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JUSTIFICATIVAS DAS ALTERAÇÕES/ANULAÇÕES DE GABARITO 

 

 

QUESTÕES DO EIXO COMUM 

 

Não houve alterações ou anulações. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 101 – FISIOTERAPIA 

 

Questão 36 – Anulada. 

Justificativa: De acordo com o livro Fisioterapia Pediátrica – Atendendo às necessidades das crianças, de 

Susan K. Effgen (2007) e do livro Fisioterapia Neonatal e Pediátrica de Cristiane Prado e Luciana Assis Vale 

(2012) os reflexos são caracterizados e se integram das seguintes maneiras: 

- Moro é observado pela abdução e extensão dos braços e é integrado após o nascimento entre 3-5 meses. 

- Preensão plantar é obtido pela pressão exercida na região plantar e é integrado após o nascimento aos 9 

meses. 

- Preensão palmar é obtido pela pressão exercida na palma da mão do bebê e é integrado após o nascimento 

entre 4-7 meses. 

- Tônico Cervical Assimétrico é observado a partir da rotação lateral da cabeça e é integrado após o nascimento 

entre 4-5 meses. 

Porém, devido a outras literaturas fazerem referência a outras idades para a integração do reflexo, a questão 

será anulada. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 102 – FONOAUDIOLOGIA 

 

Não houve alterações ou anulações. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 103 – PSICOLOGIA 

 

Não houve alterações ou anulações. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 104 – SERVIÇO SOCIAL 

 

Questão 40 – Anulada. 

Justificativa: Assiste razão ao argumento apresentado no tocante à ação devida pelo profissional, de acordo 

com o Código de Ética do Assistente Social. O enunciado versa sobre o capítulo das Relações do profissional 

com Assistentes Sociais e outros profissionais, referindo-se a alternativa “d”, considerada correta. No entanto, 

esta alternativa refere-se ao dever previsto no art. 3º, alínea “c”, do Capítulo que trata Dos Direitos e das 

Responsabilidades Gerais do/a Assistente Social. Desta forma, a questão será anulada. 


