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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: 

Sabrini Fernanda Nardin 

Nº inscrição: 418 

Área de formação/programa/instituição: 

Fisioterapia/ Atenção ao Câncer/ HSVP 

E-mail: nardinsabrini@gmail.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): 

Como candidata inscrita, solicito a revisão da questão da parte específica da prova para Residência 

multiprofissional na área de fisioterapia. 

Questão número 29 

Solicito revisão da questão para que a mesma possa ser anulada 
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JUSTIFICATIVA: 

QUESTÃO 29:  Sobre as fases da tosse voluntária, de forma em ordem crescente: é correto afirmar: 

gabarito atual, aceita como correta, alternativa “ b) Irritação – inspiração – compressão – expulsão.”  

Porém, conforme a II Diretriz Brasileira no manejo da Tosse Crônica o ato de tossir está sob controle 

voluntário e involuntário, consistindo das fases inspiratória, compressiva e expiratória, seguindo-se a 

fase de relaxamento. Sendo a fase irritativa presente apenas na tosse involuntária, quando há presença 

de estimulo reflexo como secreção, por exemplo. Diferente da voluntária, que é solicitada ao paciente 

e se inicia com uma inspiração. 

Dessa forma, solicito revisão da mesma. 

Referencia: 

II Diretrizes brasileiras no manejo da tosse crônica. J. bras. pneumol. , São Paulo, v. 32, supl. 6, p. s403-

s446, novembro de 2006. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

37132006001000002&lng=en&nrm=iso>. acesso em 03 dez. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1806-

37132006001000002. 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

Recurso procedente. Questão anulada. Pontos creditados para todos os candidatos da 

Fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


