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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: 

 

Nº inscrição: 

 

Área de formação/programa/instituição: 

 

E-mail: 

 

 

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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgana de Oliveira

144

Clínica Médica de Equídeos (AP) 

morgana_o@hotmail.com

Como candidato inscrito solicito revisão da questão de número 32, 
no que se refere ao Empiema de bolsa gutural.
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JUSTIFICATIVA: 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

No gabarito consta que a resposta correta é a letra E, essa questão deveria ser 
analisada para possível anulação, visto que não há uma resposta correta, pois
nenhuma das alterantivas condiz com COMPLICAÇÕES. Quando apontado a E
como questão correta de complicação, não está correto, pois os condróides não
são COMPLICAÇÕES. A formação de condróides ocorre quando a secreção 
se tornou mais densa, e as COMPLICAÇÕES do empiema de bolsa gutural são:
neurite, disfagia e estertor respiratório.

O empiema das bolsas guturais em equinos é uma doença de alta incidência 
associada a problemas infecciosos
do sistema respiratório. O agente principal
etiológico associado a esta doença é
Streptococcus equi subsp. equi. O aparecimento de sinais clínicos ocorre 
entre 3 e 14 dias pós-infecção e
são caracterizados por secreção nasal serosa
em sua fase aguda e mucopurulenta na
fase crônica, febre que pode exceder
42 ° C, depressão, disfagia,anorexia, linfadenopatia submandibular e 
retrofaríngea, edema e estridor inspiratório
Os condroides são a principal complicação
de empiema de bolsas guturais que se origina como consequência de
acúmulo de exsudato purulento desidratado
e que está associado à inadequada drenagem das bolsas guturais.

RECURSO IMPROCEDENTE




