A) a organização e coordenação do sistema de 

informação de saúde.
(B) a definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de fiscalização das ações 
e serviços de saúde. 
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Ao conjunto de ações de saúde 
articulado em rede; com perspectiva 
institucional, intencional, processual não 
fragmentada; com evidente agregação 
micro/macro, e foco no atendimento das 
necessidades singulares dos usuários, CECÍLIO 
(2009) descreve como INTEGRALIDADE  

_______________________________________ 

Para Furtado (2007), a 
multidisciplinaridade é caracterizada pela 

várias disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema sem o estabelecimento de 

s entre as mesmas. 
algumas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas tradicionais. 
certas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações verticais entre as mesmas. 
todas disciplinas em torno de um mesmo 
tema/problema com o estabelecimento de 
relações entre as disciplinas suplementares. 

_______________________________________ 
De acordo com o artigo nº 15 da 

União, os Estados, o Distrit o 
Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, diversas atribuições, 

a organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 
a definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações 
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(C) a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados

(D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados 

_________________________________________

QUESTÃO 13  No tocante às ações de 
epidemiológica, o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
estabelece que à direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete as ações de
(A) coordenação do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(B) execução do serviço de vigilância 

epidemiológica. 
(C) definição e coordenação do sistema nacional 

de vigilância epidemiológica. 
(D) auditoria do sistema nacional de vigilância 

epidemiológica. 
 
_______________________________________
QUESTÃO 14  No tocante aos convênios
artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o
serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram- se ao SUS, mediante
(A) a participação direta ou indireta, inclusive com 

controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à s
atividades de ensino e pesquisa.

(B) a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão. 

(C) a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, p
extensão universitários. 

(D) a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais.
 
 
 
 

______________________________________
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a realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pela Câmara dos Deputados 
implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

_________________________________________ 

tocante às ações de vigilância 
o artigo nº 18 da Lei nº 8.080/90 
à direção municipal do Sistema 

de Saúde (SUS) compete as ações de  
coordenação do serviço de vigilância 

execução do serviço de vigilância 

definição e coordenação do sistema nacional 

auditoria do sistema nacional de vigilância 

_______________________________________ 
No tocante aos convênios , o 

artigo nº 45 da Lei nº 8.080/90, determina que o s 
serviços de saúde dos hospitais universitários 

se ao SUS, mediante  
a participação direta ou indireta, inclusive com 
controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde e nas 
atividades de ensino e pesquisa. 
a preservação de sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 

a incorporação, exclusão e alteração de 
tecnologias relativas ao ensino, pesquisa e 

a oferta de procedimentos terapêuticos e 
produtos de interesse para a saúde, tais: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos experimentais. 

______________________________________ 

QUESTÃO 15 De acordo 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado
(A) criar reserva de mercado para a participação 

de multinacionais no campo da saúde 
complementar. 

(B) prover apenas condições mínimas/básicas ao 
seu exercício. 

(C) delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo.

(D) prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 
 
 

 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO

 
 
QUESTÃO 16 – A caixa torácica do recém
nascido é extremamente cartilaginosa e 
apresenta complacência muito alta. Desta 
forma, durante períodos de esforço respiratório, 
a parede torácica é facilmente tracionada para 
dentro. Sobre os sinais de esforço respiratório 
do recém- nascido, marque a resposta 
CORRETA 
(A) A tiragem de fúrcula é visível na região xifóide, 

enquanto a tiragem infraesternal é visível na 
região entre as costelas.

(B) A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso esterno, enquanto a tiragem 
intercostal é visível na região entre as 
costelas. 

(C) A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso do esterno, enquanto a 
tiragem subcostal é visível na região da fúrcula 
esternal. 

(D) A tiragem intercostal é visível na região entre 
as costelas, enquanto a t
visível na região xifoide.

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2019 - 
AMENTE ADOECIDOS: FISIOTERAPIA  

De acordo com o artigo nº 2º da 
Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado  

criar reserva de mercado para a participação 
de multinacionais no campo da saúde 

prover apenas condições mínimas/básicas ao 

delimitar o papel das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade nesse processo. 
prover as condições indispensáveis ao seu 

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO 

A caixa torácica do recém -
nascido é extremamente cartilaginosa e 
apresenta complacência muito alta. Desta 
forma, durante períodos de esforço respiratório, 
a parede torácica é facilmente tracionada para 
dentro. Sobre os sinais de esforço respiratório 

nascido, marque a resposta 

A tiragem de fúrcula é visível na região xifóide, 
enquanto a tiragem infraesternal é visível na 
região entre as costelas. 
A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso esterno, enquanto a tiragem 

al é visível na região entre as 

A tiragem infraesternal é visível na região 
abaixo do osso do esterno, enquanto a 
tiragem subcostal é visível na região da fúrcula 

A tiragem intercostal é visível na região entre 
as costelas, enquanto a tiragem de fúrcula é 
visível na região xifoide. 
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QUESTÃO 17 Os recém- nascidos são mais 
suscetíveis ao fechamento precoce de suas 
pequenas vias aéreas, aumentando a chance de 
colapso alveolar e a presença de atelectasias. 
Sobre esta característica funcional
nascido, marque a alternativa CORRETA
(A) O aumento da complacência pulmonar dos 

recém-nascidos é o principal motivo para o 
fechamento precoce das vias aéreas.

(B) O volume de recolhimento elástico e a 
complacência pulmonar aumentados são, em 
conjunto, os principais motivos para o 
fechamento precoce das vias aéreas.

(C) O elevado volume de recolhimento elástico é o 
principal motivo para o fechamento precoce 
das vias aéreas. 

(D) A complacência pulmonar reduzida e o baixo 
volume de recolhimento elástico são fatore
que facilitam o fechamento precoce das vias 
aéreas. 

 
______________________________________
QUESTÃO 18 - Segundo dados da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, o vírus sincicial 
respiratório (VSR) é o principal agente 
etiológico das infecções do trato respiratório 
inferior de recém- nascidos e lactentes, podendo 
ser o responsável por 75% das bronquiolites e 
40% das pneumonias nesta faixa etária, durante 
os períodos de sazonalidade. Sobre a 
sintomatologia e evolução clínica das 
bronquiolites, analise as opções abaixo e 
marque a resposta CORRETA. 
 
I – O VSR é inoculado pela superfície da 
mucosa nasal, permanecendo i ncubado por 4 a 
5 dias, sendo esta fase inicial assintomática.
II – Rinorre ia, febre alta e apatia são sintomas 
iniciais da doença, cuja sazonalidade é o 
período do inverno 
III – A ausculta pulmonar é rica com sibilos, 
roncos e estertores, e o murmúrio ves
presente ou reduzido. 
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nascidos são mais 
suscetíveis ao fechamento precoce de suas 
pequenas vias aéreas, aumentando a chance de 
colapso alveolar e a presença de atelectasias. 
Sobre esta característica funcional  do recém-

CORRETA 
O aumento da complacência pulmonar dos 

nascidos é o principal motivo para o 
fechamento precoce das vias aéreas. 
O volume de recolhimento elástico e a 
complacência pulmonar aumentados são, em 

os principais motivos para o 
fechamento precoce das vias aéreas. 
O elevado volume de recolhimento elástico é o 
principal motivo para o fechamento precoce 

A complacência pulmonar reduzida e o baixo 
volume de recolhimento elástico são fatores 
que facilitam o fechamento precoce das vias 

______________________________________ 
Segundo dados da Sociedade 

Brasileira de Pediatria, o vírus sincicial 
respiratório (VSR) é o principal agente 
etiológico das infecções do trato respiratório 

nascidos e lactentes, podendo 
ser o responsável por 75% das bronquiolites e 

as pneumonias nesta faixa etária, durante 
os períodos de sazonalidade. Sobre a 
sintomatologia e evolução clínica das 
bronquiolites, analise as opções abaixo e 

O VSR é inoculado pela superfície da 
ncubado por 4 a 

5 dias, sendo esta fase inicial assintomática.  
ia, febre alta e apatia são sintomas 

iniciais da doença, cuja sazonalidade é o 

A ausculta pulmonar é rica com sibilos, 
roncos e estertores, e o murmúrio ves icular 

(A) As opções I e II estão corretas.
(B) As opções I e III estão corretas.
(C) As opções II e III estão corretas.
(D) Todas as opções estão corretas.

 
______________________________________

QUESTÃO 19  A terapia com inalação de 
solução salina hipertônica (cloreto de sódio 
hipertônico) é uma ferramenta importante no 
tratamento dos pacientes portadores da fibrose 
cística e pode ser associada as técnicas de 
fisioterapia respiratória. Sobre esta terapia
marque a alternativa CORRETA
(A) A solução salina hipertônica aumenta o 

transporte mucociliar,
do processo inflamatório pulmonar.

(B) A solução salina hipertônica minimiza o 
processo inflamatório pulmonar, sendo seu 
efeito superior ao uso da dornase alfa.

(C) A frequência de exacerbações dos quadros 
respiratórios não estão relacionados ao uso 
desta terapia. 

(D) Um efeito indesejável desta terapia é o 
broncoespasmo. Nestes casos a inalação de 
solução salina hipertônica deve ser 
contraindicada. 

 
_____________________________________
QUESTÃO 20 – A inspeção visual do tórax deve 
ser realizada na avaliação fisioterapêutica do 
paciente, tanto de maneira estática como 
dinâmica, de forma a identificar possíveis 
anormalidades no tórax infantil. Observe a 
figura abaixo e correlacione as alt
corretamente, considerando as dimensões e 
proporções dos componentes da caixa torácica.

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2019 - 
AMENTE ADOECIDOS: FISIOTERAPIA  

As opções I e II estão corretas. 
As opções I e III estão corretas. 
As opções II e III estão corretas. 
Todas as opções estão corretas. 

______________________________________ 

A terapia com inalação de 
hipertônica (cloreto de sódio 

hipertônico) é uma ferramenta importante no 
tratamento dos pacientes portadores da fibrose 
cística e pode ser associada as técnicas de 
fisioterapia respiratória. Sobre esta terapia , 

CORRETA 
salina hipertônica aumenta o 

, reduzindo o efeito lesivo 
do processo inflamatório pulmonar. 
A solução salina hipertônica minimiza o 
processo inflamatório pulmonar, sendo seu 
efeito superior ao uso da dornase alfa. 

exacerbações dos quadros 
respiratórios não estão relacionados ao uso 

Um efeito indesejável desta terapia é o 
broncoespasmo. Nestes casos a inalação de 
solução salina hipertônica deve ser 

______________________________________ 
A inspeção visual do tórax deve 

ser realizada na avaliação fisioterapêutica do 
paciente, tanto de maneira estática como 
dinâmica, de forma a identificar possíveis 
anormalidades no tórax infantil. Observe a 
figura abaixo e correlacione as alt ernativas 
corretamente, considerando as dimensões e 
proporções dos componentes da caixa torácica.  
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A – Normal.                                     
B – “Em tonel”. 
C – Cifoescoliótico. 
D – Excavatum. 
E – Carinatum. 
 
(  ) Aumento do diâmetro anteroposterior e 
horizontalização dos arcos costais. 
(   ) Deslocamento anterior da região esternal e das 
cartilagens costais. 
( )  Decorrente da combinação de anormalidades 
laterais e posteriores da coluna vertebral
(  ) A relação entre os diâmetros ant
laterolateral é de 1:2. 
(   ) Deslocamento posterior da região esternal com 
projeção anterior dos arcos costais. 
 

(A) A sequência correta é B-A-C-E-D. 
(B) A sequência correta é C-A-B-E-D. 
(C) A sequência correta é B-E-C-A-D. 
(D) A sequência correta é C-E-B-A-D. 

_______________________________________
QUESTÃO 21  Em 1971, o Dr. Gregory e seus 
colaboradores desenvolveram o primeiro 
sistema de ventilação mecânica não invasiva 
(VNI), utilizado em recém- nascidos com doença 
da membrana hialina. Desde então, o uso da 
VNI em neonatologia e pediatria vem sendo 
estudado e utilizado em grande escala. Sobre 
as modalidades de VNI em neonatologia e 
pediatria,  marque a alternativa INCORRETA
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anteroposterior e 

(   ) Deslocamento anterior da região esternal e das 

Decorrente da combinação de anormalidades 
laterais e posteriores da coluna vertebral. 

A relação entre os diâmetros anteroposterior e 

(   ) Deslocamento posterior da região esternal com 

 
 
 
 

_______________________________________ 
o Dr. Gregory e seus 

colaboradores desenvolveram o primeiro 
sistema de ventilação mecânica não invasiva 

nascidos com doença 
da membrana hialina. Desde então, o uso da 
VNI em neonatologia e pediatria vem sendo 

em grande escala. Sobre 
as modalidades de VNI em neonatologia e 

INCORRETA. 

(A) A modalidade 
airwaypressure(CPAP) permite a manutenção 
de uma pressão positiva contínua na via 
aérea. Os parâmetros a serem aju
fração inspirada de oxigênio (FiO2), pressão 
positiva no final de expiração (peep) e, 
dependendo do aparelho, o  fluxo.

(B) A ventilação por pressão positiva intermitente 
(VPPI) apresenta dois níveis de pressão e 
também é conhecida como 
airwaypressure(Bipap). Os parâmetros a 
serem ajustados são: FiO2, peep e
obrigatoriamente o fluxo.

(C) A modalidade CPAP pode ser de fluxo 
contínuo ou variável; quando de fluxo contínuo 
pode ser administrado através de válvula 
expiratória (CPAP convencional) ou através de 
selo dágua (BubbleCPAP).

(D) A VPPI apresenta dois níveis de pressão
sendo estes: pressão expiratória (EPAP) e 
pressão inspiratória (IPAP). Nesta modalidade, 
além dos dois níveis pressóricos, tem
opção, em alguns aparelhos, de
tempo inspiratório, a frequência respiratória, 
fluxo, sensibilidade e FiO2.
 

_____________________________________

QUESTÃO 22  Segundo Guy Postiaux, as 
técnicas expiratórias forçadas, sejam elas 
ativas ou passivas, podem ser classificadas em
duas categorias: aquelas que incluem um 
tempo de fechamento glótico e aquelas que não 
incluem um tempo de fechamento glótico. 
Sobre as técnicas expiratórias forçadas e seus 
mecanismos, marque “V” para as afirmativas 
verdadeiras e “F” para as afirmativas f
(   ) A tosse provocada e a tosse dirigida são 
exemplos de técnicas que incluem um tempo de 
fechamento glótico. 
(     ) A técnica de expiração forçada (TEF) consiste 
em uma expiração forçada realizada a alto, médio e 
baixo volume pulmonar. 
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continuous positive 
(CPAP) permite a manutenção 

de uma pressão positiva contínua na via 
aérea. Os parâmetros a serem ajustados são: 
fração inspirada de oxigênio (FiO2), pressão 
positiva no final de expiração (peep) e, 
dependendo do aparelho, o  fluxo. 
A ventilação por pressão positiva intermitente 
(VPPI) apresenta dois níveis de pressão e 
também é conhecida como Bilevel positive 

(Bipap). Os parâmetros a 
serem ajustados são: FiO2, peep e,  
obrigatoriamente o fluxo. 
A modalidade CPAP pode ser de fluxo 
contínuo ou variável; quando de fluxo contínuo 
pode ser administrado através de válvula 

convencional) ou através de 
CPAP). 

A VPPI apresenta dois níveis de pressão, 
sendo estes: pressão expiratória (EPAP) e 
pressão inspiratória (IPAP). Nesta modalidade, 
além dos dois níveis pressóricos, tem-se a 
opção, em alguns aparelhos, de se ajustar o 
tempo inspiratório, a frequência respiratória, 
fluxo, sensibilidade e FiO2. 

_____________________________________ 

Segundo Guy Postiaux, as 
técnicas expiratórias forçadas, sejam elas 
ativas ou passivas, podem ser classificadas em  
duas categorias: aquelas que incluem um 
tempo de fechamento glótico e aquelas que não 
incluem um tempo de fechamento glótico. 
Sobre as técnicas expiratórias forçadas e seus 
mecanismos, marque “V” para as afirmativas 
verdadeiras e “F” para as afirmativas f alsas. 

) A tosse provocada e a tosse dirigida são 
exemplos de técnicas que incluem um tempo de 

) A técnica de expiração forçada (TEF) consiste 
em uma expiração forçada realizada a alto, médio e 
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(  ) A TEF não apresenta efeitos deletérios 
secundários à sua aplicação, sendo segura para 
ser aplicada em diferentes faixas etárias.
(    ) Entre as técnicas expiratórias forçadas
não incluem um tempo de fechamento glótico
podemos citar a TEF e a tosse dirigida.
A sequência correta é: 
(A)  (V), (V), (F), (V). 
(B)  (F), (F), (V), (V). 
(C)  (F), (V), (V), (F). 
(D)  (V), (V), (F), (F). 

 
______________________________________
QUESTÃO 23  “A tecnologia aplicada à 
manutenção da vida cresceu muito nos últimos 
anos, com a incorporação de grandes avanços. 
A pesquisa e desenvolvimento aplicados às 
áreas de terapia intensiva pediátrica e neonatal 
favoreceram o surgimento da criança 
dependente d e tecnologia, subordinada a 
artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos 
necessários à sobrevivência (Drucker L.P., 
2007). Exemplos de demandas de cuidados 
apresentados são: o  cuidado de 
desenvolvimento, ou seja, acompanhamento 
psicomotor e social, como fisioterapia e terapia 
ocupacional...” (Okido A.C.C., 2016).
Sobre a assistência fisioterapêutica na criança 
dependente de tecnologia,  marque a alternativa 
INCORRETA. 
(A) O fisioterapeuta deve ser capaz de associar a 

promoção terapêutica (fisioterapia respira
e/ou motora) com a avaliação e monitorização 
do suporte ventilatório mecânico.

(B) O fisioterapeuta não está apto a promover a 
comunicação dos problemas emergenciais 
com a equipe médica, de forma a promover a 
resolução dos quadros de emergência.

(C) O fisioterapeuta domiciliar exerce papel 
importante no auxílio do crescimento e 
desenvolvimento, participando na reabilitação 
pulmonar e/ou motora da criança dependente 
de ventilação domiciliar. 
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efeitos deletérios 
sua aplicação, sendo segura para 

ser aplicada em diferentes faixas etárias. 
) Entre as técnicas expiratórias forçadas, que 

não incluem um tempo de fechamento glótico, 
sse dirigida. 

______________________________________ 
“A tecnologia aplicada à 

manutenção da vida cresceu muito nos últimos 
anos, com a incorporação de grandes avanços. 
A pesquisa e desenvolvimento aplicados às 
áreas de terapia intensiva pediátrica e neonatal 
favoreceram o surgimento da criança 

e tecnologia, subordinada a 
artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos 
necessários à sobrevivência (Drucker L.P., 
2007). Exemplos de demandas de cuidados 

cuidado de 
desenvolvimento, ou seja, acompanhamento 

fisioterapia e terapia 
ocupacional...” (Okido A.C.C., 2016).  
Sobre a assistência fisioterapêutica na criança 

marque a alternativa 

O fisioterapeuta deve ser capaz de associar a 
promoção terapêutica (fisioterapia respiratória 
e/ou motora) com a avaliação e monitorização 
do suporte ventilatório mecânico. 
O fisioterapeuta não está apto a promover a 
comunicação dos problemas emergenciais 
com a equipe médica, de forma a promover a 
resolução dos quadros de emergência. 

erapeuta domiciliar exerce papel 
importante no auxílio do crescimento e 
desenvolvimento, participando na reabilitação 
pulmonar e/ou motora da criança dependente 

(D) O contato mais próximo e frequente do 
fisioterapeuta com a criança de
tecnologia possibilita, muitas vezes, uma 
relação de respeito, afeto e confiança, que 
facilitarão o processo de reabilitação. 
 

______________________________________

QUESTÃO 24  Em 1906
neurofisiologista britânico, apresentou à 
comunidade científica da época, sua clássica 
teoria do reflexo do controle motor. Para 
Sherrington, os reflexos eram os blocos que 
construíam o comportamento complexo. Sobre 
esta e as demais t eorias de controle motor
correlacione as opções abaixo.

(1) O controle motor evoluiu de forma a 
permitir a interação dos animais com o 
ambiente, de forma que estes se movam 
com eficácia atrás de alimentos, abrigo, 
fuga de predadores, entre outros.

(2) No sistema nervoso intacto, a reação de 
várias partes do sistema, são combinados 
em ações maiores do indivíduo como um 
todo. 

(3) O desenvolvimento motor normal foi 
atribuído ao aumento da corticalização do 
sistema nervoso central, resultando na 
emergência de níveis motor
de controle sobre os reflexos de nível 
inferior. 

(4) O controle do movimento integrado 
possivelmente é distribuído por diversos 
sistemas interligados, que funcionam em 
cooperação para obter o movimento.

(    ) Teoria dos Sistemas. 
(    ) Teoria Ecológica. 
(    ) Teoria Hierárquica. 
(    ) Teoria Reflexa. 
(A)  (4), (1), (2), (3). 
(B)  (2), (1), (3), (4). 
(C)  (2), (3), (4), (3). 
(D)  (4), (1), (3), (2). 

______________________________________
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O contato mais próximo e frequente do 
fisioterapeuta com a criança dependente de 
tecnologia possibilita, muitas vezes, uma 
relação de respeito, afeto e confiança, que 
facilitarão o processo de reabilitação.  

______________________________________ 

Em 1906, Charles Sherrington, 
neurofisiologista britânico, apresentou à 
comunidade científica da época, sua clássica 
teoria do reflexo do controle motor. Para 
Sherrington, os reflexos eram os blocos que 
construíam o comportamento complexo. Sobre 

eorias de controle motor , 
correlacione as opções abaixo.  

O controle motor evoluiu de forma a 
permitir a interação dos animais com o 
ambiente, de forma que estes se movam 
com eficácia atrás de alimentos, abrigo, 
fuga de predadores, entre outros. 

nervoso intacto, a reação de 
várias partes do sistema, são combinados 
em ações maiores do indivíduo como um 

O desenvolvimento motor normal foi 
atribuído ao aumento da corticalização do 
sistema nervoso central, resultando na 
emergência de níveis motores superiores 
de controle sobre os reflexos de nível 

O controle do movimento integrado 
possivelmente é distribuído por diversos 
sistemas interligados, que funcionam em 
cooperação para obter o movimento. 

 

______________________________________ 
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QUESTÃO 25  O Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS) 
desenvolvido especificamente para indivíduos 
com paralisia cerebral. Esta escala classifica a 
função motora de crianças desde o nascimento 
até os 18 anos de idade, divididas em grupos 
etários distintos. Sobre a GMFCS
opção CORRETA. 
(A) A classificação é baseada nos seguintes 

aspectos: estabilidade do tronco na postura 
sentada, transferências e formas de 
locomoção e, a partir destes aspectos
descritos seis níveis de classificação.

(B) No nível II a criança apresenta marcha sem a 
utilização de dispositivos de suporte com 
limitações durante a marcha em ambientes 
externos e na comunidade. 

(C) No nível V a criança mantém grandes 
limitações para manter a estabilidade da 
cabeça e do tronco durante a postura sentada, 
porém consegue realizar marcha com
dispositivos de suporte em ambiente interno e 
com a supervisão de adultos. 

(D) Uma criança que apresente marcha 
independente sem restrições, porém com 
limitações somente em atividades motoras 
mais elaboradas como pular e correr, pode ser 
classificada como nível IV. 

 
______________________________________
QUESTÃO 26  A Escala de Mobilidade 
Funcional (FMS) foi desenvolvida para 
classificar o desempenho da mobilidade de 
crianças de 4 até 18 anos de idade, com base na 
utilização de dispositivos de suporte. Os 
indivíduos recebem pontuação de 1 a 6 de 
acordo com a estratégi a de mobilidade 
utilizada. Sobre esta escala marque a opção 
INCORRETA. 
(A) A FMS pode ser utilizada para detectar 

mudanças ao longo do tempo em crianças 
com paralisia cerebral.  
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O Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS) foi 
desenvolvido especificamente para indivíduos 
com paralisia cerebral. Esta escala classifica a 

crianças desde o nascimento 
os 18 anos de idade, divididas em grupos 

etários distintos. Sobre a GMFCS ,  marque a 

classificação é baseada nos seguintes 
aspectos: estabilidade do tronco na postura 
sentada, transferências e formas de 
locomoção e, a partir destes aspectos, são 
descritos seis níveis de classificação. 
No nível II a criança apresenta marcha sem a 

de dispositivos de suporte com 
limitações durante a marcha em ambientes 

No nível V a criança mantém grandes 
limitações para manter a estabilidade da 
cabeça e do tronco durante a postura sentada, 
porém consegue realizar marcha com 
dispositivos de suporte em ambiente interno e 

Uma criança que apresente marcha 
independente sem restrições, porém com 
limitações somente em atividades motoras 
mais elaboradas como pular e correr, pode ser 

______________________________________ 
A Escala de Mobilidade 

Funcional (FMS) foi desenvolvida para 
classificar o desempenho da mobilidade de 
crianças de 4 até 18 anos de idade, com base na 
utilização de dispositivos de suporte. Os 
indivíduos recebem pontuação de 1 a 6 de 

a de mobilidade 
utilizada. Sobre esta escala marque a opção 

A FMS pode ser utilizada para detectar 
mudanças ao longo do tempo em crianças 

(B) A escala pode ser utilizada para avaliar a 
mobilidade funcional das crianças após 
cirurgias ortopédicas.

(C) A mobilidade das crianças é avaliada em três 
diferentes distâncias: 1, 2 e 3 quilômetros.

(D) A FMS é uma medida de desempenho, sendo 
importante classificar o que a criança 
realmente faz no momento da avaliação.

 
________________________
QUESTÃO 27  A avaliação comportamental do 
recém- nascido prematuro (ALS, 1986) deriva do 
modelo síncrono- ativo do desenvolvimento e 
enfoca a avaliação da organização e do 
equilíbrio dos subsistemas fisiológico, motor, 
comportamental, de atenção e autorregulação 
do neonato. Podem ser considerados 
comportamentos de autorregulação do recém
nascido prematuro: 
(A) Comportamentos de retraimento

regurgitar, nausear, soluçar, espirrar, bocejar e 
franzir a testa. 

(B) Comportamentos de aproximação
a mão à face, emissão de sons agradáveis, 
fixação visual, regurgitar e soluçar.

(C) Comportamentos de retraimento
dormir, regurgitar, bocejar, aconchegar
levar as mãos à boca.

(D) Comportamentos de aproximação
dormir, convulsionar, ab
regurgitação. 
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A escala pode ser utilizada para avaliar a 
mobilidade funcional das crianças após 
cirurgias ortopédicas. 
A mobilidade das crianças é avaliada em três 
diferentes distâncias: 1, 2 e 3 quilômetros. 
A FMS é uma medida de desempenho, sendo 
importante classificar o que a criança 
realmente faz no momento da avaliação. 

______________________________________ 
A avaliação comportamental do 

nascido prematuro (ALS, 1986) deriva do 
ativo do desenvolvimento e 

enfoca a avaliação da organização e do 
equilíbrio dos subsistemas fisiológico, motor, 

atenção e autorregulação 
do neonato. Podem ser considerados 
comportamentos de autorregulação do recém -

Comportamentos de retraimento, como: 
regurgitar, nausear, soluçar, espirrar, bocejar e 

Comportamentos de aproximação, como: levar 
a mão à face, emissão de sons agradáveis, 
fixação visual, regurgitar e soluçar. 
Comportamentos de retraimento, como: 
dormir, regurgitar, bocejar, aconchegar-se, 
levar as mãos à boca. 
Comportamentos de aproximação, como: 
dormir, convulsionar, abalos, soluços e 
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_______________________________________

QUESTÃO 28  A Síndrome da Aspiração de 
Mecônio (SAM) é definida como a presença de 
mecônio impregnado na árvore brônquica do 
recém- nascido. O mecônio no interior do trato 
respiratório provoca, inicialmente, obstrução 
parcial ou completa e, posteriormente, áreas de 
atelectasia associada com áreas de 
hiperinsuflação pulmonar. O quadro pode se 
agravar com a presença de enfisema 
intersticial, pneumotórax e hipertensão 
pulmonar secundária. São consideradas 
técnicas de fisioterapia respiratória no recém
nascido com SAM: 
(A) Postura de drenagem, vibração do tórax, 

aspiração traqueal e troca do tubo traqueal.
(B) Monitorização ventilatória, aspiração traqueal 

e administração de surfactante pulmonar.
(C) Postura de drenagem, vibração do tórax, 

aspiração traqueal e cuidados com a 
ventilação. 

(D) Desmame gradual do suporte ventilatório, 
postura de drenagem, coleta diária de 
gasometria arterial. 

______________________________________
QUESTÃO 29  Órteses são equipamentos que 
empregam forças externas para modificar as 
características funcionais e estruturas do 
sistema neuromuscular e esquelético. Sobre as 
indicações do uso de órteses em membros 
inferiores, marque a opção CORRETA.
(A) Melhorar a base de suporte e a estabilidade 

no apoio; suprir a ausência ou malformação de 
um segmento. 

(B) Corrigir e/ou prevenir deformidades; melhorar 
a base de suporte e a estabilidade no apoio.

(C) Facilitar o treino de habilidades; melhorar a 
eficiência da marcha; facilitar o uso de c
de rodas. 
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_______________________________________ 

A Síndrome da Aspiração de 
Mecônio (SAM) é definida como a presença de 
mecônio impregnado na árvore brônquica do 

nascido. O mecônio no interior do trato 
respiratório provoca, inicialmente, obstrução 
parcial ou completa e, posteriormente, áreas de 
atelectasia associada com áreas de 
hiperinsuflação pulmonar. O quadro pode se 
agravar com a presença de enfisema 
intersticial, pneumotórax e hipertensão 

secundária. São consideradas 
técnicas de fisioterapia respiratória no recém -

Postura de drenagem, vibração do tórax, 
aspiração traqueal e troca do tubo traqueal. 
Monitorização ventilatória, aspiração traqueal 

pulmonar. 
Postura de drenagem, vibração do tórax, 
aspiração traqueal e cuidados com a 

Desmame gradual do suporte ventilatório, 
postura de drenagem, coleta diária de 

______________________________________ 
são equipamentos que 

empregam forças externas para modificar as 
características funcionais e estruturas do 
sistema neuromuscular e esquelético. Sobre as 
indicações do uso de órteses em membros 

CORRETA. 
e a estabilidade 

no apoio; suprir a ausência ou malformação de 

Corrigir e/ou prevenir deformidades; melhorar 
a base de suporte e a estabilidade no apoio. 
Facilitar o treino de habilidades; melhorar a 
eficiência da marcha; facilitar o uso de cadeira 

(D) Melhorar a eficiência da marcha; suprir a 
ausência ou malformação de um segmento.

______________________________________
QUESTÃO 30 Para amenizar os efeitos 
deletérios decorrentes da imobilidade no leito, 
há um crescente interesse na 
mobilização precoce, tanto em adultos quanto 
em crianças. Sobre os benefícios da 
mobilização precoce na criança criticamente 
enferma, marque a opção 
(A) O posicionamento adequado no leito e a 

mobilização precoce do paciente devem ser 
considerados como fonte de estimulação 
sensório-motora e de prevenção de 
complicações secundárias à imobilidade.

(B) A fraqueza motora prolongada e o mau 
condicionamento físico, decorrentes da 
imobilidade, não podem ser atenuados por um 
programa de mobilização

(C) O dano muscular é maior nas primeiras 2 a 3 
semanas de internação na terapia intensiva, 
desta forma, o treinamento físico deve ser 
iniciado somente após este tempo de 
internação. 

(D) Alguns fatores podem ajudar na redução da 
fraqueza muscular e acele
desmame, porém a mobilização precoce não 

parece ser um destes fatores.
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Melhorar a eficiência da marcha; suprir a 
ausência ou malformação de um segmento. 

______________________________________ 
Para amenizar os efeitos 

deletérios decorrentes da imobilidade no leito, 
há um crescente interesse na terapia com 
mobilização precoce, tanto em adultos quanto 
em crianças. Sobre os benefícios da 
mobilização precoce na criança criticamente 

marque a opção CORRETA. 
O posicionamento adequado no leito e a 
mobilização precoce do paciente devem ser 
considerados como fonte de estimulação 

motora e de prevenção de 
complicações secundárias à imobilidade. 
A fraqueza motora prolongada e o mau 
condicionamento físico, decorrentes da 
imobilidade, não podem ser atenuados por um 
programa de mobilização precoce. 
O dano muscular é maior nas primeiras 2 a 3 
semanas de internação na terapia intensiva, 
desta forma, o treinamento físico deve ser 
iniciado somente após este tempo de 

Alguns fatores podem ajudar na redução da 
fraqueza muscular e acelerar o processo de 
desmame, porém a mobilização precoce não 

parece ser um destes fatores. 
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