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POLÍTICAS PÚBLICAS – GERAL
Questão 5
Sobre o argumento apresentado de que a alternativa "b" também estaria correta, não procede,
pois, a Figura apresentada versa sobre a MORTALIDADE, não a MORBIDADE (doenças). Esse
conceito epidemiológico aparece no enunciado e no próprio gráfico, o que descarta qualquer
dúvida. RECURSO INDEFERIDO.
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MEDICINA VETERINÁRIA

Questão 12
Como a questão possui duas alternativas corretas, anula-se a mesma. RECURSO DEFERIDO.

Questão 13
Como a questão possui duas alternativas corretas, anula-se a mesma. RECURSO DEFERIDO.

Questão 14
A alternativa correta é a “C”. Nesse caso altera-se o gabarito da questão para “C”. RECURSO
DEFERIDO.

Questão 15
A bactéria que a candidata se refere não é comum estar no leite, é um microrganismo
oportunista carregado até o leite em condições desfavoráveis de higiene. Porém, levando em
consideração as alternativas, a letra “D” é a correta, não havendo possibilidade de outra
alternativa. RECURSO INDEFERIDO.

Questão 16
Aceita-se os argumentos do recurso. Anula-se a questão. RECURSO DEFERIDO.

Questão 17
Os requisitos sanitários variam de acordo com cada espécie. Sendo assim, não se especificou
uma espécie na questão, e sim requisitos que são obrigatórios, independente da espécie.
Mantem-se o gabarito. RECURSO INDEFERIDO.

Questão 20
A questão mencionada pela candidata não está incompleta. É uma sequência, e se refere aos
felídeos silvestres ou domésticos. Mantem-se o gabarito. RECURSO INDEFERIDO.
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QUESTÃO 31 – ANIMAIS DE COMPANHIA
Em resposta ao recurso solicitado pela Elisa Rocha, mantenho a questão 31 referente a
prova de Medicina Veterinária - animais de companhia.
Na referências bibliográficas indicada no edital, constam os seguintes livros:
FANTONI, Denise Tabacchi 1966-,; CORTOPASSI, Silvia Renata Gaido (Coord.). Anestesia
em cães e gatos. 2. ed. São Paulo: Roca, 2010. xii, 620 p.
MASSONE, Flávio. Anestesiologia veterinária : farmacologia e técnicas : textos e atlas.
6. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2011
Na questão 31, foi abordado o tema de anestesia do trauma, cujo assunto encontramse nos capítulos 25 de FANTONI e CORTOPASSI (2010), páginas 257 e 258.
Na página 257, a autora ressalta que "... a anestesia geral é a técnica de escolha para
os pacientes com ferimentos múltiplos, por meio de administração de fármacos que
mimetizam a depressão cardiovascular e a hipertensão craniana." Na página 258, deste
mesmo livro, no quadro 25.1, há sugestões de protocolos para o paciente com trauma
craniano. Neste, consta o seguinte: contra-indicação - cetamina (que é um
fenciclinídeo, o qual atua por anestesia dissociativa) e sugestão de anestésico para
manutenção : isoflurano (que é um anestésico inalatório).
Já MASSONI (2011), na página 81, ressalta que os anestésicos dissociativos (no qual se
enquadram os fenciclinideos) possuem como desvantagem "... aumentar o fluxo
sanguineo e o consumo de O2 cerebral (aumentando a pressão)." Por este motivo esse
grupo de anestésicos são contra-indicados no paciente com trauma cranio-encefálico.
Além disso, a argumentação proposta pela Elisa de que os "...anestésicos inalatórios
por causarem vasodilatação aumentam a pressão intracraniana" , está totalmente
equivocada. Em MASSONI (2011), há justamente a explicação oposta a esta afirmação.
Portanto, considero a solicitação de alteração do gabarito ou anulação da questão 31
da prova de animais de companhia (Medicina Veterinária) - IMPROCEDENTE. RECURSO
INDEFERIDO

Questão 34 – ANIMAIS DE COMPANHIA
As referências bibliográficas propostas para a prova foram as seguintes:
FOSSUM, Theresa Welch. Cirurgia de pequenos animais. Rio de Janeiro: Mosby Elsevier, 2008.
xxii, 1606 p.
SLATTER, Douglas. Manual de cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Manole, 1998. 2 v.
Segundo FOSSUM (2008), no capítulo 26, página 731, referente ao tratamento cirúrgico de
SETOR DE CONCURSOS EXTERNOS

3

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
VICE REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COREMU
CAMPUS I - BR 285, Bairro São José, Caixa Postal 611
CEP 99001-970 Passo Fundo/RS – Fone: (54) 3316-8372

neoplasias mamárias, "...a escolha da técnica cirúrgica para a remoção do tumor depende do
tamanho do tumor, localização,.." . Além disso, neste mesmo parágrafo há uma ressalva
quanto a espécie "... a reincidência local diminui em gatos quando é realizada a mastectomia
unilateral...".
Além disso, a argumentação que a candidata utilizou de que " Essa questão tem uma resposta
muito pessoal, pois alguns profissionais optam, por retirar somente o linfonodo afetado, a fim
de realizar uma cirurgia mais rápida e menos cruenta. Ainda mais, como mostra neste caso que
o nódulo era pequeno e circunscrito." improcede, pois existem normas baseadas na literatura,
que devem ser consultadas antes de se optar por um procedimento. Dentre as opções
propostas para escolha, somente a mastectomia unilateral com a remoção de ambos
linfonodos se enquadra como a resposta correta. RECURSO INDEFERIDO
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FISIOTERAPIA

Questão 15
Não há duas respostas iguais. Se observar com atenção as alternativas “C” e “D” são
diferentes.
c) No âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.
d) No âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde. RECURSO INDEFERIDO

Questão 20
Tendo em vista a semelhança da questão, conforme argumentado no recurso, ANULAMOS A
QUESTÃO. RECURSO DEFERIDO

Questão 23
A alternativa traz a informação incorreta de acordo com a bibliografia informada no edital e
utilizada no processo seletivo. RECURSO INDEFERIDO.

Questão 27
O enunciado desta questão apresenta problemas. Onde consta “membro inferior”, deveria
constar “membro superior”. QUESTÃO ANULADA. RECURSO DEFERIDO.

Questão 32
A alternativa mantém-se como correta pois a termoterapia baseada em calor profundo não é
uma boa indicação neste caso clínico descrito, uma vez que o calor profundo está relacionado
a degradação da cartilagem e ao aumento do edema. Ainda, a utilização do calor profundo
nesta fase, não apresenta resultados científicos que assegurem que seus efeitos fisiológicos
contribuam no controle dos sintomas pertinentes à doença. RECURSO INDEFERIDO.
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ENFERMAGEM

Questão 13
Tendo em vista a existência do termo “somente” na alternativa D, damos provimento ao
recurso, ANULANDO A QUESTÃO. RECURSO DEFERIDO.

Questão 15
Sobre o resposta, não há nenhuma dúvida na resposta. O Guia de
Vigilância Epidemiológica disponibilizado no Edital
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf ). "O
tratamento da tuberculose deve ser feito em regime ambulatorial, supervisionado, no serviço
de saúde mais próximo, na residência ou no trabalho do doente." (p.45). Ainda: "Principal
estratégia do novo modelo de atenção ao paciente com tuberculose, o DOTS, Estratégia de
Tratamento Diretamente Observado, é fator essencial para se promover o real e efetivo controle
da tuberculose. A estratégia DOTS visa o aumento da adesão dos pacientes, maior descoberta
das fontes de infecção (pacientes pulmonares bacilíferos), e o aumento da cura, reduzindo-se o
risco de transmissão da doença na comunidade. Tem como elemento central o Tratamento
Supervisionado". (p.46). RECURSO INDEFERIDO.
Questão 22
As alternativas “B” e “D” não são iguais, a primeira é: “Os itens I, II, III e IV estão incorretos” e
a “D” “Os itens I, II, III e IV estão corretos”. RECURSO INDEFERIDO.

Questão 33
Aa resposta está correta e de acordo com o Caderno de atenção básica n 15, HAS cap. VI, p. 22.
RECURSO INDEFERIDO.
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CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

Questão 32
O reclamante cita deslocamento do tubo como base de seu argumento. Porém esta explicito na
questão que "os raios X foram direcionados para mesial". Se os raios são direcionados para
mesial é obrigatório que o cabeçote seja deslocado para distal. Usando o raciocínio do
reclamante: o supranumerário fez o mesmo movimento do cabeçote, ou seja, esta por lingual.
RECURSO INDEFERIDO.

Questão 35
A questão se refere a uma simples interpretação radiográfica, para avaliarmos se o candidato
sabe quais os dentes que estariam nesta radiografia. Todas as informações são claramente sobre
a imagem radiográfica, o que a torna uma questão de nível básico. Esta escrito: "Ao interpretar
uma radiografia periapical que fora executada corretamente, observa-se..." Quando
interpretamos uma imagem radiográfica, OBSERVAMOS somente a radiografia, e sabemos que
estamos vendo o paciente de frente. A esquerda ou direita do observador não são levadas em
conta na interpretação radiográfica nem nesta questão. RECURSO INDEFERIDO

SETOR DE CONCURSOS EXTERNOS

7

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
VICE REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COREMU
CAMPUS I - BR 285, Bairro São José, Caixa Postal 611
CEP 99001-970 Passo Fundo/RS – Fone: (54) 3316-8372

NUTRIÇÃO

Questão 12
Consta um erro de digitação na questão (faltou "...que NÃO são resistentes..." para ser
incorreta)
"Para que tenham longa duração e não se tornem rançosos precocemente, os alimentos
ultraprocessados são frequentemente fabricados com gorduras que são resistentes à oxidação,
mas que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo".
Para ser incorreta, conforme enunciado da questão, deveria ser:
"Para que tenham longa duração e não se tornem rançosos precocemente, os alimentos
ultraprocessados são frequentemente fabricados com gorduras que NÃO são resistentes à
oxidação, mas que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso
corpo". QUESTÃO ANULADA. RECURSO DEFERIDO.

Questão 32
Além da letra A, tem mais uma alternativa correta na questão (letra B).
A revisão tomou por base referências mais atualizadas (2013) possibilitando a letra B também
como alternativa correta. QUESTÃO ANULADA. RECURSO DEFERIDO.
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FARMÁCIA
Questão 30
Como há um problema de diagramação na alternativa “E”, conforme abaixo, anulamos a
questão. RECURSO DEFERIDO.
“Está correto apenas o que se afirma em:
I, III, IV e V.
I, IV e V.
I, II e IV.
II, IV e V.
III, IV e IV.”

Questão 37
Como a questão pode ficar com interpretações dúbias na resposta correta, opta-se por anular
a questão. RECURSO DEFERIDO.
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PSICOLOGIA

Questão 27
A questão 27 contempla que houve ampliação do objeto de estudo da psicologia da saúde,
integrando outros conhecimentos a fim de proporcionar melhor entendimento e,
consequentemente, um tratamento mais adequado. As afirmações se referiam a ampliação do
objeto de estudo da psicologia da saúde e estava evidenciado que era a respeito deste tema. A
afirmação IV, embora seja correta, não estava ligado ao tema de ampliação do objeto de
estudo, mas sim a uma condição patológica, direcionada a uma especificidade. Evidentemente
que é uma questão importante a ser considerada em um serviço de saúde, mas não está
diretamente ligada a temática que a questão se propôs a discutir

A Psicologia da Saúde ampliou seu objeto de estudo,e passou a abarcar não
somente os processos psicológicos e psicopatológicos, que caracterizam a Psicologia
Clin
́ ica tradicional, mas também integrou o conhecimento dos processos
sociopsicológicos relevantes para a manutenção da saúde e a compreensão da
origem e do desenvolvimento das doenças, assim como diferentes aspectos da prática
médica, entre eles a relação médico-paciente, a satisfação da população com os
serviços, as formas de utilização dos serviços e a participação da comunidade em sua
avaliação.
Deste modo, é correto afirmar que:
I - A avaliação psicológica no campo da saúde poderá avaliar qual o impacto da
relação médico-paciente na adesão ao tratamento e intervenções especif́ icas,
bem como avaliar quais são os tipos de equipes e perfis mais aptos a
trabalharem com eficácia em ambientes de saúde especif́ icos.
II - A Psicologia da Saúde é um campo que estuda as influências psicológicas na
saúde, os fatores responsáveis pelos processos de adoecimento, as mudanças
de comportamento das pessoas ao adoecer.
III - Fatores psicossociais ou de comportamento exercem influência sobre a
saúde ou a doença.
IV - O estresse elevado pode contribuir para o aumento da pressão arterial e
influenciar os batimentos cardia
́ cos, levando a mudanças hematológicas que
podem estar diretamente vinculadas às doenças cardia
́ cas e hipertensão.

A questão proposta procurou verificar o que seria o objeto de estudo da Psicologia
da Saúde. Deste modo, fala da ampliação do objeto, mas finaliza sugerindo que o
candidato se posicione, avaliando o que seriam as intervenções possíveis no campo
da psicologia da saúde.
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Deste modo, no item IV, a afirmação dizia que “ O estresse elevado pode contribuir
para o aumento da pressão arterial e influenciar os batimentos cardíacos, levando a
mudanças hematológicas que podem estar diretamente vinculadas às doenças
cardíacas e hipertensão”.
Vale ressaltar que a literatura científica tem relatado que um dos fenômenos mais
estudados recentemente, envolve a relação entre os aspectos psicológicos,
biológicos e sociais, o que pode redundar em estresse. O estresse pode ser
considerado um fenômeno resultante da interação entre os aspectos físicos e
psicológicos. Autores tem explicado a teoria do estresse, como uma Síndrome
Geral de Adaptação, sendo um processo essencial à vida, uma resposta não
específica a um estímulo, que inclui as fases de alarme, resistência e
esgotamento. Os estudos sobre o estresse e seus desencadeadores no
processo de saúde-doença fazem parte do escopo de estudos e intervenções
da Psicologia da Saúde.
Deste modo, ratifica-se que todas as afirmações são corretas nesta
questão.
FONTE:
CAPITAO, Cláudio Garcia; SCORTEGAGNA, Silvana Alba; BAPTISTA, Makilim Nunes. A importância da avaliação psicológica na saúde. Aval.
psicol., Porto Alegre , v. 4, n. 1, jun. 2005 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167704712005000100009&lng=pt&nrm=iso>.
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