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Programa Saúde na Escola (PSE) É um programa que tem por objetivo a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, no 

âmbito das escolas e Unidades Básicas de Saúde, realizada pelas equipes de saúde da Atenção Básica e educação de forma integrada? Tem entre suas funções a 

avaliação clínica e psicossocial, a promoção e a prevenção, visando à promo-ção da saúde ambiental e do desenvolvimento sustentável, da cultura de paz e 

prevenção das violências, da alimentação saudável e de práticas corporais e atividades físicas nas escolas, além da educação para a saúde sexual e reprodutiva, a 

prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas? Dessa forma, está lançado mais um desafio que nos estimula a um trabalho intersetorial, nem sempre fácil de 

ser realizado fonte (https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf) Portanto o SUS atende escolas sendo 

um campo de atuação para promoção da saúde com saúde bucal entre outros.
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Compõem o arcabouço da AD, as Equipes Multidisciplinares de Atenção Domiciliar (EMADs) compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de 

enfermagem, e Equipes Multidisciplinares de Apoio (EMAPs) compostas por no mínimo três profissionaisde nível superior, entre as seguintes categorias 

profissionais: assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e farmacêutico. Atuam na lógica do trabalho 

centrado na família, no cuidador e no usuário, como uma tríade de estreita relação para garantia de respostas concretas às necessidades dos pacientes. - A 

composição de cada uma delas deverá ser definida pelos gestores municipais de acordo com as necessidades de adstrito. fonte 

(https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf)
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NÃO é princípio profissional que deve pautar o exercício profissional em Educação Física: No gabarito está a opção B como errada, sendo que no codico de ética 

profissional do Profissional de Educação Física no Art. 4º - O exercício profissional em Educação Física pautar-se-á pelos seguintes princípios: I - o respeito à vida, à 

dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo; II - a responsabilidade social; III - a ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza; IV - o 

respeito à ética nas diversas atividades profissionais; V - a valorização da identidade profissional no campo das atividades físicas, esportivas e similares; VI - a 

sustentabilidade do meio ambiente; VII - a prestação, sempre, do melhor serviço a um número cada vez maior de pessoas, com competência, responsabilidade e 

honestidade; VIII - a atuação dentro das especificidades do seu campo e área do conhecimento, no sentido da educação e desenvolvimento das potencialidades 

humanas, daqueles aos quais presta serviços. Sendo portando a errada a letra D , que seria uma diretriz.
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O gabarito está errado, pois o código de ética do profissional de educação física determina no seu artigo 4º inciso III - a ausência de discriminação ou preconceito 

de qualquer natureza. Segue abaixo o texto completo. Art. 4º - O exercício profissional em Educação Física pautar-se-á pelos seguintes princípios: I - o respeito à 

vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo; II - a responsabilidade social; III - a ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza; IV - 

o respeito à ética nas diversas atividades profissionais; V - a valorização da identidade profissional no campo das atividades físicas, esportivas e similares; VI - a 

sustentabilidade do meio ambiente; VII - a prestação, sempre, do melhor serviço a um número cada vez maior de pessoas, com competência, responsabilidade e 

honestidade; VIII - a atuação dentro das especificidades do seu campo e área do conhecimento, no sentido da educação e desenvolvimento das potencialidades 

humanas, daqueles aos quais presta serviços.
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flexibilidade é um componente importante da aptidão física básica relacionada à saúde e a qualidade de vida. Quase invariavelmente utilizamos os diferentes tipos 

de alongamento (ativo, passivo, balístico) para alcançar a melhora desta CAPACIDADE física (SANTOS, 2018, p. 590). (SANTOS, Paulo Henrique et al. Avaliação e 

comparação da flexibilidade da região lombar e do quadril entre praticantes do alongamento ativo tradicional e o exercício Stiff Deadlift. RBPFEX-Revista Brasileira 

de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 12, n. 76, p. 590-596, 2018.) “A flexibilidade é a CAPACIDADE de realizar movimentos em certas articulações com 

amplitude de movimento adequada (BARBANTI, 2003); segundo HEYWARD (1991), é a capacidade de uma articulação mover-se com facilidade em sua amplitude 

de movimento.” (JUNIOR, 2007, pag.55). JUNIOR, Abdallah Achour. Alongamento e flexibilidade: definições e contraposições. Revista Brasileira de Atividade Física 

& Saúde, v. 12, n. 1, p. 54-58, 2007. CAPACIDADE NÃO É HABILIDADE. A questão cita a flexibilidade com HABILIDADE. as habilidades são movimentos 

especializados maduros fundamentais adaptados para as exigências específicas de uma atividade esportiva, recreativa ou do dia-a-dia.” Como cita (GALLAHUE, 

2005). “GALLAHUE, David. Conceitos para maximizar o desenvolvimento da habilidade de movimento especializado. Journal of Physical Education, v. 16, n. 2, 

2005.”
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Flexão de quadril: “É a diminuição do ângulo formado entre os segmentos que se articulam. Amplitude do movimento articular de 0° a 120° (110° a 125°).” Livro: 

Bases de Anatomia e Cinesiologia/ Edalton Miranda. Rio de Janeiro: 3º edição: Sprint, 2001.Pág. 129,214,215,216,219, e da 380 a 402. Flexão: movimento no plano 

sagital, em que dois segmentos do corpo (proximal e distal) aproximam-se um do outro. (Brito, Ana Júlia Cunha, and N. H. OLIVEIRA FILHO. "Planos e eixos e 

nomenclatura dos movimentos humanos." Revista UNAMA 1.4 (2003): 80-83.) Sendo assim, não podemos considerar incorreta a letra B.
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A alternativa INCORRETA em relação aos pontos de referência para medidas de dobras cutâneas seria a letra (B) Peitoral: dobra diagonal tomada ao longo do 

caminho médio da linha oblíqua para os homens e no primeiro terço para as mulheres, entre a axila e o mamilo. De acordo com artigo de revisão do autor 

MACHADO (2008) a dobra do PEITORAL possui sentido Diagonal com uma referencia anatômica na Linha axilar anterior e mamilo, Dobra localizada no ponto 

médio entre a linha axilar anterior e o mamilo p/ ambos os sexos e dobra localizada no ponto médio entre a linha axilar anterior e o mamilo p/ sexo masculino, e 

1/3 p/ o sexo feminino. Portanto de acordo com este mesmo artigo a letra D esta certa! Referencia: MACHADO, Alexandre Fernandes. Dobras cutâneas: 

localização e procedimentos. Motri. [online]. 2008, vol.4, n.2, pp.41-45. ISSN 1646-107X.
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O gabarito está errado pois segundo Kiss (1987) a figura representada na questão se trata de um teste de impulsão porque na preparação para o salto o atleta 

balança os braços para trás e flexiona os joelhos. O salto deve ser efetivado com o atleta estendendo os membros inferiores durante o movimento. KISS, 

M.A.P.D.M. Avaliação em educação física: aspectos biológicos e educacionais. São Paulo, Manole, 1987.
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Para mensuração da potência muscular de membros inferiores, o teste de impulsão vertical tem sido muito utilizado (CHANNELL; BARFIELD, 2008). "Os testes de 

impulsão vertical foram escolhidos por representarem um componente da aptidão física relacionada à saúde (flexibilidade) e aptidão física relacionada ao 

desempenho atlético (POTÊNCIA muscular), respectivamente." (GUEDES, 2007). REFERENCIAS : COLEDAM, Diogo Henrique Constantino; ARRUDA, GA de; 

OLIVEIRA, AR de. Efeitos de um programa de exercícios no desempenho de crianças nos testes de flexibilidade e impulsão vertical. Motriz. Revista de Educação 

Física, v. 18, n. 3, p. 515-525, 2012. // COELHO, Daniel Barbosa et al. Correlação entre o desempenho de jogadores de futebol no teste de sprint de 30m e no teste 

de salto vertical. 2011. COMO PERCEBEMOS, O SALTO LONGITUDINAL NÃO EXCLUI A IMPULSÃO, QUESITO MAIS IMPORTANTE E ESSENCIAL PARA ESSE TIPO DE 

SALTO.: "Impulsão Vertical É uma ação motora bastante importante em várias modalidades desportivas. Para melhorá-lo com o treino da força, é importante ter 

em conta determinados aspectos relativos à biomecânica do salto e relativos aos mecanismos da força, nomeadamente, os fatores estruturais, nervosos e 

principalmente os fatores relacionados com a acumulação de energia elástica nos músculos agonistas que permitem potenciar o salto com contra movimento (a 

elasticidade e o mecanismo reflexo)." "Segundo Iturri e Garcia (1999) a potencia da musculatura extensora pode ser avaliado com teste de impulsão horizontal de 

pés juntos, pode ser avaliado também coordenação e a técnica do movimento. (GOMES, Fabiano Vieira. A influência do treinamento de força nos níveis de 

impulsão horizontal e vertical em goleiros de futebol de campo na fase da adolescência. RBFF-Revista Brasileira de Futsal e Futebol, v. 3, n. 7, p. 8, 2011.)
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Nunomura (1998) divide em 4 possibilidades os comportamentos frente à adoção da prática do exercício físico, sendo estas: Adoção: Crença dos benefícios 

proporcionados à saúde; é provável que a motivação esteja mais relacionada ao bem-estar. Manutenção: mais automotivados, estabelecendo as suas próprias 

metas, tem apoio familiar, a adesão está mais relacionada às sensações de bem estar e prazer, não percebem inconveniência nos exercícios. Desligamento: falta 

de tempo, e a inconveniência, falta de motivação, fatores situacionais, ocorre em maior número nos que tem histórico de inatividade ou baixas capacidades físicas 

e motoras. Retomada da atividade: melhor habilidade de administração do tempo, sensação de controle e autoconfiança, metas mais flexíveis e pensamento 

positivo. Já Marcus, Selby, Niaura e Rossi (1992, apud SABA, 2001), consideram os períodos em que o indivíduo se encontra e os denominam de: - Pré-

contemplação: o momento em que a pessoa nem pratica exercício e tampouco pensa em fazê-lo; - Contemplação: fase de preparação para a prática, o indivíduo 

possui vontade de melhorar a condição física, planeja, mas ainda não executa; - Ação: prática de exercício esporádico, não é consciente de todos benefícios da 

prática regular, incertezas; - Manutenção e aderência: Fase em que a pessoa tem consciência dos benefícios da prática regular, tem prazer na prática, satisfação, 

faz parte da sua rotina. (SANTOS, Susan Cotrim; KNIJNIK, Jorge Dorfman. Motivos de adesão à prática de atividade física na vida adulta intermediária. Revista 

Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 5, n. 1, 2009.) Não há na literatura COMPROVAÇÃO de que todas essas fases sejam ÁRDUAS como sugere o COMANDO 

desta questão, pode haver vontade e até prazer, como sugere O AUTOR. Outras fontes confirmam estas afirmações: (NUNOMURA, Myrian. Motivos de adesão à 

atividade física em função das variáveis idade, sexo, grau de instrução e tempo de permanência. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, vol 3, nº 3,1998; p45-

58. ) ; ( LENDZION, Célia Regina; NANTES,Eliane Cristina; CIESLAK,Fabrício e ACORDI,Maria Elizabete. Envelhecimento e qualidade de vida. Revista Pró-saúde, vol.1, 

nº 1, 2002, p1-5)
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1.Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com Deficiência Física-Portarias GM nº 818/2001 e nº 185/2001.2.Institui as Redes Estaduais de Atenção à Saúde 

Auditiva-Portarias GM 2.073/2004,SAS 587/2004 e589/2004.3.Define as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual-Portarias GM nº 3.128/2008 

e nº 3.129/2008.4.Institui o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares –Portaria GMnº 1.370 / 

2008.5.Instituição da Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clinica –Portaria GM nº 81 de 20 de janeiro de 2009. FONTES: 

(http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-com-deficiencia) (http://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2012/01/NT-03-2012-

Atualizacao-da-REDE-DE-PESSOA-COM-DEFICIENCIA.pdf) Portanto a afirmativa está CORRETA: I. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas com deficiência é de competência do Sistema Único de Saúde em todo o território nacional
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Uns dos campos de atuação do Sistema Único de Saúde é a “Saúde Estudantil” através do Programa Saúde na Escola. “O Programa Saúde na Escola (PSE), política 

intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação 

pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.” Sendo assim a alternativa correta seria a letra C “I e II são verdadeiras”. Fonte: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
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Senhor(a) examinador(a), a questão 19 no caderno de Saúde Pública e Coletiva em relação ás competências e atribuições do Sistema Único de Saúde, considerou a 

alternativa A) I é verdadeira e a II é falsa, conforme o gabarito preliminar. Mas de acordo com a Constituição da Republica Federativa do Brasil 1988, no Art. 200. 

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Apesar de 

estar incompleta a afirmação II da questão, a mesma não deixa de ser incorreta, sendo assim, poderiam rever a alternativa correta, sendo de gabarito a alternativa 

C) I e II são verdadeiras, ou anular a questão. Pois a questão descreve fielmente como se reproduz na constituição. Abaixo a referência em que se apresenta essa 

resolução. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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. É competência do Sistema Único de Saúde “fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional”, conforme é observado abaixo: “: 

4.7 Controle e Regulação dos Alimentos O planejamento das ações que garantam a inocuidade e a qualidade nutricional dos alimentos, controlando e prevenindo 

riscos à saúde, se faz presente na agenda da promoção da alimentação adequada e saudável e da proteção à saúde. A preocupação em ofertar o alimento 

saudável e com garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica à população é o produto final de uma cadeia de processos, desde a produção 

(incluindo a agricultura tradicional e familiar), processamento, industrialização, comercialização, abastecimento até a distribuição, cuja responsabilidade é 

partilhada com diferentes setores de governo e da sociedade.)” Sendo assim a alternativa correta seria a letra C “I e II são verdadeiras”. Fonte: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnan.php
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A alternativa I, onde fala sobre a proibição do profissional em provocar o aborto. No código de Ética dos profissionais de Enfermagem , no Capitulo III , DAS 

PROIBIÇÕES , no Artigo 73 diz que : É proibido provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, EXCETO NOS CASOS PERMITIDOS PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE (risco da mãe causado pela gravidez ; estrupo/ violência sexual ; fetos anencéfalos ) e nos casos permitidos, cabe o profissional decidir de 

acordo sua consciência . E A QUESTÃO DIZ QUE É PROIBIDO MESMO NOS CASOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO .
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Senhor(a) examinador(a), a questão 23 dos conhecimentos específicos de enfermagem com tema sobre o Código de ética e Deontologia dos profissionais de 

enfermagem, considerou a afirmação I como VERDADEIRA, conforme o gabarito preliminar. Mas conforme a Resolução Cofen n° 564/2017, Art. 73 Provocar 

aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Ressalta ainda , Parágrafo único. Nos 

casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da 

assistência. Portanto gostaria que fosse avaliado as ponderações apresentadas de modo a anulação dessa questão. Abaixo a referência em que se apresenta essa 

resolução. Resolução Cofen n° 564/2017. Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-

5642017_59145.html
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Segundo o novo código de ética da enfermagem a Resolução Cofen 564/2017: “CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES Art. 73 Provocar aborto, ou cooperar em prática 

destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Parágrafo único. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional 

deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência.” Sendo assim a alternativa correta 

seria a letra B “I é FALSA e II é VERDADEIRA”. Fonte: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html http://www.cofen.gov.br/entra-em-vigor-

novo-codigo-de-etica-da-enfermagem-brasileira_61770.html
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No processo de terapia intravenosa o enfermeiro deve estar atento para os sinais de hiperidratação ou desidratação (distúrbios hidroeletrolíticos). Isto deve ser 

observado tanto no momento da inserção do acesso, e principalmente na fase de infusão de soluções de líquidos intravenosos. Sendo assim a resposta correta é a 

letra A “I é verdadeira e II é falsa”. Fonte: 

https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/assistencia_de_enfermagem_ao_paciente_com_disturbios_hidroeletroliticos.pdf
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Questão incoerente, as necessidades de estima está relacionado a capacidade do indivíduo se se tornar sim o que ele pode ser a fim de suas necessidades 

humanas, de acordo com a pirâmide de mausoléu.
INDEFERIDO

Segundo a Hierarquia de 

Maslow, a capacidade de que 

o indivíduo venha a tornar-se 

o que ele pode ser está 

relacionada à Realização 

Pessoal.
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Questão confusa pois não descarta a falsidade onde o médico não pode ventilar o paciente. Embora acho que o enunciado da questão foi escrito errado. O médico 

possui capacidade de ventilar o paciente até a chegada de outro profissional. Seja médico ou não. Se no ambiente no momento só estiver o médico?
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Senhor(a) examinador(a), a questão 44 dos conhecimentos específicos de enfermagem com tema Sepse, considerou a alternativa C) Frequência respiratória 

MENOR que 20 incursões por minutos ou PaCO2 < 32mmHg, conforme o gabarito preliminar. A alternativa está correta, conforme Viana (2017). Porém, a 

alternativa B) Taquicardia ( frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto), ficou incoerente com a questão e induziu ao erro pois, Taquicardia é acima 

de 100bpm e não 90bpm conforme a questão. O termo “taquicardia” que ficou contraditório, pois de acordo com Viana (2017) seria frequência cardíaca MAIOR 

que 90 batimentos por minuto e não taquicardia. Portanto gostaria que fosse avaliado as ponderações apresentadas de modo a anulação dessa questão que, a 

meu ver, houve duas alternativas incorretas, e me senti prejudicada, pois marquei a alternativa B, mas ciente que a alternativa C também estaria incorreta. Abaixo 

as referências em que se apresenta essa questão relacionada á Sepse e faixa de normalidade de frequência cardíaca. -Viana, Renata Andréa Pietro Pereira. Sepse, 

um problema de saúde pública: a atuação e colaboração da enfermagem na rápida identificação e tratamento da doença / Renata Andréa Pietro Pereira Viana, 

Flávia Ribeiro Machado, Juliana Lubarino Amorim de Souza. – São Paulo: COREN-SP, 2017. -Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Análise e 

Emissão de Laudos Eletrocardiográficos 2009. Arq Bras Cardiol 2009; 93(3 supl.2): 1-19

INDEFERIDO

A questão está em 

conformidade com 

https://pulmccm.org/2012/re

view-articles/surviving-sepsis-

guidelines-criteria-diagnosis-

sepsis/, que trata dos 

sintomas da Sepse.
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Na questão 44 foi solicitado que marcássemos a alternativa INCORRETA, e a resposta a ser marcada era a C. No entanto na alternativa B está conceituando 

Taquicardia como “frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minutos”, e segundo as diretrizes de eletrocardiografia vemos que “A faixa de normalidade 

da FC é entre 50 bpm e 100 bpm” e que “Taquicardia Sinusal (TS) corresponde a frequências superiores a 100 bpm”. Sendo assim as alternativas B e C estão 

incorretas, e a questão deveria ser ANULADA. Fonte: http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/01_III_DIRETRIZES_ELETROCARDIOGRÁFICOS.asp

INDEFERIDO

A questão está em 

conformidade com 

https://pulmccm.org/2012/re

view-articles/surviving-sepsis-

guidelines-criteria-diagnosis-

sepsis/, que trata dos 

sintomas da Sepse.
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Senhor(a) examinador(a), a questão 48 dos conhecimentos específicos de enfermagem com tema medicamentos por via parenteral, considerou a afirmativa I 

sendo FALSA e a afirmativa II sendo verdadeira, conforme o gabarito preliminar de letra B. Mas a afirmativa I- Medicamentos como a heparina, ao serem aplicados 

por via subcutânea, devem ser administrados em ângulo de 45°, que foi considerada falsa. Porém no Livro Blackbook enfermagem 1 edição, “a via subcutânea é 

mais usada para insulina, vacina, heparina, e sua aplicação pode ser com a agulha num ângulo de 90° quando a prega cutânea for maior que 5cm e de 45° em áreas 

com pregas cutâneas menores que 2,5cm”. Portanto gostaria que fosse avaliado as ponderações apresentadas de modo a anulação ou alteração do gabarito da 

questão. Abaixo a referência em que se apresenta essa temática. Oliveira, Reynaldo Gomes de; Blackbook- Enfermagem/Reynaldo Gomes de Oliveira. Belo 

Horizonte: Blackbook Editora, 2016. Ações avançadas, terapia medicamentosa, pág 328.

INDEFERIDO

A afirmativa traz uma 

generalização que não é 

válida em todos os casos.
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Senhor(a) examinador(a), a questão 57 dos conhecimentos específicos de enfermagem com tema características do choque hipovolêmico, considerou a 

alternativa B) pulso rápido, fraco e irregular, conforme o gabarito preliminar. Porém, a alternativa letra D)respiração longa e demorada, não condiz com as 

características de choque hipovolêmico. Pois em Brunner e Suddarth, (pág 311) as manifestações clínicas mais comuns são: Queda da pressão venosa, elevação da 

resistência periférica, taquicardia; Pele fria e úmida, palidez, sede e sudorese; Alteração do sensório, oligúria, acidose metabólica e TAQUIPNEIA. E do ponto de 

vista fisiopatológico, segundo o livro Emergências clínicas, pág 193 com a progressão da depressão volêmica, ocorre diminuição das pressões de enchimento de 

câmaras cardíacas, inicialmente compensada por taquicardia. Segue-se um aumento na atividade simpática, HIPERVENTILAÇÃO. Portanto, fica incoerente com a 

alternativa considerada correta, pois não há uma respiração longa e demorada, e sim uma taquipneia/ hiperventilação. Portanto gostaria que fosse avaliado as 

ponderações apresentadas de modo a anulação dessa questão. Abaixo as referências utilizadas. -Emergências clínicas : abordagem prática / Herlon Saraiva 

Martins...[et al.]. -- 10. ed. rev. e atual. -- Barueri, SP : Manole, 2015. Outros autores: Rodrigo Antonio Brandão Neto, Augusto Scalabrini Neto, Irineu Tadeu 

Velasco, Vários colaboradores. - Brunner & Suddarth, Manual de enfermagem médico-cirúrgica / revisão técnica Sonia Regina de Souza; tradução Patricia Lydie 

Voeux. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
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Na questão 57 é solicitado que marcássemos qual alternativa NÃO representava uma característica do choque Hipovolêmico. Na literatura relata que o choque 

hipovolêmico é marcado por pele fria, pálida e com turgor cutâneo diminuído; pulso rápido, fraco e irregular; hipotensão sistólica e diastólica; e HIPERPNEIA (e 

não respiração longa e demorada). Sendo assim a alternativa a ser marcada é a D e não a B. Fonte: 

https://www.ufrgs.br/lacvet/restrito/pdf/choque_hipovolemico.pdf
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8

Curso Superior completo 

em Enfermagem, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

2
Este artigo trata em sua maior parte sobre a integralidade ao dizer redução do risco de doenças e de outros agravos e ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. a parte que cita universalidade é apenas a acesso universal.
INDEFERIDO

Por definição, o conteúdo do 

artivo 196 da CF trata do 

Princípio da Universalidade. A 

‘integralidade’ é um dos 

princípios doutrinários da 

política do Estado brasileiro 

para a saúde – o Sistema 

Único de Saúde (SUS) –, que 

se destina a conjugar as 

ações direcionadas à 

materialização da saúde 

como direito e como serviço. 
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Conforme a questão 4 opção I- o controle de bens de consumo que se relacionem com a saúde. No caso especifica somente que o controle de bens e consumo 

relacionados com a saúde, considerando que a frase na integra conforme a lei 8080 art 6° paragrafo 1 no inciso I - o controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. Mudando o sentido da frase e deixando ela 

errada, por que pode ou não relacionar com a saúde e na questão relacionou somente com a saúde.

INDEFERIDO

Conforme o referido artigo 

apresentado pelo candidato, 

o controle de bens de 

consumo que se relacionem 

com a saúde é ação 

abrangida pela vigilância 

sanitária.
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Segundo a PORTARIA Nº 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006 o Programa Saúde da Família - PSF foi TRANSFORMADO em uma estratégia de abrangência nacional 

que demonstra necessidade de adequação de suas normas, em virtude da experiência acumulada nos diversos estados e municípios brasileiros. Portanto, a 

questão número 6 esta errado ao dizer que o programa foi CRIADO como ESTRATÉGIA, pois o correto seria TRANSFORMADO.

INDEFERIDO

O termo "estratégia", 

denotado com letra 

minústica, não é sinônimo de 

Estratégia de Saúde da 

Família.
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Conforme a lei nº8069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, além do próprio Estatuto em sua 12ª Edição de 2014, "será garantida a 

convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas PERIÓDICAS promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 

de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial". Essa afirmativa é prevista no Artigo 19, parágrafo 4º da 

Seção I - Disposições Gerais. Devido ao exposto, a afirmação II é falsa, pois afirma que a convivência garantida seria integral. Desta forma, o gabarito correto é a 

letra D (correspondente a ambas afirmações falsas).

INDEFERIDO

Aexceção observada na 

argumentação não se 

enquadra na afirmativa  II.
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O Decreto Presidencial nº 6.286 de 5 de dezembro de 2007, institui o Programa Saúde na Escola (PSE), no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Educação, com 

finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Portanto, SAÚDE 

ESTUDANTIL É UMA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SUS, e segundo o gabarito, saúde na escola não é atuação do SUS, mas de acordo com o Decreto a questão esta 

errada.

INDEFERIDO

Os campos de atuação do 

SUS estão definidos no artigo 

5º da Lei 8080 

(http://conselho.saude.gov.b

r/legislacao/lei8080_190990.

htm)
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De acordo com a constituição federal de 1988 “Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: VI - fiscalizar e 

inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;”. O controle e a inspeção de 

alimentos são de competência do SUS, como está explicito na alternativa II, ela apenas não aborda a segunda parte do artigo, que seria “bem como bebidas e 

águas para consumo humano”. Na minha interpretação a alternativa não está errada por não reproduzir o artigo completo, ela apenas cita uma das competências 

do sus, sem excluir as demais. Não existe no texto nenhuma palavra e/ou expressão de exclusão. Assim como seria correto afirmar que “são de competência do 

SUS fiscalizar e inspecionar bebidas e águas para consumo humano”; também não estaríamos excluindo as demais competências citadas no primeiro trecho do 

artigo em questão.
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A afirmativa II desta questão não pode ser considerada errada pois de acordo com a Constituição Federal Brasileira art. 200 fala sobre as atribuições do Sistema 

Unico de Saúde e no inciso VI diz que cabe ao SUS "fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo humano;". Portanto a afirmativa II deve ser considerada correta e a resposta desta questão deveria ser a letra C. Segue link para consulta da 

Constituição Federal: 

ttps://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constituição&AutoFramed

DEFERIDO
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O novo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, aprovado em 2017 pela resolução do COFEN nº564/2017, prevê, no artigo 73 do Capítulo III referente às 

proibições, que o profissional é proibido de provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, EXCETO nos casos permitidos pela 

legislação vigente. Acrescenta, inclusive, em parágrafo único, que cabe ao próprio profissional decidir sobre sua participação nos casos permitidos conforme sua 

consciência, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Devido ao exposto, a afirmação I é falsa, sendo correto o gabarito de letra B (correspondente 

à afirmação I falsa, e afirmação II verdadeira).

INDEFERIDO
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A questão 23 item I descreve que é proibido ao profissional de enfermagem provocar o aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, 

"incluidos" os casos permitidos pela legislação vigente, foi considerada certa, no entanto no novo codigo de ética e deontologia dos profissionais de enfermagem 

no Art. 73 Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, "exceto" nos casos permitidos pela legislação vigente. A palavra incluidos 

invalida a questão sendo que a resposta correta e a letra B.

DEFERIDO
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Segundo A RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017, no Art. 73 é proibido provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, EXCETO nos casos 

permitidos pela legislação vigente. E na questão 23, o gabarito da prova considerou CERTO a questão que diz "é proibido provocar aborto, ou cooperar em prática 

destinada a interromper a gestação, INCLUÍDOS os casos permitidos pela legislação vigente", o que CONTRADIZ com a resolução vigente.

DEFERIDO
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A banca considerou como correta a primeira afirmativa, que considera que o Código de ética da Enfermagem proíbe o profissional de provocar aborto ou cooperar 

em prática destinada a interromper a gestação, INCLUÍDOS os casos permitidos pela legislação vigente”, o que vai de encontro ao artigo 73 da resolução do COFEN 

564/2017, no CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES: “Art. 73 Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, EXCETO nos casos permitidos 

pela legislação vigente.”

DEFERIDO
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Segundo o gabarito a alternativa correta desta questão foi a letra C que considera as assertivas I e II verdadeiras. Entretanto, a assertiva II não pode ser 

considerada correta, pois segundo a Resolução Cofen n 564/2017 que trata o Código de Ética de enfermagem trata em seu cáp. III sobre as proibições no art. 73 

que é proibido ao enfermeiro "Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente". 

Já na assertiva II desta questão diz que mesmo em casos previstos em lei cabe ao enfermeiro essa proibição, o que deixa a mesma incorreta. Sendo assim a 

resposta correta deveria ser a alternativa B.

DEFERIDO
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A afirmação I está falsa, de acordo com o artigo 28 e seu parágrafo único do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. PROIBIÇÕES Art. 28 - Provocar 

aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Parágrafo único - Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a 

sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo.

DEFERIDO
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Gostaria de saber qual referência utilizada para considerar permitido a esterilização de pós e óleos em estufas. De acordo com a RDC n 15/2012, na seção IX, art. 

92 diz "Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde" e não há nessa mesma RDC uma exceção para os pós e óleos. Com base 

nessa referência julgo a assertiva II desta questão como falsa e a resposta correta como a letra "D". Segue link com a referência: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
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Segundo TANNURE E PINHEIRO, no livro SAE, 2014, na pagina 83, o correto seria PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA e não de RESULTADOS, como considerou a 

questão. Além disso, a questão apresentou um enunciado confuso de ser entendido, e que induz o participante ao erro.
INDEFERIDO

A questão está em 

conformidade com a obra 

das enfermeiras s Meire

Chucre Tannure e Ana Maria 

Pinheiro,   SAE: 

Sistematização da Assistência 

de Enfermagem:

Guia Prático, capítulo 6.
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Gostaria de saber qual a referência utilizada para considerar a alternativa D como a correta desta questão, pois baseado em livros a mesma está correta. 

Referência: Tavares, Fred. Gestão da Marca/ Estratégia e Marketing. Rio de Janeiro, E-papers SErviçs Editoriais LTDA, 2003.
INDEFERIDO

Segundo a Hierarquia de 

Maslow, a capacidade de que 

o indivíduo venha a tornar-se 

o que ele pode ser está 

relacionada à Realização 

Pessoal.
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Na afirmativa I não especifica qual órgão afetado para indicação da abordagem cirurgica, deixando no sentido amplo de qualquer órgão afetado se realiza essa 

terapêutica. Considerando que a Doença de Chagas pode afetar os órgãos do sistema gastrointestinal e coração, e segundo o Consenso Brasileiro em Doença de 

Chagas (2015) a cirurgia é indicada apenas quando a doença afeta determinados órgãos do sistema gastrointestinal. Portanto eu considero essa afirmativa mal 

formulada e ambígua. Link da referência citada: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742016000500007

INDEFERIDO

Conforme o Guia de 

Vigilância à Saúde, Brasília-DF 

2016, nas formas digestivas, 

em estágios mais avançados 

da doença de Chagas, não se 

contraindica a dilatação ou 

correção cirúrgica do órgão 

afetado.
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1, Parece que a questão foi digitada de forma errada, uma vez que cita o médico responsável assistir, até o outro médico chegar .... (seria o enfermeiro ); 2, A 

drenagem de tórax tem essa função;
DEFERIDO
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A questão está ERRADA ao considerar que taquicardíaca é acima de 90 batimentos por minutos, pois segundo a III Diretrizes Da Sociedade Brasileira De 

Cardiologia Sobre Análise e Emissão De Laudos Eletrocardiográficos, somente é considerado TAQUICARDÍACA uma frequência acima de 100 BATIMENTOS POR 

MINUTO, 90 batimentos por minutos ainda está dentro dos parâmetros de normalidade segundo a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA.

INDEFERIDO

A questão está em 

conformidade com 

https://pulmccm.org/2012/re

view-articles/surviving-sepsis-

guidelines-criteria-diagnosis-

sepsis/, que trata dos 

sintomas da Sepse.
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Os parâmetros de referência para alteração de dados, como hipotermia, taquicardia, oxigenação , não são valores corretos, ficou confuso a interpretação dessa 

questão.
INDEFERIDO

Não foram apresentados 

subsídios que subsidiassem 

altereação do gabarito.

18

Curso Superior completo 

em Enfermagem, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

48
A heparina é administrada no ângulo de 45 graus, em indivíduos com proporção corporal, nem obesa e ou muito magros, podem ter outros ângulos, para outras 

formas corporais, mas para indivíduos não obesos, é esse o ângulo usado.
INDEFERIDO

Não restou demonstrado o 

pedido a ser analisado e a 
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Logo após as afirmações havia a palavra falso entre parêntese, dessa forma as afirmações eram consideradas falsas. A julgar pelo gabarito acredito que tenha sido 

um erro de impressão, onde a resposta da questão foi impressa.
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No caderno de prova, nesta questão, na frente das assertivas veio entre parenteses a palavra "FALSO" o que eu julgo ser uma resposta para as mesmas, já que 

essa escrita não condiz com o que se tratava nas assertivas desta questão. Portanto julgo que a mesma deverá ser anulada.
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A questão 55 a resposta correta trata-se da diérese que segundo o Manual de enfermagem para concursos e residências e outras fontes a diérese é a separação 

dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região.
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Segundo Brunner & Suddarth diérese é a divisão intencional dos tecidos, normalmente contíguos para possibilitar acesso à peça anatômica cuja é o foco de 

interesse cirúrgico e exérese é o tempo cirúrgico para remoção do órgão de interesse cirúrgico. Sendo assim, conforme o enunciado da questão a resposta correta 

é diérese (letra D) Referencia: Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem médico cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2014.
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A questão 55 diz: Trata-se do tempo cirúrgico no qual no qual é realizada a separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um 

órgão ou região (cavitária ou superfície), dizendo que a resposta certa é a letra B Exerese, porém conforme a literatura a questão é a letra C, dierese. Conforme a 

literatura: 1) 1) Diérese : (Dividir, cortar, separar) Separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região (cavitária ou 

superfície), é o rompimento da continuidade dos tecidos. Fonte: <http://adm.online.unip.br/img_ead_dp/37673.pdf> 2) DIÉRESE DEFINIÇÃO: São manobras 

manuais e instrumentais que visam afastar os tecidos com finalidade terapêutica. Fonte: PAULA DINIZ GALERA. APOSTILA DE TÉCNICA CIRÚRGICA. Brasilia. 2005. 

<http://www.ufrgs.br/blocodeensinofavet/documentos/apostiladapaula.pdf2.pdf>
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Solicito Recurso da questão 55, uma vez que, segundo o livro Manual de Enfermagem para Concursos e Residências: atenção hospitalar. Rômulo Passos, Editora 

Brasileiro e Passos, 2018, página 56: DIÉRESE é a separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região.
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A resposta errada da questão 57 é a letra D, visto que segundo Smeltzer e colaboradores (p, 316, 2012) "as respirações são rápidas e superficiais" nos estágios do 

choque.
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Segundo a referencia: "Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Choque e Síndrome da Disfunção de Múltiplos orgãos . In: Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, 

Cheever KH, Brunner& Suddart: tratado de enfermagem médico-cirúrgica.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011.p. 310-332.", o CHOQUE HIPOVOLÊMICO 

caracteriza-se por volume intravascular diminuído. A sequência de eventos inicia com diminuição da volemia, consequentemente chega menos sangue ao coração 

e diminui o débito cardíaco, comprometendo a perfusão tecidual. Logo, no SISTEMA RESPIRATÓRIO o fluxo sanguíneo pulmonar diminui e consequentemente a 

hipoxia desencadeia a liberação de mediadores inflamatórios. A resposta inflamatória leva a vasoconstrição pulmonar. Esse quadro é caracterizado por 

respirações RÁPIDAS E SUPERFICIAIS, e não longa e demorada como diz a questão. Portanto, peço revisão da pergunta 57, pois segundo gabarito da prova e a 

referencia utilizada essa questão está ERRADA.
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Pulso rápido, fraco e irregular indica pequena pressão diferencial por baixo volume ejetado a cada batimento cardíaco, característico do choque hipovolêmico. 

Referência: BlackBook de Enfermagem, choque, página 267
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A afirmação II "Alguns fármacos ou medicamentos de reduzida solubilidade têm ação prolongada com a utilização dessa via", a via em questão não é citada na 

questão, o que dificulta a interpretação da questão.
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Na questão 31 pede-se a alternativa correta sobre interação medicamentosa. No gabarito a resposta correta é a letra C ( altas dose de diuréticos promove o 

aumento da excreção de minerais), o que está correto. Porém, na letra B, acredito que houve falha na digitação pois diz " O omeprazol (inibidor da bomba de 

prótons) diminui aumentar a ação da varfarina." Na questão foi usada as palavras 'diminui aumentar' e o omeprazol aumenta a ação da varfarina, porém na 

questão saiu as duas colocações, deixando confusa a questão e gerando dúvidas.
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A segunda afirmativa não poderia estar certa sem citar os fatores de risco aos quais se refere, pois idosos beneficiados da assistência domiciliar podem possuir 

fatores de risco intrínsecos como síndrome da imobilidade ou mesmo serem fragilizados, e neles o fator de risco se da até mesmo em ambiente domiciliar, familiar 

e bem conhecido; não podendo ser modificado e portanto protegido apenas pela assistência que recebem. Fonte: Ministério da saúde.< 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/184queda_idosos.html> Estudo da presença de fatores de riscos intrínsecos para quedas, em idosos 

institucionalizados.<https://www.scielosp.org/article/csc/2008.v13n4/1209-1218/>
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No livro Fisioterapia respiratória no paciente crítico, George Jerre Vieira Sarmento 3ª edição,2010 página 164 diz: " O termo insuficiência respiratória aguda (IRA) 

refere-se a uma situação clínica em que os sistema respiratório perde subitamente a capacidade de manter uma troca gasosa adequada " Portanto é a situação a 

qual se refere a questão 22, (hipoventilação é um quadro de inadequada troca gasosa). Neste mesmo texto é dito "O paciente com IRA apresenta-se geralmente 

ansioso, fazendo uso da musculatura acessória para respiração e adotando uma postura com o tronco inclinado para frente . Os efeitos sobre o sistema nervoso 

centra (SNC) e sistema cardiovascular (SCV) são variados (tabela 20.1)" . Na tabela mostra que no SNC há confusão mental, tremor, flapping. Portanto agitação 

pode ser um sintoma da IRA já que significa segundo o site Wikipedia "A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, 

muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como o de se embalar de trás para a frente." e também a própria confusão mental pode trazer agitação. 

Sintomas clínicos por sua definição no Wikipedia "Na literatura médica, sintoma é qualquer alteração da percepção normal que uma pessoa tem de seu próprio 

corpo, do seu metabolismo, de suas sensações, podendo ou não consistir-se em um início de doença." portanto não se caracteriza a morte como sintoma clínico e 

sim um diagnóstico. Outra referência seria o livro fisioterapia respiratória, de bruno presto 4ªedição 2009 na página 191 capitulo 8, onde é dito sobre as 

"manifestações clinicas da insuficiência respiratória: SNC: Agitação, cefaléia, tremores , alucinações, convulsões." Assim a alternativa incorreta desta questão é a C 

(morte) e não a A (agitação).
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Morte não poderia ser considerado sintoma, segundo o dicionário Aurélio morte é o ato de morrer, de cessação da vida (animal ou vegetal), portanto um fim ou 

efeito e não um sinal, indício ou presságio como indica o conceito de sintoma. https://dicionariodoaurelio.com/morte https://dicionariodoaurelio.com/sintoma
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Em relação à hiperextensão de joelho na fase de apoio, considere as seguintes afirmações: I. A ativação prematura do tríceps sural prejudica a incursão anterior da 

tíbia e leva à hiperextensão do joelho. II. Uma órtese suropodálica mais rígida, que mantenha o tornozelo em leve dorsiflexão, previne a hiperextensão de joelho. 

Assinale a alternativa correta: (A) I é verdadeira e II é falsa. (B) I é falsa e II é verdadeira. (C) I e II são verdadeiras. (D) I e II são falsas. A questão se refere a fase de 

apoio da marcha porém hipertensão de joelho não acontece na marcha fisiológica segundo MAGEE, D.J. Avaliação Musculoesquelética. 3ª ed. São Paulo: Editora 

Manole. 2002. A hipertensão de joelho na fase de apoio e as características descritas nas afirmativas, acontece apenas na marcha patológica hemiplégica o que 

não foi mencionado na questão, levando ao candidato a inferir que a questão se referia a marcha fisiológica. RICO. CRISTIAN L. Marcha normal e patológica: 

estudo teórico e experimental de uma órtese de tornozelo e pé. Junho 2014. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Iwabe C, Diz MAR, Barudy DP. 

Análise cinemática da marcha em indivíduos com Acidente Vascular Encefálico. Rev Neurocienc 2008;16/4
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A segunda afirmativa não poderia estar certa uma vez que a terapia por contenção "é uma terapêutica que visa à recuperação da função do membro superior 

(MS)". Fonte: Terapia por contensão induzida: revisão de ensaios clínicos. <http://www.scielo.br/pdf/fm/v23n1/15.pdf>
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Segundo o livro tratado de fisioterapia hospitalar, assistência integral ao paciente, Joaquim Minuzzo (et al.),2012 página 186 Os capacetes "Fornecem 

concentrações precisas de oxigênio por meio da cobertura somente da cabeça do paciente. São utilizadas em lactentes que necessitam de suplementação de 

oxigênio, permitindo que o corpo permaneça livre para cuidados de enfermagem". Assim como no livro Fisioterapia respiratória no paciente crítico, George Jerre 

Vieira Sarmento 3ª edição,2010 que diz "Capacetes: Fornecem concentrações precisas de oxigênio por meio apenas da cobertura da cabeça do paciente. São 

utilizados em lactentes que necessitam de suplementação de oxigênio, já que o corpo permanece livre para cuidados de enfermagem." Portanto a afirmativa II é 

verdadeira, sendo a alternativa correta a letra C e não a A como no gabarito.
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Rossi LA, Dalri MCB, Ferraz AEP, Carvalho EC, Hayashida M. Déficit de volume de líquidos: perfil de características definidoras no paciente portador de queimadura. 

Rev Latinoam Enferm. 1998;6(3):85-94. Página 87, parágrafo 14 do tópico Introdução: O paciente portador de queimaduras sofre uma grande perda de fluidos pela 

passagem de plasma do compartimento intravascular para o espaço intersticial. Essa perda é proporcional a extensão e profundidade da lesão (KING)11. Essa 

situação ocorre em função do aumento da permeabilidade capilar, diminuição da pressão colóido-osmótica vascular, e uma alteração na pressão hidrostática 

capilar. Clarket al. Nutrition and metabolism in burn patients. Burns & Trauma (2017) 5:11 DOI 10.1186/s41038-017-0076-x Página 1, parágrafo 1 do tópico “The 

hypermetabolic state”: Severe burns cause a profound pathophysiological stress response and a radically increased metabolic rate that can persist for years after 

injury. Trauma and sepsis also result in hypermetabolism, although to a much lesser degree and for a significantly shorter duration (Fig. 1). Immediately after 

severe injury, patients have a period of decreased metabolism and reduced tissue perfusion known as the “ebb” phase. Soon after, they enter the phase of 

hypermetabolic rates and hyperdynamic circulation, referred to as the “flow” state [4]. This hypermetabolic state reflects an increase in whole-body oxygen 

consumption, and a patient is usually considered hypermetabolic when resting energy expenditure (REE) is more than 10% above normal [5]. In the acute postburn 

injury phase, patients with a burn that covers greater than 40% of total body surface area (TBSA) have a REE between 40 and 100% above normal [6, 7]. It is 

important to mitigate this stress response and support the significantly increased metabolic needs of the patient as unchecked hypermetabolism results in an 

enormous loss of lean muscle mass, immune compromise, and delayed wound healing. Logo, a alternativa correta é a letra D.
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Conforme NETTER,Frank H.Atlas de anatomia humano.2 ed. Porto Alegre. Artmed. 2000 , o abdutor do hálux é o músculo inervado pelo nervo plantar medial. 

Portanto a questão correta é a letra C.
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Passível de recurso, pois consta na prova item correto, porém a questão está errada. Fundamentação : O movimento corporal de flexão ocorre no plano sagital e 

não no plano frontal como citado na alternativa. Deste modo, os movimentos que ocorrem em determinados planos se dão perpendicularmente ao eixo de cada 

plano, logo se o plano sagital divide o corpo em duas partes e estas partes são direita e esquerda, o eixo que corta este plano vai permitir movimentos de flexão e 

extensão (Scott A., Fong E., In: Capítulo I- Introdução a Unidades Estruturais, Estruturas e Funções do Corpo, Guarcia Simonelli, 13 ed: 6-11, 2018 ou disponível em: 

https://issuu.com/cengagebrasil/docs/estruturas_e_fun____es_do_corpo/4, acesso em: 12 feb 2019).
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No livro Músculos provas e funções do autor Florence Peterson Kendall ,2007, no capítulo 7 página 365 na figura mostra os Mm. que são inervados pelo nervo 

plantar medial: M. flexor curto dos dedos, ABDUTOR DO HÁLUX, flexor curto do hálux e lumbrical I. Assim como no Atlas de anatomia humana Sobotta volume 2, 

2000, 21ªedição na página 346 Figs.1312,1318 No livro cinesiologia do aparelho musculoesquelético de Donald A. Neumann 2ª edição, 2011, no capítulo 1 pagina 5 

tabela 1-2 mostra que no plano SAGITAL ocorre o movimento de FLEXÃO e extensão, dorsiflexão e flexão plantar e inclinação pra frente e para trás, enquanto que 

no plano frontal ocorre abdução e adução, FLEXÃO LATERAL, desvio ulnar e radial, eversão e inversão. Assim a afirmativa " O movimento corporal que ocorre no 

plano frontal é o de flexão" é falsa, e a afirmativa " O abdutor do hálux é um músculo inervado pelo nervo plantar medial" é verdadeira. Portanto a alternativa 

correta seria a B.
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Considere as seguintes afirmações: I. O movimento corporal que ocorre no plano frontal é o de flexão. II. O abdutor do hálux é um músculo inervado pelo nervo 

plantar medial. Assinale a alternativa correta: (A) I é verdadeira e II é falsa. (B) I é falsa e II é verdadeira. (C) I e II são verdadeiras. (D) I e II são falsas. Gabarito 

dessa questão letra A. Porém a afirmativa "O movimento corporal que ocorre no plano frontal é o de flexão" é FALSA, segundo RASCH, PHILIP I. Cinesiologia e 

anatomia aplicada. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. Pois os movimentos que acontecem no plano frontal são adução e abdução, já os movimentos 

no plano sagital são flexão e extensão. A segunda afirmativa "II. O abdutor do hálux é um músculo inervado pelo nervo plantar medial" é VERDADEIRA segundo 

SOBOTTA, Johannes et al.. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3 v. Portanto, a alternativa correta para esta 

questão seria letra B.
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A segunda afirmativa também está certa, o músculo abdutor do Hálux é realmente inervado pelo nervo plantar medial. Fonte: 

https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-muscular/musculos-do-membro-inferior/musculos-do-pe/
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Não se pode afirmar que o tratamento de pacientes com cervicalgia por meio da mobilização neural reduz as dores de forma significativa, porque essa afirmativa 

generaliza uma patologia como se houvesse apenas umas causa. Porém existem muitas outras causas para cervicalgia, que podem ou não serem associadas, como 

fadiga muscular, sobrecarga mecânica em ligamentos, cápsulas facetárias, vasos sanguíneos entre outros. Podem ser tratadas com reeducação postural, 

alongamentos, liberações miofasciais, fortalecimento, ganho de resistência, mobilizações articulares, que serão escolhidos de acordo com a avaliação, e 

formulação de hipóteses causais a partir de exames físicos como testes provocativos neurais, por exemplo, se esse der negativo não tem indicação de realização 

de mobilizações neurais porque não é essa a causa e não trará melhoras na dor. Podemos ver isso nos capítulos 13 ao 16 do livro exercícios terapêuticos 

fundamentos e técnicas, da autora Carolyn Kisner 5ª edição
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As mobilizações articulares são indicadas em qualquer estagio da lesão desde que sejam de baixa dosagem nas fases de inflamação aguda. Segundo o livro 

Exercícios terapêuticos fundamentos e técnicas 5ªedição, capitulo 10 pagina 309 da autora Carolyn Kisner, " As técnicas de separação e deslizamento grau I ou II 

têm o beneficio de melhorar a dinâmica dos fluídos na articulação pra manter a saúde articular. Essas técnicas podem também promover inibição reflexa ou 

controlar a percepção da dor. As mobilizações articulares de baixa dosagem são benéficas em casos de patologias articulares e qualquer outra lesão de tecido 

conjuntivo que afete a mobilidade articular durante o estágio agudo. Como na afirmativa I não específica o grau de mobilização ela é verdadeira sendo a 

alternativa C a correta
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Pesquisas indicam que baixa estatura é fator de risco para doenças cardíacas. Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/04/pessoas-mais-baixas-tem-

maior-risco-de-doenca-cardiacas-diz-pesquisa.html
INDEFERIDO

Argumentação apresentada 

não justifica alteração de 

gabarito.

3

Curso Superior completo 

em Fisioterapia, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

47

No livro Músculos provas e funções do autor Florence Peterson Kendall ,2007, no capítulo 5, diz que : "A origem do M. reto abdominal é: Crista e sínfise púbica" e 

"a ação do músculo reto do abdome é flexionar a coluna vertebral aproximando o tórax e a pelve anteriormente . Com a pelve fixa o tronco se move em direção a 

ela; com o tórax fixo, a pelve move-se em direção a ele". Portanto podemos concluir que o reto do abdome estabiliza a pelve contra forças de rotação anterior 

(anteversão da pelve) já que com o tórax fixo a pelve move-se em direção ao tórax, ou seja rotação posterior da pelve , (retroversão). Diz também que o M. 

transverso do abdome: " Atua como uma cinta para achatar a parede abdominal e comprime vísceras do abdome". Portanto ao encolher a barriga ativamos o M. 

transverso do abdome e não o reto do abdome. No livro Exercícios terapêuticos fundamentos e técnicas 5ªedição, da autora Carolyn Kisner na pagina 403 na 

tabela 14.3 deixa ainda mais claro, diz que o reto do abdome "Estabiliza a pelve contra forças de rotação anterior" e diz que o músculo transverso do abdome 

"ativa-se com a manobra de encolher a barriga para da estabilidade intrínseca á coluna", assim como os Mm. oblíquos internos e externos "se contraem com o 

músculo transverso do abdome para aumentar a pressão intraabdominal " em nenhum momento fala dessas ações para o M. reto do abdome , assim a alternativa 

correta seria a B e não a alternativa A como está no gabarito.
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Marsura et al. A INTERFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO DE TÔNUS SOBRE A REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA APÓS LESÕES NEUROLÓGICAS. Saúde em Foco, 7-11, 2012. 

Página 7, parágrafo 1 do Tópico 2.2. “Tônus muscular”: Tônus muscular é o estado de tensão leve, porém permanente, existente normalmente nos músculos. 

Desaparece quando o músculo está privado de sua inervação. Mesmo quando o músculo está em repouso, certa quantidade de tensão freqüentemente 

permanece. Esse grau residual de contração do músculo esquelético denomina-se tônus muscular. Logo, o tônus muscular é o nível de tensão durante o repouso 

ou relaxamento muscular. Alternativa correta, letra A.
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A primeira afirmativa não pode está correta, o aumento do débito urinário pode não ser decorrente de insuficiência cardíaca e sim de uma infecção urinária, 

hipernatremia ou mesmo diabetes; já que é um sintoma típico de qualquer uma dessas patologias. Pode ser ainda decorrente de hábitos de vida que incluem 

consumo exagerado de água, de café, álcool ou diuréticos. Fonte: https://www.google.com.br/amp/s/www.mdsaude.com/2009/01/urina-em-excesso-o-que-pode-

significar.html/amp
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Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco, no Feto, na Criança e em Adultos com Cardiopatia Congênita, da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Arq Bras Cardiol 2014; 103(6Supl.2): 1-126 Página 19, subtítulo “QUADRO CLÍNICO DA IC”, tópico “FASE AGUDA”: 1. Aumento da freque^ncia 

cardi´aca. 2. Aumento da contratilidade mioca´rdica. 3. Vasoconstriça~o perife´rica seletiva. 4. Retença~o de sal e fluidos. 5. Manutença~o da pressa~o arterial 

siste^mica. Ainda, de acordo com a tabela 29 (pág. 20) “Sintomas da IC divididos pela causa fisiopatológica principal”, a oligúria é um sintoma presente na IC. 

Verônica torres da costa e silva e Luis Yu. Abordagem clínica da oligúria. J Bras Nefrol 2009;31(3):173-174. Página 173, 1º parágrafo: Oligúria é definida, 

classicamente, como a redução do volume urinário para um valor abaixo de 400 mL em 24 horas. Logo, na ICC ocorre redução do débito urinário. Alternativa 

correta, letra B.
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Questão 54. Considere as seguintes afirmações: I. Movimentos alternados é um teste de coordenação motora. II. O reflexo patelar é considerado um reflexo 

superficial. Assinale a alternativa correta: (A) I é verdadeira e II é falsa. (B) I é falsa e II é verdadeira. (C) I e II são verdadeiras. (D) I e II são falsas. Alternativa B no 

gabarito. Porém a afirmativa "Movimentos alternados é um teste de coordenação motora" é VERDADEIRA. Segundo Martins Jr CR, França Jr MC, Martinez ARM, 

Faber I, Nucci A. Semiologia Neurológica. Editora Revinter, 2017 e Porto CC, Porto AL. Semiologia Médica. 7a Edição, Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 

2014, p.472-474. Pois segundo os autores Movimentos Alternados ou Diadococinesia é um teste de coordenação motora utilizado na semiologia neurológica, 

portanto a afirmativa que cabe esta questão seria letra C.
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A primeira afirmativa está correta, movimentos alternados é um teste de coordenação motora, é o caso do teste de disdiadococinesia pronação-supinação. Fonte: 

http://www.scielo.br/pdf/fp/v24n4/2316-9117-fp-24-04-420.pdf https://simbrazil.mediviewprojects.org/index.php/coordenacao-e-diadococinesia
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Godeiro Jr CO, Felício AC, Prado GF. Sistema Extrapiramidal: Anatomia e Síndromes Clínicas. Rev Neurocienc 2006; 14(1):048-051. Página 50, tópico "Aspectos 

clínicos": Lesões cerebelares têm como principal sintomatologia a incoordenação motora, a qual pode ser observada através do exame neurológico, de acordo 

com descrição clássica de Holmes: -Disdiadococinesia: dificuldade de realizar movimentos rápidos, alternantes e coordenados. Logo, movimentos alternados é um 

teste de coordenação motora. Corrêa JCF et al. A existência de alterações neurofisiológicas pode auxiliar na compreensão do papel da hipotonia no 

desenvolvimento motor dos indivíduos com síndrome de Down? Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v.18, n.4, p. 377-81, out/dez. 2011. Página 379, 3º parágrafo: -

Patelar: o reflexo patelar é um reflexo profundo, mediado por nervos oriundos da raiz de L2, L3 e L4. Alternativa correta, letra A.
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No livro Músculos provas e funções do autor Florence Peterson Kendall ,2007, no capítulo 6, no quadro da página 300 diz que a origem do M. coracobraquial é o 

ápice do processo coracóide da escápula e sua inserção na parte media da diáfise do úmero, oposta à tuberosidade deltóide, e tem a ação de flexão e adução da 

junta do OMBRO. Sabendo sua origem e inserção podemos ver que este músculo não atravessa a articulação do cotovelo não possuindo ação de flexão do 

cotovelo como dito verdadeiro na questão. Portanto a alternativa correta é a C e não a A como proposto no gabarito.
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A segunda afirmativa não poderia estar correta, o músculo coracobaquial faz flexão de braço (ombro) e não do cotovelo, os responsáveis pela flexão de cotovelo 

são os músculos Bíceps Braquial, Braquial, e Braquiorradial. Fonte: https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-muscular/musculos-do-membro-

superior/braco/ https://www.treinoemfoco.com.br/treino-em-foco-anatomia/musculos-flexores-do-cotovelo/
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R. A. R. C. Gopura, Kazuo Kiguchi, Etsuo Horikawa. A Study on Human Upper-Limb Muscles Activities during Daily Upper-Limb Motions. International Journal of 

Bioelectromagnetism.Vol. 12, No. 2, pp. 54 - 61, 2010. De acordo com a tabela 1 (músculos ativados por movimento), página 55, o músculo córacobraquial é 

ativado na flexão vertical do ombro e na adução do ombro. O músculo não é ativado na flexão de cotovelo, já que não cruza esta articulação, como descrito na 

seguinte referência: Mostafa M El-Naggar. Morphology of coracobrachialis. Folia Morphol.Vol. 60, No. 3, pp. 217–224. Página 217, 1º parágrafo do subtítulo 

Introdução: Coracobrachialis muscle is classically described as taking its origin from the apex of the coracoid process of the scapula, where it is blended with the 

medial side of the short head of biceps brachii. The tendon is continued into a muscular belly, which is inserted into the medial border of the shaft of the humerus 

between the attachment of triceps and brachialis muscles. Alternativa correta, letra A.
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Questão 57. Considere as seguintes afirmações: I. A Espondilolistese é uma deformidade da coluna que ocorre no plano coronal. II. A insidiosa na topografia do 

tendão é sintoma clínico da tendinite do tendão do calcâneo Assinale a alternativa correta: (A) I é verdadeira e II é falsa. (B) I é falsa e II é verdadeira. (C) I e II são 

verdadeiras. (D) I e II são falsas. Na afirmativa ll. "A insidiosa na topografia do tendão é sintoma clínico da tendinite do tendão do calcâneo". A palavra insidiosa 

não é considerada um sintoma, pois sintoma refere-se às manifestações (dor, febre, náuseas etc) que indicadas por determinadas doenças, auxiliam no 

estabelecimento de um diagnóstico. Acredito que ocorreu um erro ortográfico nesta questão pois a afirmativa esta sem o sujeito, que no caso seria a DOR que 

deveria ter vindo no inicio da afirmativa.
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A segunda afirmativa também está correta, mudanças climáticas drásticas como inverno aumentam as chances de tuberculose, uma vez que com o frio aumentam-

se as chances de doenças infecciosas e a tendência a manter os ambientes fechados, aumentando a rotatividade de agentes patógenos. Fonte: 

http://www.fundacaoataulphodepaiva.com.br/blog/tuberculose-pode-surgir-com-maior-intensidade-durante-o-inverno/
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Solicito gentileza de revisão da questão: pois a afirmação I não pode ser verdadeira, assim como afirmado no gabarito ( letra C- I e II são verdadeiras), pois, a 

incidência de complicações decorrentes dos efeitos deletérios da imobilidade na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não contribui para ascensão funcional e sim 

para o declínio funcional, FRANÇA et al 2012 corroboram com essa informação em artigo publicado: FRANCA, Eduardo Ériko Tenório de et al . Physical therapy in 

critically ill adult patients: recommendations from the Brazilian Association of Intensive Care Medicine Department of Physical Therapy. Rev. bras. ter. intensiva, 

São Paulo , v. 24, n. 1, p. 6-22, mar. 2012 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2012000100003&lng=pt&nrm=iso>. 

acessos em 12 fev. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-507X2012000100003.
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A primeira alternativa não pode está certa, complicações de imobilidade na UTI não trazem benefícios para os pacientes e o conceito de ancensão é subir, elevar, 

quando na verdade a imobilidade na UTI contribui para um declínio funcional. Fonte: https://dicionariodoaurelio.com/ascensao 

http://www.scielo.br/pdf/rbti/v28n2/0103-507X-rbti-28-02-0114.pdf
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Jamile SS e Patrícia SN. OS EFEITOS DELETERIOS DA IMOBILIDADE NO LEITO E A ATUAÇÃO FISIOTERAPEUTICA: REVISÃO DE LITERATURA, Trabalho de Conclusão da 

Pós Graduação em Fisioterapia Hospitalar –EBMSP. Link de acesso: 

http://www.repositorio.bahiana.edu.br/jspui/bitstream/bahiana/628/1/Artigo.Souza.JamileSantos.2009.001.BAHIANA.pdf Página 3, parágrafo 6: A fisioterapia 

deve ser incluída no planejamento da assistência para a reabilitação do paciente acamado, visando prevenir complicações, promover adequada recuperação 

funcional e, consequentemente, propiciar melhor qualidade de vida, uma vez que a permanência do indivíduo por tempo prolongado no leito e a falta da 

mobilização precoce do mesmo resulta em complicações cruciais para o desenvolvimento de sua atividade diária. Luana Petruccio Cabral Monteiro Guedes, Maria 

Liz Cunha de Oliveira, Gustavo de Azevedo Carvalho. Efeitos deletérios do tempo prolongado no leito nos sistemas corporais dos idosos – uma revisão. Rev. Bras. 

Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2018; 21(4): 516-523. Há estudos que mostram que 25% a 35% dos idosos admitidos no hospital por causa de uma doença irão 

perder a independência funcional em uma ou mais atividades de vida diária, sendo que as principais perdas são da capacidade de tomar banho e vestir-se, que 

pode ser evidenciada em apenas três dias de hospitalização. Por causa das perdas nas habilidades e da deteriorização dos sistemas orgânicos causadas pela idade 

e, principalmente, pelo tempo prolongado no leito, muitos dos idosos vão para instituições de longa permanência após a alta hospitalar. Logo, a imobilidade não 

contribui para a ascensão funcional, mas sim para o declínio funcional. Alternativa correta: letra B.
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Na questão 35, em relação a afasia de Wernicke foi apresentado as seguintes afirmações para serem consideradas: I. A compreensão oral está comprometida. II. O 

discurso não é fluente. De acordo com o gabarito divulgado, foi indicado como correta, a alternativa “d” que afirma: I e II são falsas. Porém, de acordo com a 

literatura sobre o tema, na Afasia de Wernicke a pessoa afetada utiliza palavras inadequadas e sem construção lógica com uma alta fluidez e compreensão oral e 

escrita comprometidas. Considerando a literatura sobre o tema, no Livro: Tratado de Fonoaudiologia, 1997, publicado pela editora Roca, de autoria de Otacílio 

Lopes Filho, na página 942, afirma que, a Afasia de Wernicke “é a afasia de compreensão mais grave, definida por um conjunto de características bastante 

específicas. A compreensão oral encontra-se gravemente comprometida. A expressão é marcada por discurso fluente e abundante, fala logorréica e jargonafásica 

e pela grande presença de neologismos.” No livro: Semiologia Neurólogica, de 2002, organizado por Magda Lahorgue Nunes e Antonio Carlos Marrone, publicado 

pela EDIPUCRS, na página 283, os autores apresentam as características da afasia de Wernicke, dentre essas características estão: deficiência na compreensão da 

linguagem e fala espontânea fluente. Além do autores mencionados e considerando a literatura internacional, no livro Manual de Psicologia Cognitiva, escrito por 

Michael W. Eysenck e Mark T. Keane, publicado pela editora Artmed, na página 470, a Afasia de Wernicke é definida como “forma de afasia envolvendo fala 

fluente com ausência de muitas palavras de conteúdo e compreensão prejudicada.” Ao considerar literatura sobre o tema, conclui-se que na Afasia de Wernicke a 

compreensão está prejudicada e o discurso é fluente. Sendo assim, a afirmativa I. A compreensão oral está comprometida é uma afirmativa verdadeira; e a 

afirmativa II.O discurso não é fluente, é uma afirmativa falsa. Portanto, a alternativa correta da questão 35 é a alternativa “A” que indica: I é verdadeira e II é falsa. 

Referências Bibliográficas: 1- ORTIZ, K. Z. Avaliação e Terapia dos Distúrbios Neurológicos da Linguagem e Fala. In: Filho, O L. Tratado de Fonoaudiologia. São 

Paulo: Roca, 1997. p.942. 2- MARRONI, S.P.; PORTUGUEZ, M. W. Fala e linguagem. In: Nunes, M. L.; Marrone, A. C. (Org.). Semiologia Neurológica. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2002. p.283. 3- EYSENCK, M. W.; KEANE M. T. Manual de Psicologia Cognitiva. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p.470.
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De acorco com à literatura (disturbios neurologicos adquiridos: linguagem e cognição), a afasia de Wernicke é caracterizada pela compreensão oral está 

gravemente comprometida, mas a expressão é marcada por um discurso fluente. Devido a essa informação à resposta correta séria a letra A.
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A questão 40 ressalta que a técnica dos sons vibrantes seria adequada no tratamento fonoaudiológico nos casos de Edema de Reinke e Nódulos vocais, o que 

corrobora com a literatura nos casos de Edema de Reinke. No livro Voz - O livro especialista ( Behlau, Mara - 2008) diz que " A fonoterapia deve abranger: 

orientações sobre higiene vocal, incluindo hidratação, apoio emocional [...], além de técnicas vocais que visem a restauração do movimento muco - ondulatório da 

mucosa e á recuperação do campo vocal dinâmico." , sendo a técnica dos sons vibrantes uma das estratégias utilizadas para melhorar e maximizar o movimento 

muco - ondulatório da prega vocal. É necessario enfatizar que a conduta adotada pelo fonoaudiólogo em ambos os casos irá depender da extensão da lesão e a 

questão não aborda isso, portanto de maneira geral isso torna a resposta do gabarito inviável e não fidedigna à literatura, uma vez que a técnica abordada é 

efetiva para ambos os casos. Dessa forma eu solicito a revisão e a anulação dessa questao.
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A Lei 8069, de 13 de Julho de 1990, considera no Item I - Das disposições preliminares, em seu artigo 2º: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 

até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade e em seu Parágrafo único: Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. Observa-se que a Lei corrobora com a afirmação de número I desta questão. 

Portanto, a afirmativa é verdadeira, assim como a afirmativa número II, indicando a letra "(C) I e II são verdadeiras" como resposta à questão.
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O Programa Saúde na Escola - PSE foi instituído pelo Decreto presidencial de número 6286, de 05 de Dezembro de 2007. Em seu artigo 1º temos que: "Fica 

instituído, no âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde, o Programa Saúde na Escola - PSE, com finalidade de contribuir para a formação integral dos 

estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde", e, em seu artigo 2º um de seus objetivos é: "II - 

articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações 

relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis;". Pode-se inferir que a saúde estudantil é um 

campo de atuação do SUS através do PSE. Portanto, as afirmativas I e II da referida questão são verdadeiras, indicando como resposta correta a letra "(C) I e II são 

verdadeiras".
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De acordo com o gabarito a resposta correta é a letra B que indica que a opção I é enquadrada como falsa, e a opção II é verdadeira. Porém, de acordo com o 

decreto de N°6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o PSE (Programa Saúde na Escola), há a vinculação deste programa ao SUS (Sistema Único de Saúde). A 

fim de auxiliar na atenção à saúde de estudantes. Dessa forma, torna correta a alternativa de letra C. Pois, tanto a opção I é verdadeira, quanto a II, pois vigilância 

sanitária também está vinculada ao SUS.
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O Decreto 7508, de 28 de Junho de 2011, em seu artigo 2º traz a seguinte definição: “VI - Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde 

articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde;”. Considerando-se que os ambulatórios de 

atenção especializada compreendem o nível de atenção secundária do SUS e, portanto, compõe a RAS eles são considerados com uma forma de acesso ao SUS, 

ainda que o usuário deva ser referenciado para este serviço com densidade tecnológica intermediária. Portanto, as afirmativas I e II da referida questão são 

verdadeiras, indicando como resposta correta a letra "(C) I e II são verdadeiras".
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II: A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dl é menor ou igual a 45. A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dl é maior 

que 45 com jejum e sem jejum. TABELA 8– Valores de referência para lípides e lipoproteínas em crianças e adolescentes (Grau de Recomendação: IIa; Nível de 

Evidência: C) Referência: FALUDI, A.A et al., ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE – 2017. Arq Bras Cardiol 

2017; 109(2Supl.1):p. 42 Tabela 8.
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Segundo a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose de 2017, o valor de referência para crianças e adolescentes de HDL é > 

45. Esta informação encontra-se na “Tabela 8 – Valores de referência para lípides e lipoproteínas em crianças e adolescentes (Grau de Recomendação: IIa; Nível de 

Evidência: C)”, na página 42 do referido documento. Portanto, a afirmativa II da referida questão é falsa, indicando como resposta correta a letra "(A) I é 

verdadeira e II é falsa".
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De acordo com o gabarito provisório, A alternativa correta para a questão 26 seria a C, indicando que as duas afirmativas são verdadeiras. Contudo, A afirmativa II 

diz que: "A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dl é MENOR ou igual a 45". Nas tabelas disponibilizadas pela Sociedade Brasileira de Análises 

Clínicas no Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Per?l Lipídico consta que para adolescentes o colesterol HDL deve ser 

MAIOR que 45 mg/dl. Portanto, a primeira afirmação seria verdadeira e a segunda falsa (letra A). Link para o acesso das tabelas: 

http://www.sbac.org.br/acompanhamento-politico/consenso-brasileiro-para-a-normatizacao-da-determinacao-laboratorial-do-per%EF%AC%81l-lipidico/
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Afirmação II. A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dL, é menor ou igual a 45. (considerada verdadeira) Recurso: Segundo a Sociedade 

Brasileira de Análises Clínicas, o Consenso Brasileiro para normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico cita que o valor de referência para 

colesterol HDL para crianças e adolescente é maior que 45 mg/dL, e não menor, como diz a questão. Assim também expressa a Atualização da Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose de 2017 (Faludi et al, 2017): Fonte: Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Consenso Brasileiro para a Normatização 

da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. 2016. Disponível em: <http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/consenso_jejum_dez2016_final.pdf> FALUDI, 

A.A., IZAR, M.C.O., SARAIVA, J.F.K. et al. Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017. Arq. Bras. Cardiol. vol.109 no.2 

supl.1 São Paulo Aug. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2017001100001>
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Segundo a ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE – 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, disponível 

em http://www.scielo.br/pdf/abc/v109n2s1/0066-782X-abc-109-02-s1-0001.pdf pagina 41, tabela 8, e segundo a Sociedade Brasileira de análises clínica, 

disponível em :http://www.sbac.org.br/acompanhamento-politico/consenso-brasileiro-para-a-normatizacao-da-determinacao-laboratorial-do-per%EF%AC%81l-

lipidico/, a taxa desejável de de HDL colesterol para adolescentes é MAIOR que 45 E não MENOR ou igual a 45 como afirma a questão.
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A questão 26 apresenta duas alternativas: a primeira afirma que a absorção do cálcio é diminuída com o consumo de oxalato. Essa afirmação é verdadeira 

considerando a biodisponibilidade do cálcio citada por Sivia Cozzolino no livro Biodisponibilidade de nutrientes (5º edição, Capítulo 24 – Cálcio. Página 607), que 

afirma que “o ácido oxálico é o inibidor mais potente da absorção do cálcio”. Além disso, Pereira, et al. (2009) cita na página 165, que “alguns componentes da 

alimentação, como os fitatos, encontrados em cereais e sementes, os oxalatos (espinafre e nozes) e os taninos (chá), podem formar complexos insolúveis com o 

cálcio, reduzindo a sua absorção.” Em concordância com BUZZINARO et al (2006), que afirma que o oxalato é um potente inibidor do cálcio. A segunda afirmativa é 

considerada falsa, pois de acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017 (Tabela 8 - Valores de referência 

para lípides e lipoproteínas em crianças e adolescentes, página 42), taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dl, é MAIOR a 45, e não menor ou 

igual como consta na questão. Portanto essa afirmativa é falsa. Sendo assim, o gabarito correto deverá ser a alternativa A (I é verdadeira e II é falsa). COZZOLINO, 

S. M. F. Biodisponibilidade de nutrientes. 5º edição. Barueri: Manole, 2016. 1443p. Citação em Capítulo 24 – Cálcio. Página 607 PEREIRA, Giselle A. P. et al . Cálcio 

dietético: estratégias para otimizar o consumo. Rev. Bras. Reumatol., São Paulo , v. 49, n. 2, p. 164-171, Apr. 2009. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042009000200008&lng=en&nrm=iso>. access on 12 Feb. 2019. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0482-50042009000200008. BUZINARO, Elizabeth F.; ALMEIDA, Renata N. Alves de; MAZETO, Gláucia M.F.S.. Biodisponibilidade do 

cálcio dietético. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo , v. 50, n. 5, p. 852-861, Oct. 2006 . Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302006000500005&lng=en&nrm=iso>. access on 12 Feb. 2019. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302006000500005. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose – 2017. Arq Bras Cardiol. Agosto, 2017; 109(2Supl.1):1-76. ISSN-0066-782X
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Afirmação I. Cálcio deve constar em dieta com o objetivo de prevenir e tratar litíase renal. (considerada verdadeira) Recurso: Segundo Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, a ingestão de cálcio deve estar balanceada, mas não há dados de que o cálcio atua no tratamento da litíase renal. Fonte: Sociedade Brasileira de 

Nefrologia. Diretrizes para Litíase Renal. Outubro, 2015. Disponível em: < https://sbn.org.br/app/uploads/lit.pdf>
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A afirmativa I consta que o cálcio deva constar em dieta com o objetivo de prevenir e tratar litíase renal, porém ela é falsa considerando que o cálcio é um dos 

fatores de risco que podem elevar os promotores de cristalização, conforme página 284-285, do livro Nutrição Clínica no Adulto (2014), não sendo necessário 

também restringir o cálcio na dieta. Além disso, recomenda-se que mantenham a ingestão habitualmente recomendada para a população em geral, em torno de 

800 a 1.000 mg/dia. Cuppari, Lilian. Guia de nutrição : clínica no adulto. 3. ed. -- Barueri, SP : Manole, 2014. -- (Série guias de medicina ambulatorial e hospitalar / 

editor Nestor Schor)
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Afirmação I. Algas apresentam altas concentrações de vitamina B12. (considerada falsa). Segundo Quitral e colaboradores (2012) relatam em seus estudos que as 

algas são excelentes fontes de vitamina A, B1, B12, C, D e E. Miyamoto et al (2001), citam que as algas contêm quantidades e biologicamente ativas de vitamina 

B12. Fontes: Miyamoto, E., Watanabe, F., Ebara, s., et al. Characterization of a Vitamin B12 Compound from Unicellular Coccolithophorid Alga (Pleurochrysis 

carterae). J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 3486-3489. Quintral, V.R., Morales, C.G., Sepúlveda, M.L., et al. Nutritional and health properties of seaweeds and its 

potential as a functional ingredient. Rev Chil Nutr Vol. 39, Nº4, Diciembre 2012

DEFERIDO



33

Curso Superior completo 

em Nutrição reconhecido 

pelo MEC e com 

habilitação legal para o 

exercício da profissão.

38

No enunciado da questão é referido atribuições para o “preparo dos alimentos”, desda forma o item “I” da questão que diz: Procedimentos devem garantir que 

todo alimento atinja a temperatura mínima de 60º C se torna incorreto. Segundo o item 4.8.8 da RDC 216 da Anvisa no capitulo de preparação de alimentos a 

temperatura para preparo cujo envolve tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC (setenta 

graus Celsius). Referência: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 216, de 15 de 21 de Setembro de 2004. Dispõe sobre o regulamento 

técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de janeiro de 2001. 

Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-

RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b
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A questão informa na opção I que procedimentos devem garantir que todo alimento atinja a temperatura mínima de 60°C. Mas de acordo com a Resolução-RDC 

N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, tópico 4.8 de preparo de alimentos, seção 4.8.8, o tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento 

atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius). Sendo assim, a alternativa A não pode ser considerada como correta.

DEFERIDO

33

Curso Superior completo 

em Nutrição reconhecido 

pelo MEC e com 

habilitação legal para o 

exercício da profissão.

46

A definição de TNE é conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para manutenção ou recuperação do estado nutricional por meio da nutrição enteral, 

inclui uso de fórmulas enterais, suplementos nutricionais orais ou complementos nutricionais (Fonte: RCD N° 63, DE 6 DE JULHO DE 2000). E O manual Manual de 

terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS /Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016, traz a informação de que os nutrição enteral deve ser indicada para 

indivíduos com ingestão via oral <60% da recomendação (página 23). Além disso, os suplementos nutricionais orais estão indicados quando a dieta via oral não 

atingir 75% das necessidades nutricionais em até 10 dias (página 25). Portanto, as afirmativas I e II da referida questão são falsas, indicando como resposta correta 

a letra "(D) I e II são falsas".
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Segundo o manual Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS /Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016, a triagem nutricional possui como objetivo 

identificar fatores de risco para desnutrição, possibilitando intervenção nutricional precoce e melhor alocação de recursos e deve ser realizada a partir do primeiro 

dia de hospitalização até 48h (páginas 21 e 26). Portanto, as afirmativa I da referida questão é falsas.
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A questão consta de duas opções, I e II, sendo ambas consideradas como corretas. Porém, para (MAICÁ; SCHWEIGERT, 2008; RASLAN et al, 2008), a triagem deve 

ocorrer em até 48 horas da admissão do paciente. Sendo assim, a alternativa C não pode ser considerada como correta. Referências usadas: MAICÁ, A.O.; 

SCHWEIGERT, I.D. Nutritional assessment of the severely ill patient. Rev Bras Ter Intensiva. 2008; 20(3):286-295 RASLAN, Mariana et al . Aplicabilidade dos 

métodos de triagem nutricional no paciente hospitalizado. Rev. Nutr., Campinas , v. 21, n. 5, p. 553-561, Oct. 2008 .
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A questão pede "são vitaminas relacionadas ao complexo B, EXCETO:" Porém todas as opções listadas são relacionadas ao complexo B. a) Niacina: Vitamina B3 

b)Tiamina: Vitamina B1 c)Piridoxina: Vitamina B6 d)Biotina: Vitamina B7
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São vitaminas relacionadas ao complexo B, exceto: A resposta do gabarito é a letra D "biotina". Recurso: Autores têm trazido a vitamina B7 cujo nome é Biotina 

que tem papel no metabolismo da glicose e homeostase (Kennedy, D.O., 2016). Segundo Gazoni e colaboradores (2016): "As vitaminas do complexo B (vitsB) 

pertencem ao grupo das vitaminas hidrossolúveis, sendo compostas pela tiamina, riboflavina, niacina, niacinamida, piridoxina, cobalamina, ácido fólico, ácido 

pantotênico, biotina, colina, inositol e ácido para-aminobenzóico (PABA)" Ou seja, nenhum resposta está correta. Fontes: GAZONI, F.M., MALEZAN, W.R., SANTOS, 

F.C. B complex vitamins for analgesic therapy. Rev Dor. São Paulo, 2016 jan-mar;17(1):52-6. KENNEDY, D.O. B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and 

Efficacy—A Review. Nutrients. 2016 Feb; 8(2): 68.
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Segundo artigo: Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes - Vitaminas do Complexo B: Tiamina, Riboflavina, Niacina, Piridoxina, Biotina e Ácido 

Pantotênico / ILSI Brasil (2009). disponível em http://ilsi.org/brasil/wp-content/uploads/sites/9/2016/05/09-Complexo-B.pdf. Portanto, são vitaminas relacionadas 

ao complexo B: Tiamina, Riboflavina, Niacina, Piridoxina, Biotina e Ácido Pantotênico. Sendo assim não existe resposta correta à questão.
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O gabarito informa que a resposta correta é a letra d, indicando que a vitamina biotina (B7), não faz parte de vitaminas pertencentes ao complexo B. Porém, de 

acordo com a referência citada abaixo, pode-se confirma-se que a biotina é parte integrante de vitaminas do complexo B, consideradas como hidrossolúveis. 

Portanto, não existe alternativa correta para essa questão, visto que todas as vitaminas citadas nas alternativas a, b, c e d, são pertencentes sim ao complexo B. 

Referência: Vannucchi H, Cunha SFC. Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes - Vitaminas do Complexo B: Tiamina, Riboflavina, Niacina, Piridoxina, 

Biotina e Ácido Pantotênico / ILSI Brasil, 2009.
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Resposta da questão está incorreta: D Resposta correta: A Justificativa: A primeira afirmativa da questão cujo relata que “ Bactérias fecais são patogênicas” não foi 

levada em consideração no gabarito, pois a afirmação está correta quanto dito no item I da questão. Texto retirado do livro: Coliforme é um termo geral para 

bactérias gram-negativas, anaeróbias , facultativas, em forma de bastonete. [...] O grupo dos coliformes inclui espécies dos genêros Escherichia Coli, Klesbisiella, 

Enterobacter e Citrobacter, além da E.coli. Na europa europa, em razão do critério alimentar Sanco, o grupo das Enterobacteriaceae, tem sido mais utilizado, mas 

o termo “coliformes” foi mantigo aqui devido a seu uso frequente.¹ Água contaminada com material fecal pode conter uma variedade de patógenos, incluindo V. 

Cholera, S. Typhi, outros sorovares de Salmonella, Shigela dysenteriae, Campylobacter jejuni, cepas patogênicas de E. Coli e o protozoário Giardia lamblia. Apesar 

da comprovada relação de várias doenças com a ingestão de alimentos contaminados, do elevado número de internações hospitalares e persistência de altos 

índices de mortalidade infantil por diarreia, em algumas regiões do País pouco se conhece da real magnitude do problema, devido à precariedade das informações 

fazendo-se necessária a estruturação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos (VE-DTA), capaz, inclusive, de detectar 

a introdução de novos patógenos, como Escherichia coli O157:H7 e Salmonella typhimurium DT104. Logo a E. Coli é um bactéria fecal e patogênica. FORSYTHE, 

Stephen J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2. Ed. Artmed, Cap. 4, p 206 -207.
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A questão informa na arfimativa I que: “ O pré- preparo de alimentos envolve limpeza, divisão e cocção”. Porém a informação é falsa. Justificativa: Chama-se de 

pré preparo as operações preliminares a que submetem os alimentos antes de sua cocção final ou não, compreendendo: limpar, separar, lavar, descascar, picar e 

misturar. Já a cocção segundo a autora é descrevida: Depois das operações preliminares de pré-preparo, alguns alimentos estão prontos para serem submetidos a 

diferentes processos de cocção [...] Referência: ORNELLAS, Lieselotte Hoeschl. Técnica dietética: seleção e preparo dos alimentos. 8º. Ed. São Paulo. Atheneu, 

2007, p 41, 50. Já na informação II informa que: “Ponto de controle é um local a ser corrigido, porém sem risco à saúde”. Porém a informação é falsa.
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Afirmação I. O pré-preparo de alimentos envolve limpeza, divisão e cocção. (Gabarito considerou como verdadeira) Recurso: Primeiramente, é importante 

salientar, que não estava previsto no conteúdo programático do edital cobrar assuntos sobre unidades produtoras de refeições, APPCC, nem etapas de preparo de 

refeições. Além disso, a etapa de "pré-preparo" ocorre antes do consumo do alimento cru ou da cocção, por tanto, a cocção não faz parte do pré-preparo, e sim 

da etapa de "preparo". Pré-preparo: Etapa do processo operacional em que ocorre modificações dos cortes, adição de alimentos aromatizantes, descascar, limpar. 

Preparo: Etapa no qual alimentos são submetidos ao calor. Fonte: Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Saúde. Instituto de Nutrição 

Annes Dias. INFORMATIVO Nº 01 - CUIDADOS NO PRÉ-PREPARO DE ALIMENTOS. outubro/2014, RJ. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5550948/4146022/01_Cuidados_no_prepreparo_de_alimentos.pdf> RIEKS, B.H. Qualidade em unidades de alimentação 

e nutrição: uma proposta metodológica considerando aspectos nutricionais e sensoriais. Dissertação. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.
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De acordo com o exposto na opção I da questão 53, o pré-preparo de alimentos envolve limpeza, divisão e cocção. Porém, a afirmação não pode ser considerada 

correta, pois a etapa de cocção é considerada como preparo e não como pré-preparo. O que pode ser constatado no quarto parágrafo da página 169 do livro 

Alquimia dos alimentos. Dessa maneira, a alternativa C não pode ser considerada como correta. Referência: Alquimia dos alimentos/organização Wilma M. C. 

Araújo...[et al.]; revisão técnica Luiz Antônio Borgo...[et al.].-Brasília: Editora Senac-DF,2011.
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De acordo com o Capítulo 5 do livro Alquimia dos Alimentos (2º edição, página 169), as etapas de produção são divididas em atividades denominadas pré preparo 

e preparo: sendo pré-preparo “todas as operações anteriores às etapas em que há redução ou eliminação de microorganismos (preparo), como pesagem, limpeza 

divisão e união.” E “as etapas de preparo são aquelas que compreendem as etapas de redução ou eliminação de microorganismos (COCÇÃO, sanitização ou 

higienização) e todas as posteriores a ela”. Ou seja, a afirmativa I é falsa quando coloca a cocção como etapa de pré-preparo. Quanto a alternativa II, o ponto de 

controle é um local a ser corrigido, mas ele apresenta sim um risco à saúde, sendo portanto essa afirmativa também falsa, conforme definição presente na página 

15 do material elaborado em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bibliografia Araújo, Wilma M. C. BORGO, Luiz Antônio; MONTEBELLO, Nancy 

de Pilla; BOTELHO, Raquel B. A.; Alquimia dos Alimentos. Série Alimentos e Bebidas, vol. 2. Brasília, Senac, 2011. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Curso básico 

em vigilância sanitária. Fortaleza, 2015. 28p. Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/documents/33856/3428144/Unidade_03+-

+Risco+Sanit%C3%A1rio/bf0e74f8-2a9b-4974-84d5-5cc80bd27ef9 acesso em 12/02/2019
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No item I da questão é informado que: “Leite, ovo, trigo e frutos do mar são os alimentos com maior propensão a alergia”. Essa informação é falsa, pois: 

Justificativa: A ANVISA publicou no DOU n° 125 a Resolução – RDC n° 26, de 02 de julho de 2015, que dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos 

principais alimentos que causam alergias alimentares. A norma se aplica aos alimentos, incluindo as bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de 

tecnologia embalados na ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial e os destinados aos serviços de 

alimentação . ¹ São 17 tipos de alimentos que deverão trazer essas informações: trigo (centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas), crustáceos, ovos, 

peixes, amendoim, soja, leite de todas as espécies de animais mamíferos, amêndoa, avelãs, castanha-decaju, castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, 

macadâmias, nozes, pecãs, pistaches, pinoli castanhas e látex natural.¹ Os alimentos para os quais freqüentemente observa-se maior persistência da alergia 

alimentar são: o amendoim, as castanhas, as nozes e os frutos do mar.² Referências: 1 ANVISA. Perguntas e Respostas sobre Rotulagem de Alimentos Alergênicos 

Gerência de Avaliação de Risco e Eficácia para Alegações Gerência Geral de Alimentos. Brasília/DF www.anvisa. gov.br Julho de 2015. Disponível em 

http://portal.anvisa.gov.br/ documents/33916/396679/Perguntas%2Be%2BRespostas%2 Bsobre%2BRotulagem%2Bde%2BAlerg%25C3%25AAnicos. pdf/dd699b1a-

adc8-4bba-9971-7c2813b2394b. Acessado em: 08/2017. 205. ANVISA. Resolução ANVISA/DC Nº 26 DE 02/07/2015. Disponível em 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=286510. Acessado em: 08/2017. Concenso Brasileiro Sobre Alergia Alimentar. Rev Med Minas Gerais 2008; 18(1 Supl 

1): S1-S44 p. 12
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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Está questão poderia se considerar a letra D, pois o suco desidratado é o pó do produto dissolvido em meios apropriados (água, leite) é considerado suco obtido 

da hidratação do suco desidratado. Referência: ALMEIRA, P.I; SECAGEM POR SPRAY DRYING DE SUCO DE ABACAXI COM HORTELÃ E AVALIAÇÃO SENSORIAL DO 

SUCO RECONSTITUÍDO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA CAMPUS PATOS DE MINAS, 2017
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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O item II da questão 26 afirma que “A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dL, é MENOR ou igual a 45” e é apresentado como correto pelo 

gabarito, letra C, “I e II são verdadeiras.”. Entretanto de acordo com a “SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Atualização da Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Volume 109, Nº 2, Suplemento 1, p.41-43, 2017 “ a recomendação para 

crianças e adolescentes é que o HDL seja MAIOR que 45. Inclusive qualquer valor de HDL inferior a 40 mg/dL é considerado fator de moderado risco associados à 

aterosclerose desde a infância, portanto não é desejável. Com isso podemos concluir que o ítem II da questão 26 é falso e que a resposta correta do gabarito 

deveria ser letra A “I é verdadeira e II é falsa”.
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De acordo com o anunciado II da questão 26 a taxa de HDL em adolescentes deve ser menor ou igual a 45ml/dL. De acordo com o Consenso Brasileiro para a 

Normatização da Determinação Laboratorial do Per?l Lipídico adolescentes devem ter taxa desejável de mais de >45ml/dL de HDL. Referência para analise: • 

http://www.sbac.org.br/wp-content/uploads/2017/09/ConsensoOficial_PerfilLipidico_2016_v13.pdf • http://www.sbac.org.br/acompanhamento-

politico/consenso-brasileiro-para-a-normatizacao-da-determinacao-laboratorial-do-per%EF%AC%81l-lipidico/

DEFERIDO

12

Curso Superior completo 

em Nutrição, reconhecido 

pelo MEC e com 

habilitação legal para o 

exercício da profissão.

26

Em relação a afirmação I “A absorção do cálcio é diminuída com o consumo de oxalato” há concordância com o gabarito divulgado que a coloca como verdadeira. 

Estudos apontam que variações na absorção do cálcio luminal podem ocorrer por influência de fatores antinutricionais. Substâncias como os fitatos, encontrados 

em cereais e sementes, os oxalatos (espinafre e nozes) e os taninos (chá), podem formar complexos insolúveis com o cálcio, reduzindo a sua absorção (SILVEIRA, 

N.M, 2018; SILVA, J. G. S, 2016; PEREIRA, G. A. P et al, 2009). No que diz respeito à afirmativa II “A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dL, é 

menor ou igual a 45” há discordância do gabarito divulgado que a coloca como verdadeira. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) considera que a taxa 

desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dL, é maior que 45, como pode ser visto no Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação 

Laboratorial do Per?l Lipídico, versão 1.13 divulgado pela SBAC. Da mesma maneira, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) estabelece como valor 

recomendado de HDL para adolescentes taxas igual ou superior ao valor de 45mg/dL, como pode ser visto na V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de 

Aterosclerose. Desta forma, sendo a afirmativa I verdadeira e a afirmativa II falsa, a alternativa “a” se faz coerente para o gabarito da questão 26. REFERÊNCIAS 

PEREIRA, G. A. P; et al. Cálcio dietético – estratégias para otimizar o consumo. Revista Brasileira de Reumatologia, vol. 49, n. 2, São Paulo, mar./abr. 2009. 

Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042009000200008>. Acesso em: 12 fev. 2019. SBAC. Consenso Brasileiro para a 

Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, dez. 2016. Disponível em:< 

http://www.sbac.org.br/acompanhamento-politico/consenso-brasileiro-para-a-normatizacao-da-determinacao-laboratorial-do-per%EF%AC%81l-lipidico/>. Acesso 

em: 12 fev. 2019. SBC. V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pg. 15, vol.101, n°4, out. 

2013. Disponível em:< http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/V_Diretriz_Brasileira_de_Dislipidemias.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019. SILVA, J. G. S. Potencial 

de Minerais em Resíduo de Frutas Cítricas e Estimativa da Bioacessibilidade de Cálcio, Ferro e Magnésio. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2016. 

Disponível em:< http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/325708/1/Silva_JoyceGrazielleSiqueira_M.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019. SILVEIRA, M. N. 

Avaliação do cálcio sérico como fator prognóstico em pacientes com câncer colorretal. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2018. Disponível em:< 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/332885/1/Silveira_MarinaNogueira_M.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
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De acordo com o gabarito, a alternativa correta é a letra C, a qual indica que ambas afirmações estão corretas. Porém, a segunda afirmativa não pode estar 

correta, pois a faixa desejável de HDL em adolescentes é MAIOR que 45 mg/dl e não menor ou igual a 45 mg/dl. Ref: Arquivos Brasileiros de Cardiologia: 

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Cardiologia, v. 109 (2Supl.1):1-76, n. 2, 

ago. 2017.
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A afirmativa II- A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dL, é menor ou igual a 45. O correto seria: A taxa desejável de HDL colesterol em 

adolescentes, em mg/dL, é MAIOR ou igual a 45. Referência: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Per?l Lipídico ( 

http://www.sbac.org.br/acompanhamento-politico/consenso-brasileiro-para-a-normatizacao-da-determinacao-laboratorial-do-per%EF%AC%81l-lipidico/) Solicito 

a troca da alternativa
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O gabarito preliminar da referida questão (alternativa “C”) não pode prosperar, visto que a afirmativa II é falsa. Segundo a Atualização da Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017 (Sociedade Brasileira de Cardiologia) o HDL colesterol desejável para crianças/adolescentes é maior que 

45mg/dL. Sendo assim, o gabarito deve ser retificado, assumindo a alternativa “A” como correta. Faludi AA, Izar MCO, Saraiva JFK, Chacra APM, Bianco HT, Afiune 

Neto A et al. Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017. Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76
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I. A absorção do cálcio é diminuída com o consumo de oxalato. (Afirmação verdadeira) Referência: Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia/L. Kathleen, 

SylviaEscott-Strump. Parte 1 - princípios nutricionais. Capítulo 3 - Os nutrientes e seu metabolismo. pag 106, subtítulo: Fontes alimentares e ingestões. Rio de 

janeiro, 2011. II. A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg/dL, é menor ou igual a 45. (Afirmação FALSA, pois a taxa desejável de HDL colesterol 

para adolescentes é MAIOR OU IGUAL a 45 mg/dL.) Referência 1: Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de Prevenção da aterosclerose na Infância e na 

Adolescência . Arquivos brasileiros de Cardiologia - Volume 85, Suplemento VI, dezembro de 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/abc/v85s6/v85s6a01.pdf>. Página 16, Tabela V - Valores de referência lipídica propostos para a faixa etária de 2 a 19 anos (HDL maior 

ou igual a 45 mg/dL). Referência 2: Sociedade Brasileira de Cardiologia. ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA 

ATEROSCLEROSE – 2017. Arquivos brasileiros de Cardiologia - Volume 109, Suplemento I, Agosto de 2017. Disponível em: 

<http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2017/02_DIRETRIZ_DE_DISLIPIDEMIAS.pdf>. Página 42, Tabela 8 - Valores de referência para lípides e lipoproteínas 

em crianças e adolescentes (HDL > 45 mg/dL). Alternativa correta: Letra A - I é verdadeira e II é falsa No gabarito liberado na pagina do sistema consta que a 

alternativa correta seria a letra C.
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra C (as duas afirmações estão corretas), porém segundo a 

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017 a segunda afirmativa não pode estar correta, pois a faixa desejável de HDL 

em adolescentes é maior 45 mg/dl e não menor ou igual a 45 mg/dl. Logo esta questão deve ser anulada, pois a alternativa correta seria letra A (I verdadeira e II 

falsa). Referência utilizada: Arquivos Brasileiros de Cardiologia: Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Rio de Janeiro: 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, v. 109 (2Supl.1):1-76, n. 2, ago. 2017.
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A questão indicada como correta no gabarito (C), afirma que as duas assertivas estão corretas, porém a assertiva II diz que a taxa desejável de HDL-c em crianças e 

adolescentes é menor ou igual a 45mg/dl. Porém, o valor de referência de HDL-c para crianças e adolescentes é maior ou igual a 45mg/dl, desta forma esta 

assertiva é falsa. Sendo assim, a opção correta seria a alternativa A (I verdadeira e II falsa). Referência: Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia e 

prevenção da aterosclerose - 2017 (Sociedade Brasileira de Cardiologia) página 42, tabela 8 "Valores de referência para lípides e lipoproteinas em crianças e 

adolescentes".
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A questão de número 30 apresenta dois alimentos e em seguida questiona: “Quais são contraindicados em direta com alta concentração de aminoácidos de 

cadeira ramificada?”. De acordo com “AURÉLIO, O mini dicionário de língua portuguêsa. 3ª edição revisada e ampliada. 11ª impressão – Rio de Janeiro, 1993”: 

“Direta é o feminino de direto; adj 1. Que vai em linha reta; reto, direito. 2. Sem desvio. 3. Sem intermediário. 4. Sem rodeios. 5. Franco, espontâneo. 6. Que incide 

imediatamente sobre pessoa ou bens.” Contudo não é encontrado na literatura a definição de uma “direta com concentração de aminoácidos cadeira ramificada” 

o que sugere que houve um erro de digitação na palavra “direta”, elemento crucial para a interpretação da questão. Dessa maneira, a pergunta apresentada ficou 

som coerência, não sendo possível responde-la de acordo com o enunciado e devendo, portanto, ser anulada.
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A questão foi mal elaborada e mal redigida, criando ambiguidade e confusão nos candidatos. A título de exemplo, temos a palavra “direta”, que não tem coesão 

com o restante da sentença, assim como a palavra "cadeira", impossibilitando a perfeita compreensão do que está sendo abordado. Sendo assim, pede-se a 

anulação da questão devido ao erro em sua elaboração.
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra A (apenas I), porém segundo a Tabela de Composição de 

Alimentos (TACO) e um artigo publicado na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, além dos artigos citados neste, a primeira afirmativa não pode estar correta, 

pois ovos e carnes são alimentos ricos em aminoácidos de cadeia ramificada e a questão fala justamente sobre dieta rica nesse tipo de aminoácido. Logo esta 

questão deve ser anulada, pois a alternativa correta seria letra D (Nenhum dos dois). Referências: A Suplementação de Leucina com Relação á Massa Muscular em 

Humanos. São Paulo: Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 7, n. 40, ago. p.212-223. 2013. Lancha, J.; Campos-Ferraz, P. L.; Rogeri, P. S. Suplementação 

Nutricional no Esporte. Primeira Edição. Guanabara Koogan. São Paulo. Vol. 2. 2009. p. 150. Lima, D. M.; Padovani, R. M.; Amaya, D. B. R.; Farfán, J. A.; Nonato, C. 

T.; Lima, M. T.; Salay, E.; Colugnati, F. A.; Galeazzi, M. A. M. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4º Edição Revida e Ampliada. Campinas. 2011.
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I - Cálcio deve constar em dieta com o objetivo de prevenir e tratar litíase renal. (Alternativa FALSA, pois o cálcio deve constar em dieta nos casos de quem já teve 

ou tem probabilidade de desenvolver e/ou em casos de reincidivas de cálculos renais com o objetivo de preveni-los, mas não tratá-los. O cálcio não trata a litíase 

renal já instalada, mas previne a formação de cálculos renais. "O planejamento nutricional desempenha um papel fundamental na prevenção da nefrolitíase. As 

recomendações giram em torno da manutenção de níveis adequados de cálcio, do aumento da ingestão de líquidos, frutas e verduras, e da redução do consumo 

de sódio e proteína animal(Pachaly et al, 2016). Referência 1: Pachaly et al. Tratamento da nefrolitíase: onde está a evidência dos ensaios clínicos?. Jornal 

Brasileiro de Nefrologia, v. 38, n. 1, 2016. pag. 101. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jbn/v38n1/0101-2800-jbn-38-01-0099.pdf>. Referência 2: Krause: 

alimentos, nutrição e dietoterapia/L. Kathleen, SylviaEscott-Strump. Parte 5 - Tratamento médico nutricional. Capítulo 36 - Terapia Nutricional para Distúrbios 

Renais. pag 950, subtítulo: Cálculos de Cálcio: Cálcio. Rio de janeiro, 2011. II - A dieta recomendada para indivíduo com esofagite deve ser hipolipídica. (Alternativa 

verdadeira). Referência: Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia/L. Kathleen, SylviaEscott-Strump. Parte 5 - Tratamento médico nutricional. Capítulo 26 - 

Tratamento Médico Nutricional nas doenças do trato gastrointestinal superior. pag 659. subtítulo: Tratamento Médico Nutricional. Rio de janeiro, 2011. 

Alternativa correta: Letra B - I é falsa e II é verdadeira. No gabarito liberado na pagina do sistema consta que a alternativa correta seria a letra C.
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O item I da questão 37 “Algas apresentam altas concentrações de vitamina B12.” é considerado falso pelo gabarito oficial, letra D “I e II são falsas”. Todavia, de 

acordo com MAHAN, L. K; Escott-Stump, S. Krause. Alimentos, nutrição e dietoterapia. 13ª ed., São Paulo: Roca. P. 1148, 2013. “... macroalgas e algas (espirulina) 

têm sido considerados como contendo significativa quantidade de B12.” o que torna a alternativa verdadeira. Portanto mesmo que questionada sua 

biodisponibilidade, as algas apresentam altas concentrações de vitamina B12. Sendo assim, o item I é verdadeiro e a alternativa correta é a letra A “I é verdadeira 

e II é falsa”.
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De acordo com o anunciado I da questão que fala do preparo dos alimentos o procedimento deve garantir que todo o alimento atinja a temperatura mínima de 

60º, sendo a RDC 216 parágrafo 4.8.8 refere que o tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC 

(setenta graus Celsius). Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico desde que as combinações de tempo e temperatura sejam suficientes 

para assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Para assegurar o binômio tempo temperatura vocês deveriam citar o tempo mínimo para o alimento 

ser considerado seguro em cocção de 60º, sem o tempo o alimento não é seguro. Referência para analise: • 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-

RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b
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A RDC 216 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação em seu quesito 4.8.8 diz que: “O tratamento térmico deve 

garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius). Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no 

tratamento térmico desde que as combinações de tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos.” Desta 

forma, a afirmativa I “Procedimentos devem garantir que todo alimento atinja a temperatura mínimo de 60°C” se faz falsa, já que, de acordo com a RDC 216, 

aqueles alimentos que passam por tratamento térmico devem atingir temperatura mínima de 70°C. A RDC 216 no quesito 4.8.13 dispõe que: “O descongelamento 

deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. O 

descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5ºC (cinco graus Celsius) ou em forno de micro-ondas quando o 

alimento for submetido imediatamente à cocção.” Esse quesito torna a afirmativa II falsa, como já determinado no gabarito divulgado. A partir dessas colocações, 

a alternativa “d – I e II são falsas” se torna correta para a questão 38. REFERÊNCIA ANVISA, 2004. Resolução RDC n° 216 de 15 setembro de 2004 – Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Disponível em:< 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-

RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b>. Acesso em: 12 fev. 2019.
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O gabarito preliminar da referida questão (alternativa “A”) não pode prosperar, visto que a afirmativa I é falsa. Segundo a RDC nº 216 de 2004 todas as partes do 

alimento devem atingir a temperatura de, no mínimo, 70ºC. Senão vejamos: “4.8.8 O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a 

temperatura de, no mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius)” (ANVISA, 2004). Sendo assim, o gabarito deve ser retificado, assumindo a alternativa “D” como correta. 

BRASIL. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de Setembro de 2004. Estabelece procedimentos de boas Praticas para 

serviço de alimentação, garantindo as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 setembro de 2004.
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra C (Pobre em fibras), porém segundo a Diretriz Brasileira de 

Hipertensão VI e um artigo publicado na Scientia Medica de Porto Alegre, além dos artigos citados neste, a dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

tem como característica principal a diminuição de gorduras e rico em frutas, hortaliças, fibras, minerais e laticínios, logo a opção C não pode estar correta. Feito 

isso, esta questão deve ser anulada, pois a alternativa correta seria letra D (Pobre em gorduras saturadas). Referências: Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI: 

Tratamento Não Medicamentoso e Abordagem Multiprofissional. J Bras Nefrol 32; Supl1 (2010) S22-S28 PIPER, Vanessa Alves et al. Dieta DASH na redução dos 

níveis de pressão arterial e prevenção do acidente vascular cerebral. Scientia Medica, Porto Alegre, v. 22, n. 2, p.113-118, maio 2012.
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A Terapia Nutricional Oral deve está indicada quando a ingestão oral for inferior a 60% das necessidades nutricionais em até 5 dias consecutivos. Sendo assim, 

ambas afirmativas são falsas, correspondendo a alternativa de letra D. Ref: BRASPEN J; 2018.
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A afirmativa II está FALSA , pois a terapia Nutricional Oral (TNO) está indicada quando a ingestão oral for SUPERIOR a 60% das necessidades nutricionais. Solicito 

correção da alternativa.
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I - A Terapia Nutricional Enteral é indicada quando a ingestão oral for menor que 70% das necessidades nutricionais nos últimos 7 dias. (Alternativa Falsa). II - A 

Terapia Nutricional Oral (TNO) está indicada quando a ingestão oral for inferior 70% das necessidades nutricionais nos últimos 3 dias. (Alternativa FALSA). "A 

ingestão via oral é indicada quando a Ingestão alimentar suprir=75% das necessidades nutricionais. Quando a dieta oral não atingir 75% das necessidades 

nutricionais em 10 dias deve-se associar os suplementos nutricionais. Se a ingestão for inferior a 60% em 10 dias deve-se iniciar a nutrição enteral." Referência 1: 

Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia/L. Kathleen, SylviaEscott-Strump. Parte 3 - Cuidado nutricional. Capítulo 20 - Intervenção: Terapia Nutricional Enteral e 

parenteral. pag 509. subtítulo: Terapia Enteral. Rio de janeiro, 2011. Referência 2: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Cuidados em terapia nutricional / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 3 v.: il . (Caderno de Atenção Domiciliar ; v. 3). Pag. 30. Referência 3: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Pag 

23. Alternativa correta: Letra D - I é verdadeira e II é falsa. No gabarito liberado na pagina do sistema consta que a alternativa correta seria a letra B.
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra B (I é falsa e II é verdadeira), porém segundo a ESPEN, BRASPEN 

e o Manual de Terapia Nutricional na Atenção Domiciliar Especializada no SUS a Terapia Nutricional Oral deve está indicada quando a ingestão oral for inferior a 

60% das necessidades nutricionais em até 5 dias consecutivos. Feito isso, esta questão deve ser anulada, pois a alternativa correta seria letra D (I e II são falsas). 

Referências: BEGHETTO, Mariur Gomes et al. Triagem Nutricional em adultos hospitalizados. Rev. Nutr., Campinas, v. 21, n. 5, p.589-601, out. 2008. BRASPEN J 

2018; 33 Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. ESPEN GUIDELINES ON DEFINITIONS 

AND TERMINOLOGY OF CLINICAL NUTRITION, 2017
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O item I da questão 47 “A triagem nutricional deve ser realizada em até 3 dias após a admissão hospitalar.” é considerado verdadeiro de acordo com o gabarito, 

letra C, “I e II são verdadeiras.”. Contudo de acordo com CASTRO, M. G. et al. Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional no Paciente Grave. BRASPEN J, v. 33, n. 1, p. 

3, 2018. “A Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral (BRASPEN), alinhada com diversas outras sociedades de TN, recomenda a realização da triagem 

nutricional em até 48 horas após a admissão hospitalar. Considerando-se a rápida deterioração do estado nutricional que ocorre em pacientes críticos, esforções 

devem ser realizados para fazer a triagem nas primeiras 24 horas da admissão, com subsequente avaliação nutricional mais detalhada nos pacientes que 

apresentarem risco nutricional.”. Portanto a triagem deve ser realizada em até 2 dias e não 3, como apresentado. Sendo assim o item I é falso e alternativa correta 

é a de letra B “I é falsa e II é verdadeira”.
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra C (I e II são verdadeiras), porém segundo a ESPEN, BRASPEN e o 

Manual de Terapia Nutricional na Atenção Domiciliar Especializada no SUS a triagem nutricional deve ser realizada entre 24 e 48 horas após admissão hospitalar. A 

avaliação do paciente deve ser repetida semanalmente. Feito isso, esta questão deve ser anulada, pois a alternativa correta seria letra D (I e II são falsas). 

Referências: BEGHETTO, Mariur Gomes et al. Triagem Nutricional em adultos hospitalizados. Rev. Nutr., Campinas, v. 21, n. 5, p.589-601, out. 2008. BRASPEN J 

2018; 33 Manual de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. ESPEN GUIDELINES ON DEFINITIONS 

AND TERMINOLOGY OF CLINICAL NUTRITION, 2017
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A questão 48 pede para indicar qual alternativa de vitamina não faz parte do complexo B, mas todas as alternativas fazem parte do complexo B (niacina=B3, 

tiamina=B1, piridoxina=B6 e biotina=B7). Referência para analise: • http://ilsi.org/brasil/wp-content/uploads/sites/9/2016/05/09-Complexo-B.pdf
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Não há alternativa correspondente a resposta correta da questão. Todas as alternativas indicam vitaminas do Complexo B: Niacina é a vitamina B3; Tiamina é a 

vitamina B1; Piridoxina é a vitamina B6; Biotina é a vitamina B7. Referência: Livro "VITAMINAS, MINERAIS E ELETRÓLITOS: ASPECTOS FISIOLÓGICOS, NUTRICIONAIS 

E DIETÉTICOS". Autores: DANIELA BARBIERI HAUSCHILD; MARIA ELIANA MADALOZZO SCHIEFE; RUBIA DANIELA THIEME. Editora: Rubio. Ano: 2015.
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Nesta questão ha um erro quanto as vitaminas informadas do complexo B. Todas as alternativas constam uma vitamina desse completo. Referência: Vannucchi,H; 

Cunha, S.F.C. Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes - Vitaminas do Complexo B: Tiamina, Riboflavina, Niacina, Piridoxina, Biotina e Ácido Pantotênico / 

ILSI Brasil (2009) Solicito ANULAÇÃO dessa questão.
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Vitaminas do complexo B: A) Niacina - " As vitaminas do complexo B, como Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Pirodoxina (B6), Biotina, Ácido Fólico, 

Ácido Pantotênico e Cobalamina (B12), atuam como coenzimas." Referencia: Bases Bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fazes da vida, na saúde e 

na doença/ Silvia Maria Franciscato Cozzolino, Cristiane Cominetti. Barueri, SP: Manole, 2013. Capítulo 28 - Niacina. pag 533. B) Tiamina - " As vitaminas do 

complexo B, como Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Pirodoxina (B6), Biotina, Ácido Fólico, Ácido Pantotênico e Cobalamina (B12), atuam como 

coenzimas." Referencia: Bases Bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fazes da vida, na saúde e na doença/ Silvia Maria Franciscato Cozzolino, 

Cristiane Cominetti. Barueri, SP: Manole, 2013. Capítulo 28 - Niacina. pag 533. C) Pirodoxina - " As vitaminas do complexo B, como Tiamina (B1), Riboflavina (B2), 

Niacina (B3), Pirodoxina (B6), Biotina, Ácido Fólico, Ácido Pantotênico e Cobalamina (B12), atuam como coenzimas." Referencia: Bases Bioquímicas e fisiológicas 

da nutrição: nas diferentes fazes da vida, na saúde e na doença/ Silvia Maria Franciscato Cozzolino, Cristiane Cominetti. Barueri, SP: Manole, 2013. Capítulo 28 - 

Niacina. pag 533. D) Biotina - "A Biotina é uma vitamina hidrossolúvel essencial para os mamíferos e faz parte do grupo das vitaminas do complexo B." Referencia: 

Bases Bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fazes da vida, na saúde e na doença/ Silvia Maria Franciscato Cozzolino, Cristiane Cominetti. Barueri, 

SP: Manole, 2013. Capítulo 31 - Biotina. pag 571. Essa questão não possui alternativa correta.
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Prezados, boa noite. Todas as alternativas desta questão são vitaminas do complexo B, da alternativa A a D, respectivamente temos: B3, B1, B6 e B7. Portanto, 

nenhuma das alternativas é válidas de acordo com o enunciado, que questiona qual delas não pertence ao complexo B. Referência: MAHAN L. K. et al, KRAUSE: 

Alimentos, nutrição e dietoterapia. Editora Elsevier. 13ª edição. Capítulo 3: Ingestão: Os nutrientes e seu metabolismo. Pág 74 a 87
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No anunciado I da questão 52 refere-se que bactérias fecais são patogênicas. De acordo com a Cartilha de Boas Praticas para serviços de alimentação as fezes tem 

bactérias patogênicas e um exemplo clássico é a Escherichia Coli. Como o anunciado não citou os nomes de bactérias benéficas ou a expressão “todas as bactérias 

fecais são patogênicas...” não considero a questão falsa, pois nas fezes a sim bactérias patogênicas. Se não ouve-se não seria necessário as boas praticas de 

manipulação de alimento, em que os manipuladores são orientados a lavar a mão depois de ir ao banheiro ou fazer exame de fezes periodicamente. Referência 

para analise: • http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_integrado_vigilancia_doencas_alimentos.pdf 

•http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Servi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20-2dfc-

4071-b516-d59598701af0 • https://www.vponline.com.br/portal/noticia/886/como-a-saude-intestinal-pode-reduzir-o-risco-de-infeccao-urinaria
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A afirmativa I foi considerada FALSA. Porem ela é uma afirmativa verdadeira: Coliformes fecais ou coliformes termo tolerantes são bactérias capazes de 

desenvolver e/ou fermentar a lactose com produção de gás a 44ºC em 24 horas. A principal espécie dentro desse grupo é a Escherichia coli. Essa avaliação 

microbiológica da água tem um papel destacado, em visto da grande variedade de microrganismos patogênicos, em sua maioria de origem fecal, que pode estar 

presente na água (BETTEGA,2006). Solicito a troca para a alternativa correta
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As bactérias fecais encontradas em diversos alimentos como folhosos, verduras, legumes e queijos envolvem riscos eminentes à saúde humana. Essas bactérias 

podem provocar doenças diarreicas, gastroenterite e doenças de pele, segundo especialistas. “Com certeza envolve um risco. São bactérias potencialmente 

patogênicas, podem vir a provocar doenças ao ser humano. No queijo por exemplo, é uma situação complicada, principalmente se a produção não tem vigilância, 

se é comercializada sem rótulo e sem carimbo”, como já é popularmente comercializado em feiras livres por exemplo. As bactérias coliformes têm sido usadas 

como indicadores de condições insalubres em água e alimentos por mais de um século. Este conceito originou-se no final dos anos 1800, após a descoberta de que 

E. coli pode ser encontrada no mesmo local onde há presença de fezes, e sua detecção em água foi usada para “indicar” uma maior probabilidade de que outros 

patógenos, como Salmonella typhi (febre tifóide), também estivessem na água, ou seja, foi um indicador de condições insalubres. Alimentos como frutas, legumes 

e hortaliças devem ser higienizados, tendo em vista que esses podem ser consumidos crus. A correta higienização elimina os micróbios patogênicos e os parasitas. 

“Todo alimento que é consumido cru, como frutas de cascas e legumes, deve ser higienizado antes do consumo. É necessário que se lave com água corrente e que 

deixe de molho com água sanitária ou vinagre” para eliminação dessas bactérias causadoras de doenças. BRASIL. CGPAN/SAS/Ministério da Saúde. Guia Alimentar 

para a População Brasileira: Promovendo a alimentação saudável, 2005. Jay, J. M. 1996. Modern Food Microbiology, 5th edition. Chapman & Hall, NY, NY. 

Kornacki, J. L. & J. L. Johnson. 2001. Enterobacteriaceae, coliforms, and E. coli as quality and safety indicators. Compendium of Methods for the Microbiological 

Examination of Foods. 4 th ed. F. P. Downes/K. Ito editors. APHA. Washington, DC. Standard Methods for the Examination of Dairy Products. 17th ed. 2004. APHA, 

Washington, DC
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.

INDEFERIDO Recurso repetido.

21

Curso Superior completo 

em Nutrição, reconhecido 

pelo MEC e com 

habilitação legal para o 

exercício da profissão.

53

De acordo com o gabarito as duas questões são verdadeiras, sendo que no anunciado I refere-se ao pré-preparo de alimentos, onde que a cocção é considerada 

parte do pré-preparo do alimento. Já no anunciado II refere que o ponto de controle é um local a ser corrigido porém sem risco a saúde, sendo que se deve ser 

corrigido oferece risco eminente a saúde, se não, não seria considerado ponto de controle. Referência para analise: • 

http://ftp.medicina.ufmg.br/omenu/materiais/1a-apostila-06082015.pdf • 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5550948/4146022/01_Cuidados_no_prepreparo_de_alimentos.pdf • 

https://www.nutricaoempauta.com.br/lista_artigo.php?cod=122
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Em informativo sobre pré-preparo de alimentos a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização 

Sanitária e Controle de Zoonoses e o Instituto de Nutrição Annes Dias trazem como definição de pré-preparo as etapas pelo qual os alimentos passam antes se 

serem consumidos crus ou submetidos à cocção. Nesse mesmo raciocínio MEDEIROS, M. G. G. A et al. (2017), em sua pesquisa, dividiu os setores de produção em 

áreas de pré-preparo e cocção. Em cartilha “Banco de alimentos e colheita urbana: Manipulador de alimentos II - Cuidados na Preparação de Alimentos” do 

programa Mesa Brasil Sesc - Segurança Alimentar e Nutricional, a cocção é descrita na seção de preparo e não de pré-preparo dos alimentos. Diante dessas 

colocações é possível dizer que a afirmativa I “O pré-preparo de alimentos envolve limpeza, divisão e cocção” se faz incorreta, por considerar a cocção uma das 

etapas do pré-preparo. REFERÊNCIA S/SUB/VISA/Instituto de Nutrição Annes Dias, 2014. Informativo Técnico - Pré-preparo de alimentos. Informativo n°1, out. 

2014. Disponível em:< http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5550948/4146022/01_Cuidados_no_prepreparo_de_alimentos.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019. 

MEDEIROS, M. G. G. A; CARVALHO, L. R; FRANCO, R. M. Percepção sobre a higiene dos manipuladores de alimentos e perfil microbiológico em restaurante 

universitário. Revista Ciência da Saúde Coletiva, fev. 2017. Disponível em:<https://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232017000200383>. Acesso em: 12 fev. 2019. SESC, 2003. Banco de alimentos e colheita urbana: Manipulador de alimentos II - Cuidados na Preparação de 

Alimentos. Mesa Brasil SESC, 2003. Disponível em:< http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha5.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
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A etapa de pré-preparo não envolve cocção, como dito na afirmativa I da questão, caracterizando-a como FALSA. A fase de "cocção" faz parte da etapa de 

PREPARO. Ref: Livro "Técnica Dietética: Pré-Preparo e Preparo de Alimentos". Autores: Raquel Braz Assunção Botelho, Erika Barbosa Camargo. Editora: Atheneu, 

2ª edição.
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Conforme o gabarito na afirmativa I está incluído a COCÇÃO no pré-preparo. Mas o pre-preparo é a etapa em que os alimentos sofrem tratamento ou 

modificações através de higienização, tempero, corte, porcionamento, seleção, escolha, moagem e/ou adição de outros ingredientes. O pré-preparo, como o 

nome diz, é a etapa prévia ao preparo. ( http://www.dabst.eb.mil.br/_upados/_secoes/_sgls/_2017/PASA-PROGRAMA-DE-AUDITORIA-E-SEGURANCA-

ALIMENTAR/MATERIAL-DIDATICO/Criterios_de_Preparo_na_Manipulacao_de_Alimentos.pdf)
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra C (I e II são verdadeiras), porém segundo a RDC nº 216 os 

alimentos devem passar por higienização (que tem por definição o processo de limpeza e desinfecção) quando aplicada. Feito isso, com a banca não especifica 

qual situação se aplica a questão, podendo gerar dúvidas, logo a alternativa correta seria letra B (I é falsa e II é verdadeira), anulando assim a questão. Referências: 

RESOLUÇÃO-RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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O item II da questão 55 “A proteína da soja possui um valor biológico inferior ao do arroz integral.” é considerado verdadeiro de acordo com o gabarito, a letra C, 

“I e II são verdadeiras.”. Entretanto, sabendo que por definição, proteína de alto valor biológico possuí “presença de aminoácidos essenciais, para os quais a 

síntese corporal é inadequada para atender as necessidades metabólicas e que devem ser fornecidos na dieta: treonina, triptofano, histidina, lisina, leucina, 

isoleucina, metionina, valina e fenilalanina.” e que estas se tratam de “produtos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados“ podemos concluir que a 

soja e o arroz não são proteínas de alto valor biológico, portanto possuem o mesmo valor biológico, baixo valor biológico. O que torna a sentença II falsa, sendo a 

alternativa correta letra A “I é verdadeira e II é falsa.”. CHEMIN S.M.S.S.; MURA J.D.P. Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo: ROCA - 2ª Ed. P. 

394, 521, 2010.
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De acordo com o anunciado II da questão de vocês a proteína da soja tem um valor biológico inferior ao do arroz integral, porem em pesquisa fala que a proteína 

da soja é superior a proteína do arroz. Então considero o anunciado II falso em vez de verdadeiro como o gabarito de vocês alegou. Referência para analise: • 

http://www.scielo.br/pdf/pat/v41n3/a06v41n3.pdf
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra C (I e II são verdadeiras), porém segundo a Sociedade Brasileira 

de Alimentação e Nutrição, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), FAO/WHO, 1991 e Hughes et al., 2011 as proteínas da soja tem valor 

biológico superior ao de vários alimentos, inclusive o arroz integral. Feito isso, esta questão deve ser anulada, pois a alternativa correta seria letra A (I é verdadeira 

e II é falsa). Referências: FAO/WHO/UNU- Food and Agricultural Organization/World Health Organization/ United Nations University. Protein Quality Evaluation. 

Report of a joint. FAO/WHO/UNU Expert Consultation. FAO: Rome, 1991. Hughes GJ, Ryan DJ, Mukherjea R, Schasteen CS. Protein digestibility-corrected amino 

acid scores (PDCAAS) for soy protein isolates and concentrate: criteria for evaluation. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 12707–12712 O Benefício do Consumo da 

Proteína Isolada de Soja nas Diferentes Fases da Vida. Brasil: Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, 2015.
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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O tema desta questão não se encontra dentro do conteúdo programático do edital, não podendo ter sido cobrado na prova. Esta questão caberia dentro do item: 

Técnica dietética: conceito, classificação e características sensoriais dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Preparo de alimentos: processos e 

métodos de cocção. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição: planejamento físico-funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Organização, 

coordenação e controle. Normas de higiene e segurança do trabalho. Planejamento de cardápios. Farmacognosia, entre outros. Peço que revejam o conteúdo 

programático do Edital para Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 01/2019, pois não foi 

mencionado nenhum dos itens acima.
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De acordo com o gabarito liberado pela banca a alternativa correta para esta questão seria a letra C (I e II são verdadeiras), porém segundo uma Tese de 

Mestrado, um Ciclo de Exposições e ao livro Plantas Medicinais de Cabral et. al, os alcaloides tem função protetora somente. Feito isso, esta questão deve ser 

anulada, pois a alternativa correta seria letra B (I é falsa e II é verdadeira). Referências: MARINHO, Susana Regina Monteiro. Função dos Alcalóides Indólicos 

Monoterpenóides de Catharaníhus roseus (L.) G. Don. 2001. 68 f. Tese (Doutorado) - Curso de Biologia do Desenvolvimento e Reprodução Vegetal, Departamento 

de Botânica, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Porto, 2001. Cabral C, Pita JR, Salgueiro L, 2014. Plantas Medicinais: entre o passado e o presente – A 

colecção de fármacos vegetais da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (séculos XIX-XX), 2ª Edição. Imprensa da Universidade de Coimbra, Portugal. 

COIMBRA, Universidade Federal de. Ciclo de Exposições Temas de Saúde, Farmácia e Sociedade: ALCALÓIDES relevância na farmácia e no medicamento. 2015. 

Disponível em: <https://www.uc.pt/ffuc/patrimonio_historico_farmaceutico/.../1exposicao.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
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De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios de Universalidade, Equidade e Integralidade, são norteadores do SUS como um todo, não apenas da antenção 

básica. Sendo a atenção básica, o atendimento inicial dos usuários nos sistemas de saúde. A afirmativa número 1 estaria correta se fosse: "Universalidade, 

Equidade e Integralidade são princípios norteadores do SUS" e portanto a alternativa correta para a questão, seria a letra B. Referência: 

portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus
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Segundo o livro Fundamentos de traumatismo dental: guia de tratamento passo a passo, Andreasen & Andreasen - 2° edição - Ed: Artmed e a cartilha de Trauma 

dental do Provab: módulo Eventos Agudos em Saúde Bucal, 2014; da Universidade Federal de Santa Catarina Modo de acesso: www.unasus.ufsc.br Não há 

definição de traumatismo dental que possa levar a uma necrose pulmonar (o termo correto seria Necrose Pulpar) e o termo luxação radial não é existente nas 

nomenclaturas de traumatismos dentais.
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A pergunta em questão faz a troca do termo odontológico "necrose pulpar" por "necrose pulmonar", tornando a alternativa incoerente e sem resposta correta. 

Visto que nenhum dos traumatismos dentários apresentados nas alternativas são capazes de causar necrose pulmonar. Sugiro anulação da questão.
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De acordo com o Dr. Krivega MS, as causas para uma necrose pulmonar podem ser as seguintes: - Efeito mecânico, quando, como resultado de uma lesão direta, 

ocorreu a morte de uma determinada área de tecido; - Danos a alta ou, inversamente, baixa temperatura - efeitos térmicos; - Término do suprimento sanguíneo 

de uma determinada área devido ao bloqueio do vaso que o alimenta com trombo, êmbolo, tumor, edema; espasmo longo do vaso de alimentação. Isso é 

chamado de causa hemodinâmica e o atendimento de emergência para o edema pulmonar ocorre imediatamente; - Derretimento de tecidos por micróbios e suas 

toxinas; - Danos químicos no local de um órgão ou tecido (ácido, álcali, venenos); - Necrose devido a radiação ou eletricidade; - Uma reação alérgica também pode 

causar necrose. Nenhuma das alternativas da questão pode ser alguma causa de necrose pulmonar. Referência: http://pt.surgeon-live.com/content_nekroz-

legkikh-simptomy-i-lechenie.htm
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Após a afirmativa de número I (1), existe a palavra "ERRADO", escrita dessa forma, induzindo o candidato à resposta da questão, visto que é uma afirmativa falsa. 

Esse possível equívoco de digitação faz com que esta afirmativa se mostre confusa, uma vez que, claramente, essa palavra não deveria estar ali escrita. Por isso 

solicito sua anulação.
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A questão apresenta a resposta da alternativa I, a qual o candidato deveria julgar verdadeiro ou falso. Após a afirmação I, encontra-se em caixa alta a palavra 

"ERRADO". Tal episódio pode ter favorecido alguns candidatos, assim como prejudicado outros ao induzir algum tipo de resposta. Sugiro a anulação da questão.
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De acordo com Traumatismo dentário: soluções clínicas, Andreasen & Andreasen - Ed: Panamerica, 1991, Fundamentos de traumatismo dental: guia de 

tratamento passo a passo, Andreasen & Andreasen - 2° edição - Ed: Artmed e a cartilha de Trauma dental do Provab: módulo Eventos Agudos em Saúde Bucal, 

2014; da Universidade Federal de Santa Catarina Modo de acesso: www.unasus.ufsc.br/ A abordagem para a avulsão dentária seria "Avulsão: nestes casos, se 

houver uma pessoa que tenha conhecimento para proceder à primeira intervenção no indivíduo que sofreu a avulsão, ela deverá tentar reposicionar o dente 

afetado dentro do alvéolo, desde que não haja risco de o paciente aspirá-lo ou engoli-lo. Nos casos de impossibilidade de reposicionamento no alvéolo, o dente 

pode ser mantido em leite ou soro fisiológico, podendo ser reimplantado até 6 horas após o trauma. Caso o dente tenha caído fora da cavidade bucal, deve-se 

apenas lavá-lo com soro fisiológico. Não se deve limpar a superfície dentária com gaze ou qualquer instrumental cortante. Logo que possível, o paciente deverá ser 

encaminhado ao cirurgião-dentista para estabilização do dente e tratamento endodôntico (curativo com hidróxido de cálcio). Não é seria correto a lavagem do 

dente com água corrente.

INDEFERIDO

O candidato não propôs 

intervenção a ser feita em 

relação ao gabarito 

provisório da questão.

22

Curso Superior completo 

em Odontologia, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

43

O cirurgião dentista só estará completamente apto a determinar um plano de tratamento à um paciente que sofreu traumatismo, após a realização de, exame 

clínico e físico, anamnese, radiografias e tomografia computadorizada. Através desse estudo, pode-se concluir que : " Notou-se que o corte axial da tomografia é 

ideal para o diagnóstico de fratura longitudinal, porque o plano é perpendicular à linha da fratura. Concluiu-se que este exame é superior a radiografia periapical 

na detecção de fratura radicular vertical." Portanto o diagnóstico conclusivo em caso de traumatismo dentário só pode ser feito após o uso da tomografia 

computdorizada. Referencia: files.bvs.br/upload/S/0104-7914/2011/v20n53/a2920.pdf
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47

Conforme o livro Patologia Oral e Maxilofacial, Neville - 3° edição - Ed: Elsevier - pág: 456 A definição para Mucocele seria: "A mucocele é uma lesão comum da 

mucosa oral resultante da ruptura de um ducto de glândula salivar e o extravasamento da mucina para dentro dos tecidos moles adjacentes." Na questão o 

correto seria ruptura e não obstrução, tendo as palavras conotação diferente; o mesmo é reforçado pelo termo extravasamento na segunda parte da afirmação.

DEFERIDO



22

Curso Superior completo 

em Odontologia, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

47

De acordo com o autor da referência 1, "Mucocele é uma lesão comum na mucosa bucal, que resulta da ruptura de um ducto de glândula salivar e consequente 

derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles circunjacentes.", já o autor da referencia 2 afirma que "sua etiologia está relacionada com o 

rompimento dos ductos glandulares e extravasamento do conteúdo salivar para os tecidos adjacentes, normalmente esse rompimento é causado por trauma.", 

portanto, a principal causa de mucocele é pela ruptura do ducto das glândulas salivares menores e posterior extravasamento de muco para o tecido. Sedo assim, a 

afirmativa numero 1 da questão 47 encontra-se incompleta e errada, sendo a alternativa B a alternativa correta. Referencias: 

1)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-64402013000500537 2)http://estomatologiaonlinepb.blogspot.com/2015/01/mucocele-ranula-e-

sialolitiase.html 3)http://www.medicinaoral.com/odo/volumenes/v2i1/jcedv2i1p18.pdf 4)http://aps.bvs.br/aps/o-que-e-mucocele/
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A afirmativa numero 1 não é uma contra indicação para realização de próteses metal free. De acordo com a referencia: "A contra-indicação é devido à falha que 

ocorre normalmente na região do conector levando à sua fratura. Bem como falhas de adaptação marginal, lembrando-se que forças de mordida aplicadas na 

direção horizontal são um fator crítico que determina sucesso e fracasso. Por isso se constroem próteses fixas metal-free em até só três elementos e não mais." e 

de acordo com a referencia 2: "não podem ser utilizadas sobre pinos metálicos; não podem ser utilizadas em dentes com manchamentos ou escurecimentos mais 

intensos; não podem ser utilizadas em próteses que repõem dentes ausentes" Referencias: 1)https://docplayer.com.br/2905365-Indicacoes-e-contra-indicacoes-

da-ceramica-metal-free-na-confeccao-de-proteses-fixas.html 2)http://luisgustavoleite.com.br/blog/proteses-dentarias-em-porcelana-pura/
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A questão apresenta a seguinte opção na qual é considerada como alternativa falsa: II. Os ambulatórios especializados são formas de acesso aos serviços nas 

Redes de Atenção à Saúde. Essa opção também esta certa, ou seja, a alternativa C é a correta, pois ambas perguntas procedem. De acordo, com a PORTARIA Nº 

4.279, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, são exemplos de pontos de atenção à saúde: os domicílios, as unidades básicas de saúde, as unidades ambulatoriais 

especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio psicossocial, as residências terapêuticas, entre outros.
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A questão apresentada gerá duplo sentindo, por exemplo: A gratuidade é principio... ( A palavra é, expressa ironicamente como se quisesse confirmação, porém 

dando a entender que não é verdade) e na continuidade da pergunta, exemplo: ...ou diretriz norteador do SUS. ( A palavra ou, une as orações, de modo que 

designa a alternativa correta ou incompatibilidade da resposta). Sendo assim, as conjunções é e ou, induziam o candidato a erro mediante a escolha de qualquer 

uma das alternativas.
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A questão apresenta a seguinte alternativa considerada como falsa: II. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu tero nutricional. Esta 

opção também esta correta, de modo que, por mais que a banca não tenha finalizado o artigo com contexto completo, a alternativa define-se como todo e 

qualquer enunciado de sentido completo. Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: VI - fiscalizar e inspecionar 

alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. No meu ponto de vista a questão estaria errada 

se a contextualização da pergunta estivesse incompatível e redigido de forma errônea com o que o artigo prevê.
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No gabarito provisório, a banca afirma como resposta correta para a questão a letra A (I é verdadeira e II é falsa). Entretanto, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988, Título VIII da Ordem Social, Capítulo II da Seguridade Social, Seção II da Saúde, Artigo 200, os itens V e VI dispõem respectivamente: “V - 

incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano”, (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p.). A Lei Nº8080, de 19 de Setembro de 1990, no Capítulo I dos Objetivos e Atribuições, Artigo 6º, item V dispõe “da 

vigilância nutricional e a orientação alimentar” (BRASIL. Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990. Brasília: DF. 1990. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm Acesso em: 12 fev. 2019.). Dessa forma, validando ambas as afirmações expostas na questão como 

verdadeiras.
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No gabarito provisório, a banca afirma como resposta correta para a questão a letra C (autonomia versus dependência). Entretanto, Erik Erikson, autor 

responsável pelo desenvolvimento da Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, define em seu livro Infância e Sociedade, no capítulo 7 “Oito Idades do Homem”, a 

quarta fase como “Indústria versus Inferioridade” (Erikson, E. RJ: Zahar Editores, 1971, p.238). No livro da editora Sanar, 1000 Questões comentadas de provas e 

concursos em Psicologia, os autores utilizam em seu resumo o termo “Produtividade versus Inferioridade” (Uzêda, S. et.al. Salvador: Sanar, 2015, p.321). Diante da 

inconsistência dos termos, realizei uma pesquisa em diferentes sítios e artigos e me deparei com outros termos, tais como: causa, construtividade e diligência. Fica 

claro a inconsistência nos termos usados por diferentes autores, no entanto, o termo Esforço, como exposto na questão, não é utilizado por nenhum outro autor, 

nem mesmo o responsável pelo desenvolvimento da teoria, indicando assim que a questão apresenta duas alternativas, sendo a letra “A” a segunda, que NÃO 

representa os estágios do Desenvolvimento Psicossocial.
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Solicito análise pela Banca Examinadora deste Concurso da questão 45, dentro da Prova de Conhecimento Específico, em função de aparente erro na formulação 

do enunciado da questão, pois o mesmo apresenta uma afirmativa, porém não especifica o que é solicitado a partir da informação dada, isto é, se é para ser 

selecionada alternativa correta, incorreta ou que explique a função do CAPS, cuja afirmativa inicial se refere. De acordo com o item 4.1.2 do Edital de Processo 

Seletivo 01/2019 Hospital Metropolitano Odilon Behrens : "Para os programas de residência em Urgência e Trauma, Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Saúde 

Mental e Saúde da Mulher a prova objetiva constará de 60 (sessenta) questões, com 04 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas 01 

(uma) alternativa correta, com valor de 1,0 ponto para as 20 primeiras questões (Saúde Pública e Saúde Coletiva), comum a todos e 2,0 (dois) pontos para cada 

uma das 40 (quarenta) questões específicas." Porém, de acordo com FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 574, o termo "Questão" trata-se de um substantivo feminino cujos significados são: "1.Pergunta, interrogação. 2. Tese, assunto, 

tema geral, sujeito a meditação, estudo, etc. 3. Desavença, discussão. 4. Verbo. demanda. 5. Ponto para ser resolvido; problema. 6. Ponto em discussão levado à 

Justiça e submetido à decisão de um magistrado. Plural: Questões." Portanto, como o enunciado do item 45 não se encaixa dentro da concepção do termo 

"questão" concebida na Língua Portuguesa e, mais especificamente, como aparece dentro do plural citado no próprio item do Edital deste concurso dito acima, a 

afirmação inicial e as presentes nas alternativas referentes a este item devem ser analisadas, pois a forma como foram redigidas não se caracterizam dentro do 

conceito de "questão" e, portanto, não deveriam ser utilizadas com tal validade.
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No gabarito provisório, a banca afirma como resposta correta para a questão a letra A. No entanto, o enunciado de tal questão nos apresenta apenas uma 

afirmação, não indicando se é para marcar a opção exceto ou a opção que melhor complementa o enunciado. Dessa forma, a questão fica sem mensagem clara 

quanto a qual opção o candidato deveria marcar a partir de tal afirmação, possibilitando mais de uma reposta como alternativa bem como múltiplas 

interpretações sobre como proceder.
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A definição " a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação." Deixa livre a interpretação de dois dos princípios 

doutrinários do Sistema Único de Saúde: a Universalidade que diz do direito à Saúde é a todos; como também a Integralidade como um conjunto articulado de 

ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. Referências: Pinheiro, 

R.INTEGRALIDADE EM SAÚDE. Dicionário da Educação Profissional em Saúde. Disponível em: http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html. 

Acesso em: 12 de fevereiro de 2019
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Conforme a Lei 8080: Art. 16. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único 

de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde. A afirmação I da questão diz que compete ao Ministério da Saúde. Portanto, a 

alternativa correta é a Letra "D", já que as duas afirmações estão erradas. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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Sobre o conceito de intersetorialidade, é possível dizer que ele traz consigo a noção de articulação entre diferentes áreas de trabalho. Contudo, essa articulação 

não corrobora para a anulação dos espaços específicos das políticas setoriais, pelo contrário, através da intersetorialidade, consegue-se ter uma noção de saúde 

que perpasse por vários fatores determinantes. Além disso, a intersetorialidade possibilita com que o Estado contribua com ações que possam promover, prevenir 

e tratar a saúde da população a fim de melhorá-la, ou seja, exercer um controle sobre a mesma. Sendo assim, dentro desses pressupostos, a resposta correta para 

a questão seria a letra B. http://sna.saude.gov.br/download/Cartilha%20Sus%20e%20os%20Municipios.pdf, p. 9.
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A segunda afirmativa exposta diz que a intersetorialidade busca a união de diferentes setores, possibilitando melhor ação estatal a partir do controle, ou seja, 

participação da população. De acordo com as normas e princípios do SUS, essa afirmativa se apresenta com plausível é válida.
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Segundo o artigo.2 do ECA: " Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos. Em parágrafo único informa: "Nos casos expressos em lei, aplica-

se excepcionalmente este estatuto as pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade". Desta forma, a letra correta para a questão seria a opção C. As duas 

afirmativas são verdadeiras. Referência: ECA ( lei 8069/90)
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Segundo o artigo.2 do ECA: " Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos. Em parágrafo único informa: "Nos casos expressos em lei, aplica-

se excepcionalmente este estatuto as pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade". A Lei nº 13.509/2017 acrescentou dois parágrafos ao art. 19 do ECA, 

prevendo que se uma adolescente estiver em programa de acolhimento institucional e for mãe, deverá ser assegurado que tenha convivência integral com seu 

(sua) filho (a), além de ter apoio de uma equipe de psicólogos e assistentes sociais. Desta forma, a letra correta para a questão seria a opção C. As duas afirmativas 

são verdadeiras. Referência : BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. DOU de 16/07/1990 – 

ECA. Brasília, DF. BRASIL. Lei no 13.509, de 22 de novembro de 2017.
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Na questão 17, a segunda afirmação é dada como falsa no Gabarito Preliminar. No entanto, como afirma: "os ambulatórios especializados são formas de acesso 

aos serviços nas Redes de Atenção à Saúde." Conforme a organização do SUS, dada pela Lei Orgânica 8080/90, os ambulatórios especializados compõem a Rede 

de Atenção à Saúde, em nível secundário de complexidade, sendo também uma forma de acesso à Rede. A resposta correta seria a letra c. Portanto, solicito 

revisão. Grata, Bruna Chaves Leal.
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De acordo com a Portaria 4.279 de Dezembro de 2010, os ambulatórios especializados compõem as Redes de Atenção à Saúde. Nesse sentido, os ambulatórios 

são formas de acesso a Rede de Atenção à Saúde. Sendo assim, a afirmativa deveria ser considerada verdadeira. Os ambulatórios não são porta de entrada, mas 

são sim formas de acesso aos serviços.
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Uma vez que o SUS tem como princípios norteadores a universalidade e a equidade, fica implícito que a gratuidade deve ser garantida e entendida como princípio. 

Já que, na nossa sociedade, as famílias apresentam diferença significativa quanto a renda per capita, a gratuidade se apresenta como a forma mais eficaz de 

garantia de qualidade de vida.
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Em seu Art. 200 da Constituição Federal versa que: " Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: VI - fiscalizar e inspecionar 

alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;" Portanto, a afirmação II está CORRETA e não 

falsa, como proposto no gabarito. Sendo assim, as duas afirmações estão corretas e o gabarito correto seria LETRA C . Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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A resposta correta é a letra C e não a A como consta no gabarito. As duas afirmações da questão 19 são verdadeiras e estão no Título VIII da Ordem Social, 

Capítulo II, Seção II, do art200 da Constituição Federal de 1988. ''Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: V - 

incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional'' Fonte: BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, Título VIII da Ordem Social, Capítulo II, Seção II, Artigo 200-V-VI. Senado, 

Brasília: DF. 1988. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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No gabarito oficial publicado, questão N° 19 de saúde pública consta que a alternativa considerada como correta para a questão é letra A”, no entanto solicito a 

retificação do gabarito para a opção de resposta C, pois segundo o artigo 200 da CF, inciso V e VI, as duas alternativas de respostas estão corretas, conforme o que 

cita o artigo 200 da Constituição Federal abaixo: Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e 

fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de 

recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V - incrementar, em sua área de 

atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;      (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) VI - fiscalizar e inspecionar 

alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do controle e fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. Aguardo retorno. Att., Gabriela Moreira Fonseca
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De acordo com o artigo 200 da constituição federal de 1988. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: VI - fiscalizar e 

inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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No gabarito provisório, a banca afirma como resposta correta para a questão a letra A (I é verdadeira e II é falsa). Entretanto, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988, Título VIII da Ordem Social, Capítulo II da Seguridade Social, Seção II da Saúde, Artigo 200, os itens V e VI dispõem respectivamente: “V - 

incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano”, (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p.). A Lei Nº8080, de 19 de Setembro de 1990, no Capítulo I do Objetivos e Atribuições, Artigo 6º, item V dispõe “da 

vigilância nutricional e a orientação alimentar” (BRASIL. Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990. Brasília: DF. 1990. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm Acesso em: 12 fev. 2019.). Dessa forma, validando ambas as afirmações expostas na questão como 

verdadeiras.
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De acordo com o gabarito a segunda afirmação está falsa, apontando como resposta correta a letra A. Contudo, de acordo com a constituição em seu artigo 200º, 

inciso VI: “VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;” Portanto, 

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional é sim uma das competências e atribuições do sistema único de saúde. A 

resposta da questão deve ser mudada para a letra C.
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A questão 19 pede que considere as seguintes afirmações referentes às competências e atribuições do Sistema Único de Saúde: I. Incrementar em sua área de 

atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. II. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional. O gabarito aponta a 

alternativa A como correta (I é verdadeira e II é falsa). No entanto, conforme consta nos incisos V e VI do Art. 200 da Constituição Federal de 1988, ambas são 

competências e atribuições do SUS. O texto colocado para ser analisado na prova é um recorte dos referidos incisos, que em sua totalidade são: V - Incrementar, 

em sua área de atuação, o desenvolvimento cientifico e tecnológico e a inovação. VI - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Uma vez que a questão não pede a literalidade da lei e também considera o recorte do inciso V 

como verdadeiro, também o recorte do inciso VI deveria ser considerado a fim de que se tenha um padrão na análise das respostas. Sendo assim, considerando a 

correspondência entre as assertivas e o disposto na constituição Federal do 1988, a alternativa correta deveria ser a C (I e II são verdadeiras). Referência: BRASIL. 

Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.Constituição Federal, 1988, Art. 200, Incisos V e VI. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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A questão solicita que seja marcada a alternativa que NÃO representa um dos estágios descritos por Erick Erickson. No entanto, há 2 alternativas erradas: A) 

Esforço x Inferioridade e C) Autonomia x Desconfiança. Na sua teoria Érick Erickson dentre os 8 estagios cita: Diligência x Inferioridade e Autonomia x Vergonha e 

Dúvida. Portanto, as alternativas A e C expõem conceitos divergentes do autor proposto. Fonte: https://josesilveira.com/wp-content/uploads/2018/07/Erikson-e-a-

teoria-psicossocial-do-desenvolvimento.pdf
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Na questão 24, sobre a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial de Erik Erickson, a resposta A, dada pelo Gabarito Preliminar como a correta, estaria em 

inconformidades com a teoria apresentada pelo autor. A Fase descrita na questão como "esforço X inferioridade", na teoria e nomeação do autor, em suas 

referências, é apresentada como " produtividade X inferioridade". Solicito revisão. Atenciosamente, Bruna Leal.
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O uso da palavra esforço na alternativa A (Esforço versus inferioridade) oferece margem para interpretações errôneas por não ser encontrado na literatura, ao 

menos, não com frequência. Sobre esse estágio do desenvolvimento apontado por Erickson, vários termos são usados por diferentes autores, como: diligência, 

engenho e indústria, contudo não observei na literatura o terno esforço.
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No gabarito provisório, a banca afirma como resposta correta para a questão a letra C (autonomia versus dependência). Entretanto, Erik Erikson, autor 

responsável pelo desenvolvimento da Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, define em seu livro Infância e Sociedade, no capítulo 7 “Oito Idades do Homem”, a 

quarta fase como “Indústria versus Inferioridade” (Erikson, E. RJ: Zahar Editores, 1971, p.238). No livro da editora Sanar, 1000 Questões comentadas de provas e 

concursos em Psicologia, os autores utilizam em seu resumo o termo “Produtividade versus Inferioridade” (Uzêda, S. et.al. Salvador: Sanar, 2015, p.321). Diante da 

inconsistência dos termos, realizei uma pesquisa em diferentes sítios e artigos e me deparei com outros termos, tais como: causa, construtividade e diligência. Fica 

claro a inconsistência nos termos usados por diferentes autores, no entanto, o termo Esforço, como exposto na questão, não é utilizado por nenhum outro autor, 

nem mesmo o responsável pelo desenvolvimento da teoria, indicando assim que a questão apresenta duas alternativas, sendo a letra “A” a segunda, que NÃO 

representa os estágios do Desenvolvimento Psicossocial.
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O termo "filhos na escola", utilizado na alternativa A, fornece margem para interpretações errôneas. É esperado que crianças pesquenas estejam inseridas na 

escola, mas na atual realidade social isso não ocorre necessariamente. Na literatura encontrar-se o termo "família com filhos pequenos", o que possibilita uma 

interpretação diferente.
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A presente questão apresenta como gabarito a alternativa B. No entanto a mesma é passível de anulação visto que indica o parto humanizado com um Tipo de 

parto, erro crasso ocorrido na elaboração da questão. Uma vez que para o Ministério da Saúde, conforme pode ser aferido no Programa de Humanização do Parto 

(Pg.6), o parto humanizado significa o direito que toda gestante tem de passar por pelo menos 6 consultas de pré-natal, ter sua vaga garantida em um hospital na 

hora do parto e de um acompanhante de sua escolha como é previsto em Lei. Em casos de necessidade de intervenção clínica ou medicamentosa as mesmas 

acontecem e o parto não deixa de ser humanizado, conforme publicação da UNICEF- 2017(PG- 8-9) . Assim sendo solicito a anulação da questão visto que o 

gabarito está incorreto e não consta alternativa correta para a questão que seria o Parto Natural. Referências: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf- PG 6 https://www.unicef.org/brazil/pt/quem_espera_espera.pdf PG 8
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De acordo com o Ministério da Saúde (2014, p.187), “o termo humanização do parto refere-se a uma multiplicidade de interpretações com abordagens que se 

baseiam em evidências científicas, em direitos, entre outras.”, sendo que, o parto humanizado é aquele que “tem sua fisiologia respeitada, com menos 

intervenções desnecessárias pelos prestadores de assistência, estímulo ao protagonismo da mulher, presença de acompanhante de sua livre escolha e práticas 

comprovadas cientificamente como benéficas para mãe e bebê, tais como: aleitamento na primeira hora de vida, contato pele a pele precoce, clampeamento de 

cordão após cessar a pulsação, entre outros” (BRASIL, 2011, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p.361). Além disso, “Jones (2002, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014, p.187) aponta que cada profissional se apropriou do termo humanização com uma visão diferente. Os anestesiologistas acreditam que parto humanizado é 

sinônimo de parto sem dor, alguns profissionais acreditam que seja o parto vertical, outros defendem a ideia da presença do acompanhante e para outros é um 

parto com mais suporte físico e emocional. Entretanto, nenhuma dessas intervenções será humanizante se não levar em consideração a opinião da mulher, uma 

vez que ela, o recém-nascido e a família são os protagonistas reais da cena.” Nesse sentido, “a equipe que assiste o parto humanizado tem a função de dar o 

suporte afetivo, psicológico, físico-técnico e tecnológico, intervindo apenas quando realmente necessário.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p.214), o que não quer 

dizer que, um parto humanizado é aquele onde ocorre o “nascimento sem qualquer tipo de intervenção de procedimento clínico ou utilização de drogas.”, como 

colocado no enunciado da questão. O parto humanizado é “um parto respeitoso, em que o médico reconhece o valor daquele momento para a mãe, o pai e o filho 

e se dispõe a ajudar, efetuando somente os procedimentos necessários, num ambiente agradável, onde a mulher esteja cercada de profissionais simpáticos e de 

uma pessoa de confiança” (Dutra; Meyer, 2007, apud PORTO, 2015, p.4), portanto, o parto pode ser humanizado, mesmo com a utilização de drogas ou 

intervenção de procedimento clínico, desde que elas sejam necessárias e venham acompanhadas dos outros princípios já apontados anteriormente. REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno Humaniza SUS. Humanização do parto e do nascimento. Brasília. 2014 PORTO, A.A.S; COSTA, L. P.; VELLOSO N. 

A. Humanização da assistência ao parto natural: uma revisão integrativa. Rev. Ciência e Tecnologia, Rio Grande do Sul, v.1, n.1, p 12-19,2015.
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De acordo com a portaria nº 569, de 1º de junho de 2000, que institui o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, a humanização do parto se trata de uma série de medidas adotadas em relação a gestante/parturiente e o neonatal. Dessa forma, o parto humanizado não 

se trata de um tipo de parto cujo nascimento acontece sem qualquer tipo de intervenção de procedimento clínico ou utilização de drogas e sim de um modelo a 

ser seguido na realização de qualquer tipo de parto. Referência: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria N° 569/2000 - Dispõe sobre o Programa de Humanização no Pré-

natal e nascimento. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2000. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html>
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A presente questão tem como gabarito a alternativa D. Entretanto é passível de anulação uma vez que consta no DSM-IV em um dos critérios para definição de 

abuso de substâncias os seguintes termos: “Uso recorrente da substância em situações em que o uso representa perigo físico (por exemplo, dirigir um veículo ou 

operar uma máquina quando prejudicado pelo uso da substância).”- (PG 12- Artigo Dependência do álcool aspectos clínicos e diagnósticos.) Assim sendo a 

alternativa nos indica que o usuário já possui um padrão de consumo nocivo, e portanto pode-se entender que o mesmo é dependente visto que se coloca em 

risco ignorando o seu bem estar com regularidade. Referência Bibliográfica http://www.cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap3.pdf PG 12.
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De acordo com o DSM- 5, dentre os Critérios Para Transtornos do Uso de Substâncias, está "Uso recorrente da substância em situações nas quais isso representa 

perigo para a integridade física.". O que torna a alternativa "D" CORRETA e não Falsa, como solicitado pela banca. Fonte: 

http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094920-001.pdf
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De acordo com o DSM V, página 491 da 5ª edição, o "uso recorrente do álcool em situações que representam risco físico ao usuário" (alternativa "D") está 

relacionada ao quadro de dependência de álcool. Segundo o DSM V os critérios diagnósticos relacionados à dependência de álcool incluem todas a alternativas 

descritas na questão 40, dessa forma nenhuma das alternativas responde corretamente ao enunciado visto que todas constituem critérios para diagnóstico. "A. 

Um padrão problemático de uso de álcool, levando a comprometimento ou sofrimento clinicamente significativos, manifestado por pelo menos dois dos seguintes 

critérios, ocorrendo durante um período de 12 meses: 1. Álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o 

pretendido. 2. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso de álcool. 3. Muito tempo é gasto em atividades 

necessárias para a obtenção de álcool, na utilização de álcool ou na recuperação de seus efeitos. 4. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar álcool. 5. 

Uso recorrente de álcool, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. 6. Uso continuado de álcool, apesar de 

problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados por seus efeitos. 7. Importantes atividades sociais, profissionais ou 

recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso de álcool. 8. Uso recorrente de álcool em situações nas quais isso representa perigo para a 

integridade física. 9. O uso de álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado 

ou exacerbado pelo álcool. 10. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: a. Necessidade de quantidades progressivamente maiores de álcool 

para alcançar a intoxicação ou o efeito desejado. b. Efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de álcool. 11. Abstinência, 

manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: a. Síndrome de abstinência característica de álcool (consultar os Critérios A e B do conjunto de critérios para 

abstinência de álcool, p. 499-500). b. Álcool (ou uma substância estreitamente relacionada, como benzodiazepínicos) é consumido para aliviar ou evitar os 

sintomas de abstinência." Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico] : DSM-5 / [American Psychiatric Association ; tradução: 

Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.] ; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2014. Editado 

também como livro impresso em 2014. ISBN 978-85-8271-089-0
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O gabarito consta a letra D porém a afirmativa esta relacionada a um quadro de dependência, e a questão esta pedindo o que não esta relacionado. '(2) Uso 

recorrente da substância em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física (dirigir veículo ou operar máquina quando alterado pelo uso da 

substância)'' FONTE: DOMINGOS, Neide A. Micelli; DOMINGOS, José Carlos Vasconcelos. Levantamento sobre o uso de álcool e drogas em universitários. Rev. 

bras.ter. cogn., Rio de Janeiro , v. 1, n. 1, p. 75-82, jun. 2005 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-

56872005000100009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 12 fev. 2019.
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A referida questão pergunta "Qual dos critérios a seguir NÃO está relacionado a um quadro de dependência de álcool", indicando como resposta, conforme o 

gabarito preliminar, a alternativa D ("uso recorrente do álcool em situações que representem risco físico ao usuário"). Entretanto, o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), em sua página 491, item A.8, cita o "uso recorrente do álcool em situações que representem risco físico" como sendo 

um dos critérios caractéristicos do Transtorno por Uso de Álcool. Dessa forma, a questão não contém alternativa correta. Referência bibliográfica: 

https://aempreendedora.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Diagn%C3%B3stico-e-Estat%C3%ADstico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5.pdf
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Pessoas que encontram-se em dependência de álcool, fazem uso recorrente de tal substância em situações que representem risco físico (tal substância provoca 

alterações cognitivas, o que pode fornecer ao usuário risco, entre eles físico, na realização de tarefas que a princípio não representariam risco nenhum). As opções 

fornecidas na questão eram plausível de ocorrência em casos de dependência de álcool.
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De acordo com a escrita da questão a resposta já constava na letra C da questão, pois se trata do poder judiciário prever recursos para manifestação e 

manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, conforme é apresentado na Lei Maria da Penha. O erro de digitação prejudicou o entendimento da 

questão, bem como apresentando a sua resposta. Portanto, a questão deve ser anulada.

DEFERIDO

27

Curso Superior completo 

em Psicologia, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

43

A referida questão pede que marquemos a opção incorreta dentre quatro opções. A opção C, que seria a incorreta e no caso a que teríamos que marcar, 

apresenta um erro de digitação, no qual, após a pontuação final está escrito a correção da questão, assim apontando que aquela é a errada, invalidando assim a 

elaboração da questão.
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Nesta questão houve um erro de digitação/formatação. No fim da alternativa C (alternativa correta) tem-se o termo "Poder Judiciário", que corresponde ao 

elemento errado da alternativa que deveria ser percebido pelos examinandos. O fato da resposta da questão estar constando na prova compromete a isonomia da 

prova uma vez que o termo indevidamente expresso na questão obscureceu a compreensão da mesma. .
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De acordo com o Centro Regional de Referência em Drogas da UFMG (CRR-UFMG) em parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD): "A 

prevenção de recaída também é uma etapa importante para a manutenção da abstinência. Esta etapa do tratamento tem como objetivo ajudar o paciente 

dependente a encontrar um novo estilo de vida e a aprender estratégias que o afastarão do uso de drogas e de possíveis recaídas." Dessa forma há duas respostas 

possíveis para a questão 44 "qual a etapa onde o paciente altera seu comportamento no intuito de manter a sua abstinência?": alternativas "B" e "C". Fonte: 

https://crr.medicina.ufmg.br/saber-sobre/quais-tipos-de-tratamento Acesso em 12/02/2019 às 22:19.
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O enunciado da referida questão pede que seja indicada a "etapa onde o paciente altera seu comportamento no intuito de manter a sua abstinência", tendo como 

resposta, de acordo com o gabarito preliminar, a alternativa B (desintoxicação). Porém, de acordo com o exposto na página 24 da cartilha "Dependência química: 

conceitos e abordagens", executada pelo Conselho Nacional de Municípios, a fase de desintoxicação tem como objetivos "o alívio dos sintomas existentes, a 

prevenção do agravamento do quadro e o engajamento do indivíduo no tratamento". Por sua vez, websites especializados como "www.antidrogas.com.br" e 

"www.grupocasoto.com.br", no que se referem às fases do tratamento, identificam a "etapa onde o paciente altera seu comportamento no intuito de manter a 

sua abstinência" como sendo a etapa de reabilitação e não desintoxicação. Dessa forma, a alternativa correta seria a letra A e não a letra B, como indicado no 

gabarito preliminar. Referências bibliográficas: 

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Tratamento%20da%20depend%C3%AAncia%20qu%C3%ADmica%20conceitos%20e%20abordagens%20(2015).pdf 

https://www.antidrogas.com.br/2018/02/16/fases-do-tratamento-de-abuso-e-dependencia-de-alcool-e-drogas/ https://www.grupocasoto.com.br/info/conheca-

as-fases-do-tratamento-da-dependencia-quimica.php
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De acordo com a publicação Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas (os) em Políticas Públicas sobre álcool e outras drogas (2013), a desintoxicação seria 

uma fase a qual os usuários de álcool e outras drogas aboliriam o uso da substância e passaria pelos sintomas de abstinência, comumente, como o auxílio de 

fármacos, decorrente da intoxicação e/ou abstinência podendo ser até em leitos de Serviço Hospitalar de Referência para Atenção Integral aos Usuários de Álcool 

e da cobertura a outras drogas, segundo a portaria MS nº 1.612 de 09 de setembro de 2005. Sendo assim, a afirmativa “etapa onde o paciente altera seu 

comportamento no intuito de manter sua abstinência” não corrobora com a fase da desintoxicação. Referências: Conselho Federal de Psicologia. Referências 

Técnicas para a Atuação de Psicólogas/os em Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas/ Conselho Federal de Psicologia; Brasília: CFP, 2013. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. Portaria nº 1.612 de 09 de setembro de 2005. Aprova as Normas de Funcionamento e Credenciamento/ Habilitação dos Serviços Hospitalares de 

Referência para a Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde; 2005.
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A alteração de comportamento no intuito de manter a sua abstinência não está ligada a desintoxicação, que é o período de interrupção do uso de drogas, e sim a 

prevenção de recaídas. "Tratamento de desintoxicação: Também chamado de tratamento de abstinência. Esta forma de tratamento é feita com interrupção aguda 

de um consumo de uma droga e o tratamento sintomático de sintomas de abstinência a droga. Quando bem feito e acompanhado por uma equipe multidisciplinar 

este tratamento diminui o sofrimento do paciente em interromper o uso de droga e de se engajar em um projeto terapêutico para o período de pós-intoxicação." 

(Campos, V. R. Terapias farmacológicas para o transtornos de uso de álcool, p. 138. IN: Garcia, F. D. (org.) Manual de Abordagem de Dependências Químicas, Belo 

Horizonte: Utopika Editorial, 2014 )
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A questão indaga sobre a etapa onde o paciente altera seu comportamento no intuito de manter sua abstinência. A etapa do tratamento da dependência química 

que atenta-se ao comportamento do sujeito visando sua abstinência é na verdade a prevenção de recaídas (letra C) conforme atesta Romanini et. al. (2010): "A 

Prevenção de Recaída é uma abordagem baseada nos princípios da Terapia Cognitivo-comportamental. Nela, os comportamentos aditivos, como os de 

dependentes químicos, são considerados maus hábitos que são aprendidos e mal adaptados, utilizados para lidar com situações difíceis e seguidos de gratificação. 

Seu foco primário é mudar o hábito, antecipando as situações de risco e procurando lidar com elas. (p.109)." A desintoxicação apontada pelo gabarito como a 

alternativa correta está mais ligada as etapas iniciais do tratamento, promovendo o início da abstinência ao invés de sua manutenção. Referência: ROMANINI et. 

al. Grupo de Prevenção de recaídas como dispositivo para o tratamento da dependencia quimica. Disc. Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 11, n. 1, 

p. 115-132, 2010. Disponível em: https://www.periodicos.unifra.br/index.php/disciplinarumS/article/view/970/913
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A presente questão teve o enunciado formulado de maneira imprecisa, não indicando de forma objetiva o que estava sendo perguntado, desta forma vai em 

desencontro com o proposto em lei como consta no “Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a 

compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e 

técnico dos cargos em disputa.” e reproduzido no edital em sua página 13 no item 4.1.1 referente à primeira etapa, no que tange ao tipo de prova. A presente 

questão tornou-se dúbia e subjetiva devido a falta de informações em seu enunciado, e por este motivo comprometeu, sem sombra de dúvida, a interpretação e o 

desempenho dos candidatos. Assim sendo solicito a anulação da mesma pois é impossível intuir o que está sendo perguntado acerca dos CAPS. Referências 

Bibliográficas http://metropolesolucoes.com.br/ Edital 01/2019 PG 2 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=115608 PG 5.
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A revisão da questão deve ser feita uma vez que houve apenas o enunciado sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sem que houvesse, por 

consequência, a demanda do que deveria ser levado em consideração nas alternativas. Com isso, não havia como saber se era para marcar a questão incorreta ou 

a correta, por exemplo.
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De acordo com o Ministério da Saúde no Manual de Saúde Mental no SUS página 13, os CAPS tem como objetivos: -Tratar casos severos de distúrbios mentais 

diariamente ( Alternativa "A") -Adotar métodos terapêuticos que envolvam a inserção do paciente na sociedade por meio de ações intersetoriais (Alternativa "B") -

Criar mecanismos de reinserção social através de atividades de lazer, trabalhos comunitários, projetos culturais e fortalecimento dos laços familiares. Desta forma 

há mais de uma resposta possível para a questão. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Saúde mental no SUS: os Centros de atenção psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 86 p.: il. color. – (Série F. Comunicação e Educação em Saúde Disponível em 

http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf Acesso em 12/02/2019 às 22:00.
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O enunciado da questão esta incompleto. Não esta especificando o que a questão esta pedindo. Se á para marcar a questão correta, ou incorreta, ou a 

continuação do enunciado, ou outra forma de direcionamento. Ao meu ver, a questão deve ser anulada.
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A referida questão tem como alternativa correta, de acordo com o gabarito preliminar, a alternativa A ("Tratar dos casos severos de distúrbios mentais 

diariamente"), o que é verdade. Porém a alternativa D da questão ("Criar mecanismos de reinserção social através de atividades de lazer, trabalhos comunitários, 

projetos culturais e fortalecimento dos laços familiares") também está correta, pois de acordo com a cartilha do Ministério da Saúde intitulada "Saúde Mental no 

SUS: os Centros de Atenção Psicossocial", em sua página 13 (segundo parágrafo do item 4), "O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área 

de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários", o que contraria a sexta instrução contida no caderno fornecido pela banca organizadora no ato da prova, que 

afirma que há apenas UMA alternativa correta para cada questão. Referência bibliográfica: http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf

DEFERIDO

23

Curso Superior completo 

em Psicologia, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

45

A referida questão tem como alternativa correta, de acordo com o gabarito preliminar, a alternativa A ("Tratar dos casos severos de distúrbios mentais 

diariamente"), o que é verdade. Porém a alternativa D da questão ("Criar mecanismos de reinserção social através de atividades de lazer, trabalhos comunitários, 

projetos culturais e fortalecimento dos laços familiares") também está correta, pois de acordo com a cartilha do Ministério da Saúde intitulada "Saúde Mental no 

SUS: os Centros de Atenção Psicossocial", em sua página 13 (segundo parágrafo do item 4), "O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área 

de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários". Tal duplicidade de alternativas corretas contraria tanto o item 4.1.2 do Edital deste processo seletivo, quanto 

a sexta instrução contida no caderno fornecido pela banca organizadora no ato da prova, que afirmam que há apenas UMA alternativa correta para cada questão. 

Referência bibliográfica: http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf
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De acordo com o exposto pelo Ministério da Saúde (http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental) e pelos diversos autores da área, os CAPs 

objetivam tratar de casos de distúrbios mentais diariamente, mas não se restrigem a isso. Os CAPs também se propõem a promover a reinserção social e 

aproximação, de pessoas acometidas por transtornos mentais, com a família e comunidade através de atividade laborais, culturais e de lazer. Nesse sentido, a 

alternativa D é a mais adequada a questão.
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As atribuições do CAPS estão presentes em mais de uma alternativa conforme informado nas diretrizes da rede de atenção psicossocial. fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
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No gabarito provisório, a banca afirma como resposta correta para a questão a letra A. No entanto, o enunciado de tal questão nos apresenta apenas uma 

afirmação, não indicando se é para marcar a opção exceto ou a opção que melhor complementa o enunciado. Dessa forma, a questão fica sem mensagem clara 

quanto a qual opção o candidato deveria marcar a partir de tal afirmação, possibilitando mais de uma reposta como alternativa bem como múltiplas 

interpretações sobre como proceder.
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A questão não apresenta o comando para qual alternativa deve ser marcada, desse modo compromete os candidatos a compreenderem qual alternativa poderia 

ser a resposta adequada da questão. Portanto, a questão deve ser anulada.
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O enunciado da questão não apresenta um questionamento a ser resolvido ou algum apontamento de como avaliarmos as opções. Acredito que devido a um erro 

de digitação, a sentença da questão se encerra com ponto final deixando seu entendimento dúbio
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A questão 45 da Prova de Psicologia tinha tal enunciado: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são centros de saúde mental voltados para comunidade. Não 

havia pergunta na questão e assim não dava para saber qual letra responder.
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O surgimento do CAPS é fruto de uma forte luta social iniciada pelo Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental (MTSM), contudo, esse movimento não foi 

iniciado somente pelos trabalhadores da saúde mental, mas também pelos próprios portadores de sofrimento mental e seus familiares. A questão não é clara 

nessa alternativa, dando a entender que os unicos atores da Reforma Psiquiátrica (e como consequência, do surgimento do CAPS), foram os trabalhadores da 

saúde mental, o que seria um equívoco. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf , p. 7.
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O gabarito correto da questão 56 seria a letra A e não a letra D como consta no gabarito, pois a informação I da questão é verdadeira. O estágio do personalismo é 

marcado pela imitação e apropriação da linguagem, como mostra a citação a seguir: ''Se encontram no estágio do personalismo,que compreende a idade de 3 a 6 

anos. É uma fase voltada para a pessoa, para o crescimento do eu e para a construção da personalidade. É um período em que a criança passa a usar o pronome 

pessoal na primeira pessoa, o que marca não só uma evolução na linguagem como o início da consciência de si. Existem três fases neste estágio: oposição, 

sedução e imitação. Na primeira fase, a criança contradiz e confronta as pessoas de seu convívio para experimentar a sua independência (Bastos & Dér, 2000). '' 

FONTE: BASTOS, A. B. B. I. & DÉR, L. C. S. Estágio do personalismo. In: MAHONEY, A. A. & ALMEIDA, L. R. Henri Wallon Psicologia e Educação. São Paulo: Edições 

Loyola, 2000. p.39-49
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De acordo com a portaria nº 1.034, DE 5 DE MAIO DE 2010, que dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de 

assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, em seu Art. 9º afirma: Os contratos e convênios firmados deverão atender aos seguintes requisitos: I - 

os serviços contratados e conveniados ficam submetidos às normas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios; Portanto solicito 

a retificação do gabarito, tendo em vista que a questão se torna incompleta e errada, uma vez que cita somente o Ministério da Saúde como elaborador das 

normas para regular as ações entre o SUS e os serviços privados.
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De acordo com a PORTARIA Nº 1.034, DE 5 DE MAIO DE 2010 que dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos 

de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. em seu Art. 9º Os contratos e convênios firmados deverão atender aos seguintes requisitos: I - os 

serviços contratados e conveniados ficam submetidos às normas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios; Portando a questão 

se torna inconpleta e errada, uma vez que cita somente o Ministério da Saúde como elaborador das normas para regular as ações entre o SUS e os serviços 

privados.
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QUESTÃO 15: PEDIDO DE ANULAÇÃO O conhecimento cobrado acerca da composição da equipe da Atenção Domiciliar NÃO CONSTA NO EDITAL, conforme Anexo 

III: Acerca da ESP - Estratégia de Saúde da Família, a banca delimitou os assuntos que seriam cobrados, sendo estes; Princípios da ESF, linhas de cuidados, trabalho 

em equipe, corresponsabilidade entre profissionais e famílias assistidas, cadastramento, território e comunidade adstrita. A meu ver esta questão não segue 

algumas regras dispostas pelo Congresso Nacional, conforme podem verificar abaixo. Além de está especificado no edital quais os pontos que seriam cobrados na 

prova, acerca da ESF e não mencionou a composição das equipes e na referida questão não diz a qual tipo de equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar está se 

referindo, sendo este formado por 3 equipes. Conforme a Portaria nº 825, de 25 de Abril de 2016: Art. 16. As equipes que compõem o SAD são: I - Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), que pode ser constituída como: a) EMAD Tipo 1; ou b) EMAD Tipo 2; e II - Equipe Multiprofissional de Apoio 

(EMAP). § 1º A EMAD e a EMAP devem ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), conforme as normativas de 

cadastramento vigentes. § 2º A EMAD é pré-requisito para constituição de um SAD, não sendo possível a implantação de uma EMAP sem a existência prévia de 

uma EMAD. Art. 17. A EMAD terá a seguinte composição mínima: I - EMAD Tipo 1: a) profissional(is) médico(s) com somatório de carga horária semanal (CHS) de, 

no mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho por equipe; b) profissional(is) enfermeiro(s) com somatório de CHS de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho 

por equipe; c) profissional(is) fisioterapeuta(s) ou assistente(s) social(is) com somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho por equipe; e d) 

profissionais auxiliares ou técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho por equipe; II - EMAD Tipo 2: a) 

profissional médico com CHS de, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho; b) profissional enfermeiro com CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; c) 

profissional fisioterapeuta ou assistente social com somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; e d) profissionais auxiliares ou técnicos de 

enfermagem, com somatório de CHS de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho. Art. 18. A EMAP terá composição mínima de 3 (três) profissionais de 

nível superior, escolhidos entre as ocupações listadas a seguir, cuja soma das CHS de seus componentes será de, no mínimo, 90 (noventa) horas de trabalho: I - 

assistente social; II - fisioterapeuta; III - fonoaudiólogo; IV - nutricionista; V - odontólogo; VI - psicólogo; VII - farmacêutico; ou VIII - terapeuta ocupacional. Na 

EMAD, não tem psicólogo, assim como na EMAP, não existe o médico. Ainda assim,não se fala em membros prioritários, fala-se em equipe mínima. Neste sentido 

peço a anulação da referida questão, tendo em vista que no edital não se fala nas especificidades da composição da equipe. O Congresso Nacional Dispõe sobre as 

normas gerais relativas a concursos públicos. Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a realização de concursos públicos de provas ou de provas e títulos no 

âmbito da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Art. 5º § 3º O conteúdo mínimo do edital, sob pena de 

nulidade, é composto, dentre outros itens, de : VIII – enumeração precisa das matérias das provas, dos eventuais agrupamentos de provas e das datas de suas 

realizações; IX – indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir ao candidato a perfeita compreensão do conteúdo programático que será exigido; 

§ 4º Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a banca, ficará esta vinculada àquelas obras, cujo conteúdo admitido será o da edição mais recente. § 5º A 

não indicação de bibliografia, ou sua indicação apenas sugestiva, obriga a banca a aceitar, como critérios de correção, as posições técnicas, doutrinárias, teóricas e 

jurisprudenciais dominantes relativamente aos temas abordados. Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao 

candidato a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerado o nível de 
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QUESTÃO 17 - PEDIDO DE ALETERAÇÃO DE RESPOSTA PARA C Como na referida pergunta o termo "acesso", não veio acompanhado de determinante, como: 

acesso direto dos usuários ou porta de entrada, peço que reavaliem a questão. Conforme bibliografia consultada, As Redes de Atenção à Saúde: O conceito de 

acesso é entendido de diferentes formas por vários autores, entretanto são conceitos com características comuns. Na consulta bibliográfica pude perceber que 

existem várias dimensões do acesso, sendo a disponibilidade do serviço, o uso deste no momento adequado com as tecnologias de reconhecida efetividade, eixo 

de entrada nos serviços, etc. Consideram também o acesso como um elemento do sistema de atenção à saúde que se refere às entradas nos serviços e à 

continuidade da atenção. Neste sentido, como os ambulatórios especializados fazem parte da Rede de Atenção à Saúde, conforme, trecho retirado da página 5 da 

Portaria 4279, de 30 de dezembro de 2010, a seguir: Para atingir esses objetivos as partes adotam em três áreas de aplicação que são: cuidados primários, atenção 

especializada (ambulatorial e hospitalar) e cuidados de urgência e emergência. Logo, acessar um laboratório especializado, assim como acessar uma unidade da 

Atenção Básica, ou Hospitais, entre outros, são formas de acessar a Rede de Atenção à Saúde. Ainda conforme a bibliografia mencionada acima, As redes de 

Atenção à Saúde: Os ambulatórios especializados fazem parte da atenção secundária da RAS e na página 104 diz: os pontos de atenção secundária de uma RAS são 

sistemas fechados, sem possibilidades de acesso direto das pessoas usuárias, a não ser em casos de urgência e emergência ou de raras intervenções definidas nas 

diretrizes clínicas em que esses centros constituem os pontos de atenção do primeiro contato. No trecho acima, fica claro que os ambulatórios não se constituem 

como acesso direto dos usuários, mas poderá ter acesso direto em alguns casos. Na pergunta em questão não foi mencionado o tipo de acesso (porta de entrada 

ou encaminhamento através de Atenção Básica). Neste sentido, a pergunta ficou vaga, dando a entender que estão falando de acesso geral. Assim sendo, o 

ambulatório é sim, forma de acesso a RAS, já que, a partir do momento que o usuário é atendido neste equipamento, ele pode afirmar que acessou a RAS. 

Bibliografia: MENDES, E. V. As Redes de Atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.549 p.Disponível em: 

http://www.conass.org.br/pdf/Redes de Atenção.pdf Portaria nº 4.279 - Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde 

conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/img/07_jan_portaria4279_301210.pdf
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No gabarito oficial publicado, consta que a alternativa considerada como correta para a questão é letra A”, portanto solicito a retificação do gabarito para a opção 

de resposta C, visto que segundo o artigo 200 da CF, inciso V e VI, as duas alternativas de respostas estão corretas, conforme o que cita o artigo 200 da 

Constituição Federal abaixo: Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II 

- executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento 

científico e tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle 

de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Certo da 

compreensão de vocês, aguardo retorno.
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Peço a retificação da questão 19, pois de acordo com a Constituição Federal, inciso V e VI as duas alternativas de resposta estão corretas, tornando a Opção de 

letra C correta e não de letra A como consta no gabarito. Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar 

e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de 

recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V - incrementar, em sua área de 

atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 

como bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
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Prezado (a), a referida questão cobrada na primeira parte da prova sobre SAÚDE PÚBLICA foi apresentada da seguinte forma: Questão 19. Em relação às 

competências e atribuições do sistema único de saúde, considere as seguintes afirmações: I. incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico. II. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional. assinale a alternativa correta: (A) I é verdadeira e II é falsa. (B) I 

é falsa e II é verdadeira. (C) I e II são verdadeiras. (D) I e II são falsas. No gabarito oficial publicado, consta que a alternativa correta para a questão é letra “A”, 

portanto solicito a retificação do gabarito para a opção de resposta C, visto que segundo o artigo 200 da CF, inciso V e VI, as duas alternativas de respostas estão 

corretas, conforme o que cita o artigo 200 da Constituição Federal abaixo: Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - 

ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V - 

incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) VI - 

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do controle 

e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho. Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno Respeitosamente

DEFERIDO



16

Curso Superior completo 

em Serviço Social, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

21

Questão 21 - Recurso: Pedido de anulação O conteúdo da questão NÃO CONSTA no Anexo III, páginas 39 e 40 , letra I, do Edital que especifica apenas os itens: 

Ética profissional, Atuação Profissional Contemporânea, Política de Saúde, Serviço Social no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS), atuação do assistente social 

na Política da Saúde, a Residência enquanto formação profissional, atuação do assistente social no ambiente hospitalar, direitos das crianças, adolescentes e 

idosos, Conhecimento e atuação do Programa Saúde da Família, Estratégias em Saúde da Família, Conhecimento e atuação na política de saúde mental, 

Intersetorialidade e interdisciplinaridade. O assunto abordado na questão se refere a um conhecimento específico: Fundamentos Técnico Operativos do Serviço 

Social, assunto que aborda as técnicas (instrumentos, ferramentas)profissionais, entre as quais estão; a visita domiciliar, entrevista, diário de campo, entre outras. 

O Congresso Nacional Dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos. Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a realização de concursos 

públicos de provas ou de provas e títulos no âmbito da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Art. 5º § 3º O 

conteúdo mínimo do edital, sob pena de nulidade, é composto, dentre outros itens, de : VIII – enumeração precisa das matérias das provas, dos eventuais 

agrupamentos de provas e das datas de suas realizações; IX – indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir ao candidato a perfeita 

compreensão do conteúdo programático que será exigido; § 4º Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a banca, ficará esta vinculada àquelas obras, 

cujo conteúdo admitido será o da edição mais recente. § 5º A não indicação de bibliografia, ou sua indicação apenas sugestiva, obriga a banca a aceitar, como 

critérios de correção, as posições técnicas, doutrinárias, teóricas e jurisprudenciais dominantes relativamente aos temas abordados. Art. 17. As provas serão 

elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de 

compreensão médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. § 3º Serão anuladas: I – as questões redigidas de 

maneira obscura ou dúbia; II – as questões cuja redação admita mais de uma interpretação; III – as questões com erro gramatical. Bibliografia: Dispõe sobre as 

normas gerais relativas a concursos públicos. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=115608
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Questão 30: Segundo Olivar e Vidal (2006) são atividades desenvolvidas pelo Serviço Social nas unidades de internação, emergência e ambulatórios, EXCETO: O 

gabarito, com base no artigo dos autores publicado em 2006, diz que a resposta correta é a alternativa A: encaminhar, nos casos de óbito, documentação do 

paciente para setor responsável pela emissão da Certidão de Óbito e orientar sobre os direitos de seguros, previdências e funeral. Porém, segundo os Parâmetros 

de Atuação do Assistente Social na Política de Saúde, publicado em 2010, destaca que: “realizar em conjunto com a equipe de saúde (médico, psicólogo e/ou 

outros), o atendimento à família e/ou responsáveis em caso de óbito, cabendo ao assistente social esclarecer a respeito dos benefícios e direitos referentes à 

situação, previstos no aparato normativo e legal vigente tais como, os relacionados à previdência social, ao mundo do trabalho (licença) e aos seguros sociais 

(Danos Pessoais causados por Veículos Automotores por via Terrestre – DPVAT), bem como informações e encaminhamentos necessários, em articulação com a 

rede de serviços sobre sepultamento gratuito, translado (com relação a usuários de outras localidades), entre outras garantias de direitos” (BRASÍLIA, 2010, p. 

53/54) faz parte das ações desenvolvidas pelos profissionais de Serviço Social. E que, a equipe de saúde e/ou os empregadores, frente às condições de trabalho 

e/ou falta de conhecimento das competências dos assistentes sociais, têm historicamente requisitado a eles diversas ações que não são atribuições dos mesmos, 

e dentre estas se destaca “solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta”, ou seja, não faz parte das atividades desenvolvidas pelos profissionais de 

Serviço Social. (BRASÍLIA, 2010, p. 47) Ressalto ainda que os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde foi criado com a finalidade de referenciar 

a intervenção dos profissionais de Serviço Social na área da saúde. Constituindo-se como produto do Grupo de Trabalho “Serviço Social na Saúde”, instituído pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) em 2008, que incorporou nas suas discussões e sistematizações as deliberações do 36º e 37º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS. (BRASÍLIA, 2010, p. 11) Sendo assim, o que deve ser seguido pelos profissionais de Serviço Social é o que dispõe o Conselho Federal de Serviço Social 

em documento oficial, fazendo com que a questão em assunto seja anulada, ou que a alternativa que seja considerada correta seja a letra C. Fonte: Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS). Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na política de saúde. Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes_Sociais_na_Saude.pdf>. Acesso em: 12 de fev. 2019
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Prezados, De acordo com a resolução do CFESS, (2010) intitulada "Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde", que inclusive é uma referência de 

literatura a cerca do tema, traz na página 47 algumas atividades que não são atribuições do assistente social, conforme descrito abaixo: "A equipe de saúde e/ou 

os empregadores, frente às condições de trabalho e/ou falta de conhecimento das competências dos assistentes sociais, têm historicamente requisitado a eles 

diversas ações que não são atribuições dos mesmos, a saber: • marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para tais procedimentos 

aos setores competentes; • solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta; • identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade 

de transferência hospitalar; • pesagem e medição de crianças e gestantes; • convocação do responsável para informar sobre alta e óbito; • comunicação de 

óbitos; • emissão de declaração de comparecimento na unidade quando o atendimento for realizado por quaisquer outros profissionais que não o Assistente 

Social; • montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), medicação de alto custo e 

fornecimento de equipamentos (órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção), bem como a dispensação destes. Estão sendo aqui consideradas como não 

atribuições dos assistentes sociais aquelas ações que possuem um caráter eminentemente técnico administrativo, como também aquelas que demandam uma 

formação técnica específica (de outras profissões da saúde) não contemplada na formação profissional dos assistentes sociais." Sendo assim, solicito solicito a 

retificação do gabarito para a opção de resposta C. Pois,conforme o explicitado no trecho acima, solicitar ambulância para a alta, remoção e transferência de 

pacientes não pode ser considerada uma atividade atribuída a profissão.
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De acordo com a resolução do CFESS que versa sobre a Parametros para Atuação do Assistente Social na Saúde; A equipe de saúde e/ou os empregadores, frente 

às condições de trabalho e/ou falta de conhecimento das competências dos assistentes sociais, têm historicamente requisitado a eles diversas ações que não são 

atribuições dos mesmos, a saber: • marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para tais procedimentos aos setores competentes; • 

solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta; • identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência hospitalar; 

• pesagem e medição de crianças e gestantes; • convocação do responsável para informar sobre alta e óbito; • comunicação de óbitos; • emissão de declaração 

de comparecimento na unidade quando o atendimento for realizado por quaisquer outros profissionais que não o Assistente Social; • montagem de processo e 

preenchimento de formulários para viabilização de Tratamento Fora de Domicílio (TFD)32, medicação de alto custo e fornecimento de equipamentos (órteses, 

próteses e meios auxiliares de locomoção), bem como a dispensação destes. Estão sendo aqui consideradas como não atribuições dos assistentes sociais aquelas 

ações que possuem um caráter eminentemente técnicoadministrativo, como também aquelas que demandam uma formação técnica específica (de outras 

profissões da saúde) não contemplada na formação profissional dos assistentes sociais. Ou seja a questão de N° 30 contem duas opções incorretas, tando a opção 

A como a opção C , nao sendo de responsabilidade do Assistente Social Solicitar ambulancias para alta, nem remoção de pacientes e transferencias.
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Solicito a anulação da questão, devido à mesma trazer uma citação dos autores Olivar e Vidal que está em um texto publicado, na Revista do Serviço Social e 

Sociedade (Edição 92, p 140 a 155 - 2006). No entanto foi sugerido como conteúdo programático para área do Serviço Social somente a Política Nacional de 

Urgências e Emergências, sem sugestões de textos ou autores específicos.
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Solicito a anulação da questão, devido à mesma trazer uma citação do autor Starfield, visto que o Edital determina conteúdos programáticos e não sugere textos 

ou autores específicos.
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Questão 35: São itens necessários à Estratégia em Saúde da Família, EXCETO: A questão cuja alternativa correta em gabarito é a B, deve ser anulada, pois a 

Portaria 2.436, de 21 de Setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão para a organização da Atenção Básica, no âmbito 

do SUS. A nova Portaria faz alteração no que diz respeito a Estratégia Saúde da Família, a considerar que: - A eSFR será formada por equipe multiprofissional 

composta por, no mínimo: 1 (um) médico, preferencialmente da especialidade de Família e Comunidade, 1 (um) enfermeiro, preferencialmente especialista em 

Saúde da Família e 1 (um) auxiliar ou técnico de enfermagem, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, o ACS e ACE e os 

profissionais de saúde bucal:1 (um) cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e 1 (um) técnico ou auxiliar em saúde bucal. - a 

População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os 

princípios e diretrizes da Atenção Básica. - para a ESF, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para TODOS os profissionais membros da ESF. 

Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a apenas UMA equipe de Saúde da Família, no SCNES vigente. Isso faz com que a questão em 

assunto seja anulada. Fonte: BRASIL. Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017, que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 

diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ministério da Saúde. <http://www.saude.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2018/04/Portaria-n%C2%BA-2436-2017-Minist%C3%A9rio-da-Sa%C3%BAde-Aprova-a-Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-

B%C3%A1sica..pdf>. Acesso em: 12 de fev. 2019
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PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 

Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). segundo a portaria N° 2.436, de 21 de setembro de 2017, cada equipe de saúde da família deve ser 

responsável por, no máximo, 3500 pessoas e o cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com carga horaria de 40 horas para todos os 

profissionais . sendo assim a alternativa 35, procede de anulação. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
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Prezados (as), boa tarde! De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 - Ministério da Saúde, foi modificado o quantitativo de pessoas a serem 

atendidas pela Equipe de Saúde da Família. Uma vez que a prova utilizou dados da Política antiga. Não sendo o máximo de 4.000 pessoas, e sim, de 2.000 a 3.500 

pessoas. Segue abaixo citação e referência bibliográfica: "i) - População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 

pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica." 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html Atenciosamente, Aline Soares Martins.

DEFERIDO

11

Curso Superior completo 

em Serviço Social, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

35

Prezados(as), boa tarde. De acordo com a portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017-Ministério da Saúde, foi modificado o quantitativo de pessoas a serem 

atendidas pela Equipe de Saúde da Família. Uma vez que a prova utilizou dados da Política antiga, na qual cabia a cada equipe de Saúde da Família ser responsável 

por,no máximo,4000 pessoas. Segue a citação da referida e atual portaria : i) - População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) 

de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. Desse modo,pede-se a anulação desta 

questão.
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Prezado examinador, a questão nº 35 cobrada na prova de Serviço social, foi apresentada nos seguintes moldes: No gabarito oficial publicado, consta que a 

alternativa considerada como correta para a questão é a “letra B”, portanto solicito a anulação da questão, visto que a política nacional de atenção básica foi 

atualizada e de acordo com a nova política nacional de atenção básica que é a portaria 2436 de 2017, não existe opção de resposta para tal questão. De acordo 

com o gabarito da questão, a resposta encontra-se desatualizada, visto que refere-se a uma política desatualizada que é a de 2017. E no enunciado não foi 

especificado qual portaria esta se referindo a questão , por isso a duvida referente o gabarito.Por isso, solicitado a anulação da questão.
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Prezado examinador, a seguinte questão foi apresentada nos seguintes moldes: São itens necessários à Estratégia em Saúde da Família, EXCETO:(A)Existência de 

equipe multiprofissional denominada equipe de Saúde da Família (eSF). (B)Presença, em cada equipe de Saúde da Família (eSF), de no mínimo, dois médicos 

generalistas ou especialistas em Saúde da Família. (C)Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4000 pessoas. (D)Cadastramento de 

cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção feita somente ao profissional médico. No gabarito oficial publicado, consta que a alternativa 

considerada como correta para a questão é letra "B", portanto solicito anulação da questão, visto que a Política Nacional de Atenção Básica que é a portaria 

2436/2017, não existe opção de resposta para essa questão. De acordo com o gabarito da questão, a resposta encontra-se desatualizada, visto que refere a 

política de 2017. Portanto, solicito a anulação da questão.
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Prezado examinador, a questão nº 35 cobrada na prova de especificas, foi descrita da seguinte maneira: Questão 35. X São itens necessários à Estratégia em Saúde 

da Família, EXCETO: (A) Existência de equipe multiprofissional denominada equipe de Saúde da Família (eSF). (B) Presença, em cada equipe de Saúde da Família 

(eSF), de no mínimo, dois médicos generalistas ou especialistas em Saúde da Família. (C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 

4000 pessoas. (D) Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, com exceção feita somente ao profissional médico. o gabarito oficial 

publicado, consta que a alternativa considerada como correta para a questão é a “letra B”, portanto solicito a anulação da questão, visto que a Política Nacional de 

Atenção Básica foi atualizada e de acordo com a nova política nacional de atenção básica que é a portaria 2436 de 2017, não existe opção de resposta para tal 

questão. De acordo com o gabarito da questão, a resposta encontra-se desatualizada, visto que refere-se a uma política desatualizada que é a de 2017. Por isso, 

solicitado a anulação da questão.
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Prezado (a), a referida questão cobrada na segunda parte da prova ESPECÍFICA foi apresentada da seguinte forma: Questão 36. São objetivos específicos da 

Estratégia em Saúde da Família (ESF), EXCETO: (A) Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade 

às necessidades de saúde da população adscrita. (B) Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde. (C) 

Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população. (D) Contribuir para a reorientação do 

modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do SUS, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de 

saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população. De acordo com o gabarito publicado, consta que a alternativa correta para a 

questão é a “letra D”, portanto solicito a anulação da questão, visto que a política nacional de atenção básica foi atualizada e de acordo com a nova política 

nacional de atenção básica que é a portaria 2436 de 2017, não existe opção de resposta para tal questão. De acordo com o gabarito da questão, a resposta 

encontra-se desatualizada, visto que refere-se a uma política desatualizada que é a de 2011. Por isso, solicitado a anulação da questão. Desde de já agradeço a 

atenção e aguardo retorno Respeitosamente
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Prezado examinador, a questão nº 37 cobrada na prova de Serviço social, foi apresentada nos seguintes moldes: No gabarito oficial publicado, consta que a 

alternativa considerada como correta para a questão é a “letra D”, portanto solicito a anulação da questão, visto que a política nacional de atenção básica foi 

atualizada e de acordo com a nova política nacional de atenção básica que é a portaria 2436 de 2017, não existe opção de resposta para tal questão. De acordo 

com o gabarito da questão, a resposta encontra-se desatualizada, visto que refere-se a uma política desatualizada que é a de 2017. Por isso, solicitado a anulação 

da questão.
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A seguinte questão foi apresentada nos seguintes moldes: Questão 37.Considere as seguintes informações: I.Caráter substitutivo. II.Complementaridade e 

hierarquização. III.Adscrição da clientela. IV.Cadastramento. V.Composição das equipes. VI.Atribuições das equipes. Dos itens apresentados, quantos apresentam 

diretrizes da ESF, segundo o Ministério da Saúde? (A)3 (B)4 (C)5 (D)6 No gabarito oficial publicado, consta que a alternativa considerada como correta para a 

questão é letra "D", portanto solicito anulação da questão, visto que a Política Nacional de Atenção Básica que é a portaria 2436/2017, não existe opção de 

resposta para essa questão. De acordo com o gabarito da questão, a resposta encontra-se desatualizada, visto que refere a política de 2017. Portanto, solicito a 

anulação da questão.
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Prezados, a questão nº 37 cobrada na prova de SAÚDE PÚBLICA se refere a um manual de 1997, intitulado “Saúde da Família: Uma Estratégia para a Reformulação 

do Modelo Assistencial”. Trata-se de um manual desatualizado e ultrapassado, tendo em vista que a Política Nacional de Atenção Básica foi atualizada em 2017 

com a Portaria 2436. Portanto, não existe resposta para tal questão que se encontra obsoleta conforme a nova concepção de Atenção Básica em vigor 

atualmente. Por isso, solicito a anulação da questão.
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A questão cobrada na prova de SAÚDE PÚBLICA se refere a um manual de 1997, intitulado “Saúde da Família: Uma Estratégia para a Reformulação do Modelo 

Assistencial”. Trata-se de um manual desatualizado e ultrapassado, tendo em vista que a Política Nacional de Atenção Básica foi atualizada em 2017 com a Portaria 

2436. Portanto, não existe resposta para tal questão que se encontra obsoleta conforme a nova concepção de Atenção Básica em vigor atualmente. Por isso, 

solicito a anulação da questão.
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Prezado examinador, a questão nº 37 cobrada na prova de SÁUDE PÚBLICA, foi apresentada nos seguintes moldes: Questão 37. Considere as seguintes 

informações: I. Caráter substitutivo. II. Complementaridade e hierarquização. III. Adscrição da clientela. IV. Cadastramento. V. Composição das equipes. VI. 

Atribuições das equipes. Dos itens apresentados, quantos apresentam diretrizes da ESF, segundo o Ministério da Saúde? (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 No gabarito oficial 

publicado, consta que a alternativa considerada como correta para a questão é a “letra D”, portanto solicito a anulação da questão, visto que a política nacional de 

atenção básica foi atualizada e de acordo com a nova política nacional de atenção básica que é a portaria 2436 de 2017, não existe opção de resposta para tal 

questão. De acordo com o gabarito da questão, a resposta encontra-se desatualizada, visto que refere-se a uma política desatualizada que é a de 2017. Por isso, 

solicitado a anulação da questão

DEFERIDO
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Prezados(as), boa tarde. De acordo com o Anexo III– Conteúdo Programático do Edital de Convocação Processo Seletivo 01/2019 da Residência Multiprofissional 

em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, prova realizada no dia 10/02/2019 na cidade de Belo Horizonte,não conta o conteúdo Política de Assistência 

Social cobrado na questão 43 da prova aplicada na data referida: Questão 43- A política de assistência social, que tem por funções a proteção social, a vigilância 

socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS. São objetivos do SUAS, EXCETO: (A) assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social; (B) 

integrar a rede pública e privada, com vínculo ao SUAS, de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social; (C) afiançar a vigilância socioassistencial 

e a garantia de direitos como funções da política de assistência social. (D) caracterizar a responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social e 

preconizar a descentralização políticoadministrativa das ações em cada esfera de governo; Desse modo, pede-se a anulação da questão por extrapolar o conteúdo 

programático previsto no Edital.
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NO GABARITO, A ALTERNATIVA CONSIDERADA CERTA É A "D", ONDE CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO FAZ PARTE DOS OBJETIVOS DO SUAS, BEM COMO PRECONIZAR A DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES EM 

CADA ESFERA DE GOVERNO. DE ACORDO COM A LEI 12.435/2011, (FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm, ARTIGO 

6º), A GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JÁ ESTÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE SISTEMA DESCENTRALIZADO, NÃO SENDO DE FATO TAL 

ITEM UM OBJETIVO. MAS NO MESMO ENUNCIADO, QUANTO À NEGATIVA DE O ESTADO SER RESPONSABILIZADO PELA CONDUÇÃO DA POLÍTICA, NO INCISO III 

TEMOS "III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social;", QUE 

NÃO ESPECIFICA DIRETAMENTE O ESTADO, MAS O INCLUI INDIRETAMENTE. E NA ALTERNATIVA "B", ONDE É DESCRITO COMO OBJETIVO CORRETO O INTEGRAR A 

REDE PÚBLICA E PRIVADA, COM VÍNCULO AO SUAS, DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, É POSSÍVEL NOTAR UMA 

REDUNDÂNCIA. SE TAIS REDES PÚBLICAS E PRIVADAS JÁ POSSUEM UM VÍNCULO COM O SUAS, NÃO PRECISAM SEREM INTEGRADAS AO MESMO. E NA MESMA LEI 

CITADA ACIMA, 12.435, NO INCISO II "II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do art. 6o-

C;", NÃO EXISTE A PRESENÇA DO TERMO "COM VÍNCULO AO SUAS". SUGIRO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO, EM FACE DE ERRO EM DOIS ENUNCIADOS, OU 

ALTERAÇÃO DO GABARITO, PASSANDO A SER CORRETA A ALTERNATIVA "B".

INDEFERIDO
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Prezados, A questão de nº 43 se refere ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no entanto, tal política não estava prevista no conteúdo programático do 

edital. Sendo assim, solicito a anulação da questão. Segue abaixo o conteúdo programático específico para o Serviço Social, onde não está descrito o tema SUAS. I. 

Serviço Social 1. Ética profissional; 2. Atuação profissional contemporânea; 3. Política de saúde; 4. Serviço Social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 5. 

Atuação do assistente social na política de saúde; 6. A residência enquanto formação profissional; 7. Atuação do assistente social em ambiente hospitalar; 8. 

Direitos das crianças, adolescentes e idosos; 9. Conhecimento e atuação do Programa Saúde da Família; 10. Estratégias em Saúde da Família; 11. Conhecimento e 

atuação na política de saúde mental; 12. Intersetorialidade e interdisciplinaridade.

INDEFERIDO
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Serviço Social (I.4).
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A questão versa sobre o Sistema Único de Assistencia Social, segundo o programa de estudos ofertado pelo edital para conhecimentos especifcos na área, não 

continha tal politica: I. Serviço Social 1. Ética profissional; 2. Atuação profissional contemporânea; 3. Política de saúde; 4. Serviço Social no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS); 5. Atuação do assistente social na política de saúde; 6. A residência enquanto formação profissional; 7. Atuação do assistente social em 

ambiente hospitalar; 8. Direitos das crianças, adolescentes e idosos; 9. Conhecimento e atuação do Programa Saúde da Família; 10. Estratégias em Saúde da 

Família; 11. Conhecimento e atuação na política de saúde mental; 12. Intersetorialidade e interdisciplinaridade. Contudo, peço que anulem a questão, pois não 

constava no programa de estudos orientado pela banca.

INDEFERIDO

O tema da questão está de 

acordo com o programa de 

Serviço Social (I.4).
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QUESTÃO 44: PEDIDO DE ANULAÇÃO O conteúdo da questão NÃO CONSTA no Anexo III, páginas 39 e 40 , letra I, do Edital que especifica apenas os itens: Ética 

profissional, Atuação Profissional Contemporânea, Política de Saúde, Serviço Social no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS), atuação do assistente social na 

Política da Saúde, a Residência enquanto formação profissional, atuação do assistente social no ambiente hospitalar, direitos das crianças, adolescentes e idosos, 

Conhecimento e atuação do Programa Saúde da Família, Estratégias em Saúde da Família, Conhecimento e atuação na política de saúde mental, Intersetorialidade 

e interdisciplinaridade. O assunto abordado na questão se refere a um conhecimento específico: Fundamentos Técnico Operativos do Serviço Social, assunto que 

aborda as técnicas (instrumentos, ferramentas)profissionais, entre as quais estão; a visita domiciliar, entrevista, diário de campo, entre outras. No caso, a pergunta 

em questão se refere aos Instrumentais Operacionais do Serviço Social, tema que não está dentro assuntos selecionados no referido Edital. Peço anulação da 

referida questão, pois a mesma não está de acordo com as normas dispostas pelo Congresso Nacional, conforme artigos abaixo: Art. 1º Esta Lei estabelece normas 

gerais sobre a realização de concursos públicos de provas ou de provas e títulos no âmbito da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Art. 5º § 3º O conteúdo mínimo do edital, sob pena de nulidade, é composto, dentre outros itens, de : VIII – enumeração precisa das 

matérias das provas, dos eventuais agrupamentos de provas e das datas de suas realizações; IX – indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir 

ao candidato a perfeita compreensão do conteúdo programático que será exigido; § 4º Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a banca, ficará esta 

vinculada àquelas obras, cujo conteúdo admitido será o da edição mais recente. § 5º A não indicação de bibliografia, ou sua indicação apenas sugestiva, obriga a 

banca a aceitar, como critérios de correção, as posições técnicas, doutrinárias, teóricas e jurisprudenciais dominantes relativamente aos temas abordados. Art. 17. 

As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do 

estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. § 3º Serão anuladas: I – 

as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia; II – as questões cuja redação admita mais de uma interpretação; III – as questões com erro gramatical. 

Bibliografia: Dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=115608
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QUESTÃO 50 : PEDIDO DE ANULAÇÃO O conteúdo da questão NÃO CONSTA no Anexo III, páginas 39 e 40 , letra I, do Edital que especifica apenas os itens: Ética 

profissional, Atuação Profissional Contemporânea, Política de Saúde, Serviço Social no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS), atuação do assistente social na 

Política da Saúde, a Residência enquanto formação profissional, atuação do assistente social no ambiente hospitalar, direitos das crianças, adolescentes e idosos, 

Conhecimento e atuação do Programa Saúde da Família, Estratégias em Saúde da Família, Conhecimento e atuação na política de saúde mental, Intersetorialidade 

e interdisciplinaridade. O assunto abordado na questão se refere a um conhecimento específico: Fundamentos Técnico Operativos do Serviço Social, assunto que 

aborda as técnicas (instrumentos, ferramentas)profissionais, entre as quais estão; a visita domiciliar, entrevista, diário de campo, entre outras. No caso, a pergunta 

em questão se refere aos Instrumentais Operacionais do Serviço Social, tema que não está dentro assuntos selecionados no referido Edital. Fazem parte do 

mesmo caso, as questões: 44, 49, 50(todas referentes ao conteúdo: Fundamentos Técnico Operativos do Serviço Social, assunto que aborda as técnicas, 

instrumentos, ferramentas, instrumentalidade) e 16 (também não citaram a Política Nacional de Saúde no Edital). Peço anulação da referida questão, pois a 

mesma não está de acordo com as normas dispostas pelo Congresso Nacional, conforme artigos abaixo: Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a 

realização de concursos públicos de provas ou de provas e títulos no âmbito da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Art. 5º § 3º O conteúdo mínimo do edital, sob pena de nulidade, é composto, dentre outros itens, de : VIII – enumeração precisa das matérias das 

provas, dos eventuais agrupamentos de provas e das datas de suas realizações; IX – indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir ao candidato a 

perfeita compreensão do conteúdo programático que será exigido; § 4º Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a banca, ficará esta vinculada àquelas 

obras, cujo conteúdo admitido será o da edição mais recente. § 5º A não indicação de bibliografia, ou sua indicação apenas sugestiva, obriga a banca a aceitar, 

como critérios de correção, as posições técnicas, doutrinárias, teóricas e jurisprudenciais dominantes relativamente aos temas abordados. Art. 17. As provas serão 

elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de 

compreensão médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. § 3º Serão anuladas: I – as questões redigidas de 

maneira obscura ou dúbia; II – as questões cuja redação admita mais de uma interpretação; III – as questões com erro gramatical. Bibliografia: Dispõe sobre as 

normas gerais relativas a concursos públicos. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=115608

INDEFERIDO

O conteúdo da questão está 

relacionado ao item I.2 do 

edital deste processo 

seletivo.



16

Curso Superior completo 

em Serviço Social, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

51

QUESTÃO 51: PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE RESPOSTA PARA LETRA: D(As duas afirmativas são falsas) A banca considerou a afirmação I como correta, entretanto de 

acordo com as bibliografias consultadas, a justiça social é assegurada pela equidade e não pela universalidade de acesso. Universalidade é um dos princípios 

fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros,SEM QUALQUER TIPO DE DISCRIMINAÇÃO, têm direito ao acesso às 

ações e serviços de saúde. Para assegurar a justiça social, é preciso da chamada DISCRIMINAÇÃO POSITIVA (equidade). De acordo com Carneiro Junior & Silveira, 

2003; "é preciso pensar em como promover a inclusão social usando a categoria equidade, não tratando de forma igual pessoas desiguais, e criar programas que 

privilegiem os grupos populacionais mais despossuídos, na tentativa de favorecer-lhes o acesso aos serviços". Esse deve ser o objetivo fundamental para as 

políticas públicas, tendo como meta a redução das desigualdades sociais e a efetivação da justiça social. As políticas de redução da pobreza são seletivas, ou seja 

não tem o princípio da universalidade, procurando por meio da discriminação positiva focar como beneficiárias apenas as pessoas que estejam próximas ou no 

patamar da miserabilidade, normalmente definido em termos de baixos níveis de renda (Abranches e col., 1987). Percebe-se que a equidade é entendida na 

maioria dos artigos como um fator essencial para a justiça social, considerando o contexto de desigualdades sociais no qual o Sistema Único de Saúde e as demais 

políticas públicas se encontram inseridos. Embora poucos estudos articulem a equidade com a democracia, pode-se compreender que a busca pela equidade em 

saúde constitui uma forma de garantir um direito social a saúde, fortalecendo, assim, o protagonismo do indivíduo em um sistema democrático. A equidade é um 

meio para diminuir ou eliminar as disparidades e a injustiça social. Observa-se que, se o princípio da universalidade é fragilizado a partir das formas em que o 

sistema de saúde é configurado, isto tem implicações na efetividade dos outros princípios fundamentais do SUS, como a equidade, em que as necessidades dos 

sujeitos e suas capacidades devem ser consideradas. Em um contexto de desigualdade social, isso se reflete nos limites do acesso aos serviços e, 

consequentemente, na garantia do atendimento integral. Ou seja, a universalidade das políticas sociais é fundamental para que todos tenham acesso a estas, 

entretanto se não tiver a equidade, todos serão tratados como "iguais" e sabemos que as pessoas tem necessidades diferentes e portanto, a discriminação 

positiva é de extrema importância para garantir-se o direito à democracia, diluindo as disparidades e promovendo a justiça social. No Brasil, tem-se procurado 

enfaticamente no campo da Saúde Coletiva destacar que a superação de desigualdades em saúde exige a formulação de políticas públicas equânimes, o que 

implica, por um lado, reconhecer a saúde como um direito de cidadania e, por outro, priorizar as necessidades como categoria essencial para a promoção de 

justiça. Diante do exposto peço a alteração da resposta da referida questão, tendo em vista que, estas pesquisas foram realizadas em reconhecidos artigos 

científicos, nos quais não consta que, a justiça social é assegurada pela universalidade de acesso aos serviços e sim que, sem equidade, a discriminação positiva, 

não se alcança a justiça social. BIBLIOGRAFIAS: ABRANCHES, S. H.; SANTOS, W. G.; COIMBRA, M. A. Política social e combate à pobreza. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1987. [ Links ] CARNEIRO JUNIOR, N.; SILVEIRA, C. Organização das práticas de atenção primária em saúde no contexto dos processos de exclusão/inclusão 

social. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 6, p. 1827-1835, nov./dez., 2003. [ Links ] Políticas sociais: desigualdade, universalidade e focalização na 

... www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902005000200008&script=sci...tlng... Equidade- princípios doutrinários do SUS - Portal Educação 

https://www.portaleducacao.com.br/.../equidade-principios-doutrinarios-do-sus/43942 O conceito de equidade na produção científica em saúde ... - SciELO 

www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902017000100115&script=sci...tlng... Universalidade da saúde no Brasil e as contradições da ... - Scielo.br 
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QUESTÃO 54 - PEDIDO DE ANULAÇÃO Nesta questão, a banca não diz a qual bibliografia, ou autor se refere, fica difícil de responder tendo em vista que, depende 

do autor que afirma a situação (I) e em qual contexto. Em outro contexto, considerando que, um maior acesso aos profissionais do Serviço Social vai trazer mais 

informações acerca dos seus direitos, acesso aos programas disponíveis, participação social e que de acordo com o Código de Ética; é dever do assistente social 

empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários, através de programas e políticas sociais. A partir do momento que os usuários tomam conhecimento 

de seus direitos, estes podem procurar garanti-los e cobrá-los do Poder Público, sendo um resultado positivo do trabalho do assistente social. Diante do exposto, 

para se responder a pergunta, precisa-se saber qual a referência que a banca utilizou, por isso peço a anulação da referida questão. Por outro lado: Os Neoliberais, 

ou administradores com uma visão mais higienista ou baseada no Senso comum, podem associar este aumento de demanda à atuação dos assistentes sociais, 

como por exemplo, quando colocam na balança se vão instalar ou não um equipamento de atendimento para um determinado seguimento, com receio de 

aumentar a visibilidade daquela expressão da questão social no município. Posso citar uma situação comum que acontece em alguns municípios: Prefeitos que, 

deixam de instalar equipamentos para atendimento à População em Situação de Rua(PSR), como o Consultório de/ou na Rua, com o intuito "de evitar o aumento 

de incidência de PSR na cidade". Considero a pergunta redigida de forma vaga e dúbia, na qual aceita-se dupla interpretação. Neste sentido, peço anulação da 

mesma, tendo em vista que não está de acordo com as normas dispostas pelo Congresso Nacional, conforme artigos abaixo: Art. 1º Esta Lei estabelece normas 

gerais sobre a realização de concursos públicos de provas ou de provas e títulos no âmbito da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a 

julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. § 

3º Serão anuladas: I – as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia; II – as questões cuja redação admita mais de uma interpretação; III – as questões com 

erro gramatical. Bibliografias: AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA; ARTIGO 19. Acesso à informação e controle social das políticas públicas. 

Coordenação: Guilherme Canela e Solano Nascimento. Brasília, DF: 2009 Dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=115608 Preconceito e desinformação: barreiras contra os direitos humanos ... 

https://www.cut.org.br/.../preconceito-e-desinformacao-barreiras-contra-os-direitos-50...
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Conforme o artigo publicado pelo CRESS, intitulado: "SERVIÇO SOCIAL E INTERDISCIPLINARIDADE: CONFLUÊNCIAS E DESAFIOS" a assertiva II torna-se incorreta ao 

afirmar que a "interdisciplinaridade implica em especialista ultrapassando seus limites". As autoras trazem na pág. 7 a seguinte contribuição a cerca do tema: 

“...Outra questão passível de acontecer é a sobreposição de uma área a outra, seja pelo status da área ou sua relação com o setor de trabalho, pela imposição de 

determinados profissionais ou negligência de outros, pela competência de determinados profissionais ou incompetência de outros, pelo acúmulo de 

conhecimento de determinadas profissões e/ou profissionais, pela demanda do objeto de estudo e sua relação com as áreas disciplinares. NO ENTANTO, O 

RECONHECIMENTO DOS LIMITES INERENTES A CADA PROFISSÃO, É FATOR INDISPENSÁVEL PARA UM TRABALHO INTERDISCIPLINAR. A questão da comunicação é 

relevante na formação de uma equipe interdisciplinar, pois cada profissional deve comunicar seu saber, dar sua contribuição, bem como expor suas limitações, do 

mesmo modo que ouvir as demais áreas e buscar compreendê-las, sem que isso signifique uma “invadir” ou ”ser invadido” em cada área do saber. O processo de 

interlocução deve contemplar conceitos, teorias, disciplinas, métodos, bem como a realidade, na busca de clarificar a verdade.” Portanto, solicito a retificação do 

gabarito para a opção de resposta A.
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DE acordo com o CRESS, o processo de formação de equipes interdisciplinares deve ter em conta o objeto de estudo e que disciplinas contribuirão na produção de 

conhecimento sobre esse objeto. A partir daí, o trabalho interdisciplinar poderá responder as questões apresentadas, de modo que estas respostas sejam mais 

efetivas que as respostas dadas por uma produção de conhecimento fracionada, geradora de soluções fragmentadas. Embora muitas contratações profissionais 

estabeleçam de antemão que o profissional comporá uma equipe interdisciplinar, o trabalho realizado pode permanecer no âmbito multidisciplinar, ou seja, com 

cada profissional atuando isoladamente na sua área. Outra questão passível de acontecer é a sobreposição de uma área a outra, seja pelo status da área ou sua 

relação com o setor de trabalho, pela imposição de determinados profissionais ou negligência de outros, pela competência de determinados profissionais ou 

incompetência de outros, pelo acúmulo de conhecimento de determinadas profissões e/ou profissionais, pela demanda do objeto de estudo e sua relação com as 

áreas disciplinares. No entanto, o reconhecimento dos limites inerentes a cada profissão, é fator indispensável para um trabalho interdisciplinar. A questão da 

comunicação é relevante na formação de uma equipe interdisciplinar, pois cada profissional deve comunicar seu saber, dar sua contribuição, bem como expor 

suas limitações, do mesmo modo que ouvir as demais áreas e buscar compreendê-las, sem que isso signifique uma “invadir” ou ”ser invadido” em cada área do 

saber. O processo de interlocução deve contemplar conceitos, teorias, disciplinas, métodos, bem como a realidade, na busca de clarificar a verdade. Portando nao 

existe nenhuma literatura sobre interdiciplinalidade relacionada com a profissão que versa sobre a interdisciplinalidade implicar em especialista ultrapassando 

seus limites. Tornando a opção C incorreta.
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Presidência da RepúblicaCasa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos De acordo com a LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. § 1º A garantia de prioridade 

compreende: (Redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017) I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores 

de serviços à população; II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;( em momento algum a lei afirma que A preferencia 

na formulação e na execução de politicas é um objetivo secundário) desse modo a afirmativa I é falsa. III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso; IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; V – 

priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 

manutenção da própria sobrevivência; VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos 

idosos; VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 

envelhecimento; VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de 

Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008). § 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 

necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. (Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
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Prezados(as), boa tarde. De acordo com o Anexo III– Conteúdo Programático do Edital de Convocação Processo Seletivo 01/2019 da Residência Multiprofissional 

em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, prova realizada no dia 10/02/2019 na cidade de Belo Horizonte, não consta o conteúdo da Lei nº 8742, de 7 

de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e do Art. 204. Seção IV da Assistência Social, Capitulo II da Seguridade Social da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, cobradas na questão 60 da prova aplicada na data referida: Questão 60- Considere as seguintes afirmações: I. É obrigatório 

aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e à promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida. II. As 

ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Assinale a alternativa correta: 

(A) I é verdadeira e II é falsa. (B) I é falsa e II é verdadeira. (C) I e II são verdadeiras. (D) I e II são falsas. Desse modo, pede-se a anulação da questão por extrapolar 

o conteúdo programático previsto no edital.
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Prezados, A questão de nº 60 se refere ao SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), no entanto, tal política não estava prevista no conteúdo programático 

do edital. Sendo assim, solicito a anulação da questão. Segue abaixo o conteúdo programático específico para o Serviço Social, onde não está descrito o tema 

SUAS. 1. Ética profissional; 2. Atuação profissional contemporânea; 3. Política de saúde; 4. Serviço Social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 5. Atuação 

do assistente social na política de saúde; 6. A residência enquanto formação profissional; 7. Atuação do assistente social em ambiente hospitalar; 8. Direitos das 

crianças, adolescentes e idosos; 9. Conhecimento e atuação do Programa Saúde da Família; 10. Estratégias em Saúde da Família; 11. Conhecimento e atuação na 

política de saúde mental; 12. Intersetorialidade e interdisciplinaridade.
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A questão versa sobre a Politica Nacional de Assistencia Social, segundo o programa de estudos ofertado pelo edital para conhecimentos especifcos na área, não 

continha tal politica: I. Serviço Social 1. Ética profissional; 2. Atuação profissional contemporânea; 3. Política de saúde; 4. Serviço Social no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS); 5. Atuação do assistente social na política de saúde; 6. A residência enquanto formação profissional; 7. Atuação do assistente social em 

ambiente hospitalar; 8. Direitos das crianças, adolescentes e idosos; 9. Conhecimento e atuação do Programa Saúde da Família; 10. Estratégias em Saúde da 

Família; 11. Conhecimento e atuação na política de saúde mental; 12. Intersetorialidade e interdisciplinaridade. Contudo, peço que anulem a questão, pois não 

constava no programa de estudos orientado pela banca.
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A Afirmação I: “O Serviço de Atenção Domiciliar tem como objetivo a promoção de espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e 

funcionários”; é verdadeira, pois segundo CARVALHO, D. P. et al. Ser cuidador e as implicações do cuidado na atenção domiciliar. Texto Contexto Enferm, v. 24, n. 

2, p. 450-8, 2015; “No Brasil, embora sejam observados aspectos positivos em relação ao atendimento de profissionais de saúde no domicílio, como a criação de 

vínculos entre sujeito cuidado, cuidadores e profissionais de saúde, há predomínio de ações estratégicas e nucleares na definição do plano terapêutico, na 

prescrição dos cuidados a serem implementados, na hierarquização e classificação da complexidade do cuidado. Além de políticas efetivas de suporte ao cuidador, 

estes necessitam de pausas, de períodos em que eles se afastem do doente: física e mentalmente. Sem atender a esse pré-requisito, não há como assegurar que a 

saúde de quem cuida não seja comprometida”. E o Caderno de Atenção. Domiciliar Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/cad_vol1.pdf. Acesso em 11 de fev. de 2019; “Na ausência da família, a equipe deverá localizar pessoas da 

comunidade para a realização do cuidado, formando uma rede participativa no processo de cuidar. Propõe-se que o cuidador seja orientado pela equipe de saúde 

nos cuidados a serem realizados diariamente no próprio domicílio. O cuidador também deve ter o suporte das equipes de saúde, que devem estar atentas para as 

dificuldades, ouvir suas queixas, atender às suas demandas em saúde, incentivar a substituição de cuidadores e rever o processo de cuidado conforme sua 

condição. Com o objetivo de propiciar um espaço onde os cuidadores possam trazer suas angústias, medos e dificuldades, uma vez que, ao longo do tempo 

sentem-se sobrecarregados, recomenda-se à equipe a organização e desenvolvimento de grupos. O grupo de cuidadores também pode oportunizar a troca de 

saberes, possibilitando que diferentes tecnologias desenvolvidas pelos cuidadores possam ser compartilhadas, enriquecendo o processo de trabalho de ambos, 

equipe e cuidador. Atuando, dessa forma, para a construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os profissionais, a partir de um arranjo 

organizacional que objetiva ampliar a clínica, os saberes e a integração horizontal entre as distintas profissões”. Portanto, a alternativa correta é a letra C.
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Ambas as afirmativas estão corretas, pois a intersetorialidade tem por objetivo ARTICULAR DIVERSOS SETORES SOCIAIS PARA MODIFICAR O MODELO 

ASSISTENCIAL EM SAÚDE. Tal conceito tem sido discutido em saúde, pois considera os determinantes e condicionantes de saúde, compreendendo a saúde em seu 

conceito ampliado. A intersetorialidade é considerada um princípio organizativo e está descrita em várias políticas dentro do sistema de saúde do nosso país. Ela 

colabora com a anulação de espaços específicos de políticas de setor porque o objetivo é justamente a união e articulação entre setores para melhorar a 

assistência/oferta dos serviços de saúde, conforme afirma SENNA E GARCIA (2014, p. 280): “a descentralização das políticas sociais e o protagonismo assumido 

pelos municípios na gestão e provisão destas políticas trouxeram a perspectiva de integração dos diferentes setores governamentais e destes com a sociedade 

como condição necessária para melhoria do desempenho municipal frente às novas responsabilidades assumidas.” FERREIRA E SILVA (2005, p. 107) colaboram 

com o entendimento dessa discussão ao escreverem: “A intersetorialidade em saúde será compreendida como parte de um conjunto de estratégias que consistem 

em ações mobilizadoras e articuladoras de práticas e projetos entre O SETOR SAÚDE E OS DEMAIS SETORES DO DESENVOLVIMENTO, no planejamento, 

organização, direção, implementação, monitoramento e avaliação de intervenções voltadas para modificação do modelo assistencial. Nesse sentido, pode 

representar uma ação intencional mediante a qual os atores sociais, produtores de ações, esperam consciente ou inconscientemente alcançar determinados 

efeitos em situações de cooperação e/ou conflito com outros. Assim sendo, sua implementação consiste em incorporar pensamentos e concepções que informem 

uma nova maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços voltados para uma nova prática sanitária. Isso significa alterar toda uma forma de 

articulação dos DIVERSOS SEGMENTOS GOVERNAMENTAIS e seus interesses.” Dessa forma, compreendemos que ambas as afirmativas são complementares para 

o entendimento do conceito de intersetorialidade, e ambas estão corretas. O gabarito correto é alternativa C. Referências: FERREIRA, VSC., and SILVA, LMV. 

Intersetorialidade em saúde: um estudo de caso. In: HARTZ, ZMA., and SILVA, LMV. orgs. Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de 

programas e sistemas de saúde [online]. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005, pp. 103-150. ISBN: 978-85-7541-516-0. Available from: doi: 

10.7476/9788575415160. Also available from in ePUB from: http://books.scielo.org/id/xzdnf/epub/hartz-9788575415160.epub SENNA, Mônica de Castro Maia; 

GARCIA, D. V. Políticas Sociais e Intersetorialidade: elementos para debate. O Social em Questão, n. 32, 2014.
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A primeira afirmativa está incorreta, de acordo com o artigo 198 da constituição federal sobre as diretrizes do SUS. Já a segunda afirmativa está correta. O 

conceito de descentralização se articula ao conceito de municipalização, que consiste em aproximar o poder para quem está mais próximo da população. O 

município pode atuar, a partir dessa diretriz, com mais agilidade para fazer mudanças na saúde enquanto política pública, tendo uma articulação e integração com 

os outros níveis do governo, cada qual em seu respectivo papel constitucional e das legislações. Isso significa que a oferta dos serviços deixará de ficar à cargo 

apenas do ESTADO. Para se cumprir essa diretriz do SUS que é a descentralização, é necessário mudar a forma de organização dos serviços nas três esferas de 

governo. Junqueira (2004, p. 26) escreveu que “as organizações, como realidades sociais, vão sendo construídas ao longo do tempo, incorporando novos atores e 

seus interesses”. Ou seja, é necessário repensar as organizações sociais a fim de garantir a assistência em saúde em novo formato, de forma que as relações se 

tornem mais democráticas e susceptíveis ao controle social (JUNQUEIRA, 2004, p. 26). Compreendemos assim que é necessário descentralizar a oferta de serviços 

à nível estatal, e que para que isso aconteça, é necessário atualizar e consolidar as organizações sociais. Dessa forma, o gabarito correto dessa questão é a letra B, 

em que a primeira afirmação está incorreta, mas a segunda afirmação está correta. Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Senado 

Federal: Brasília, 2012. JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. A gestão intersetorial das políticas sociais e o terceiro setor. Saúde e Sociedade, v. 13, p. 25-36, 2004.

INDEFERIDO

Conforme dizeres da Lei 

8080, a descentralização se 

dá a nível municipal.

17

Curso Superior completo 

em Terapia Ocupacional, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

13

Recurso anular a questão 13, devido ambiguidade gerada pelo termo usado: "campos de atuação". Segundo o dicionário michaellis, “campo” é uma área ou 

categoria de uma determinada atividade ou conhecimento; e segundo o dicionário Silveira Bueno,” atuação” é o ato de atuar, sendo que este significa dar 

atividade, pôr em ação, agir. Portanto, a afirmação I. "Saúde estudantil" pode ser entendida como um campo de atuação do SUS, considerando Saúde na Escola, o 

Programa: “O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do trabalho integrado entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino: Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos. [...] , o Ministério da Saúde recomendou a 

criação de espaços e ambientes saudáveis nas escolas, com o objetivo de integrar as ações de saúde na comunidade educativa.” Referências: MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. Cadernos de atenção básica – Saúde na Escola. Série B. Textos Básicos de Saúde Cadernos de Atenção Básica, n. 24, Brasília – DF, 2009. MICHAELIS. 

Minidicionário Escolar da Língua Portuguesa. São Paulo: companhia melhoramentos, 2000. BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa – Ed. Ver. E atual. 

– São Paulo: FTD, 2001.
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De acordo com o decreto número 7508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a lei 8080 e dispõe sobre a organização do SUS, entre outras providências, em 

sua seção 1, artigo 5º, a atenção ambulatorial e especializada é uma forma de acesso dentro das redes de atenção à saúde, pois são pré requisito para a 

composição de uma Região de Saúde. As regiões de saúde, de acordo com Santos (2017, p. 1282), integram serviços a fim de garantir a integralidade da saúde a 

partir da referência de um serviço para outro, sendo que os entes federativos respondem pelos serviços de maior complexidade, como é o caso dos serviços 

ambulatoriais especializados, que poderão ser acessados pelos usuários dos municípios que fazem parte da determinada Região de Saúde. A questão traz na 

afirmativa II que os serviços ambulatoriais especializados são formas de acesso nas redes de atenção à saúde, e o gabarito está incorreto ao dizer que não o são, 

pois como princípio do SUS, a rede se articula aos demais serviços do sistema de forma hierarquizada, sendo que os usuários poderão ser referenciados a estes 

serviços, quando atendidos, por exemplo, na UBS, que faz parte da atenção básica. Se a questão trouxesse em sua assertiva, por exemplo, a seguinte afirmação: 

“os serviços ambulatoriais especializados são portas de entrada no SUS”, a afirmação seria incorreta, pois eles não seriam considerados portas de entrada (BRASIL, 

2011). Mas a questão apenas sinaliza uma forma de acessar a saúde na rede, e conforme a própria definição de rede de atenção à saúde, no capítulo 1, artigo 2º, 

parágrafo VI, as redes se constituem pelos serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, para garantir a integralidade da assistência (BRASIL, 

2011). Se a questão trouxesse ainda em sua afirmativa: "os ambulatórios especializados são pré requisitos para serem instituídas redes de atenção à saúde", 

estaria incorreta, pois eles são requisitos para se constituir uma região de saúde. Mas quanto a serem forma de ACESSO aos serviços nas redes, sim, eles o são, a 

partir dos próprios princípios organizativos do SUS de regionalização e hierarquização. Dessa forma, na questão 17, ambas as afirmativas estão corretas, sendo o 

gabarito correto a alterativa C. Referências BRASIL. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 

Saúde–SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação, e das outras providências. 2011. SANTOS, Lenir. Região de saúde e suas redes de 

atenção: modelo organizativo-sistêmico do SUS. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, p. 1281-1289, 2017.
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Recurso anular a questão 17, devido à afirmação "I. Universalidade, equidade e integralidade são princípios norteadores da atenção básica." por dois motivos: 

Primeiro_ Segundo a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, no CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES, no artigo sétimo são descritos os princípios do 

Sistema Único de Saúde: "I - universalidade de acesso aos serviços de saúde [...]; II - integralidade de assistência, [...]; IV - igualdade da assistência à saúde, [...]; 

Podendo-se observar que o termo usado é igualdade e não equidade, e ressaltando que essas palavras tem significados distintos. Segundo_ Afirmar que estes são 

princípios da atenção básica deixa margem para erro, sendo que segundo a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES, artigo sétimo, são descritos os princípios do Sistema Único de Saúde, considerando que obviamente os princípios serão aplicados em todas os níveis 

de atenção do SUS, mas não somente na atenção básica. Referência: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Coletânea de Normas para o 

Controle Social no Sistema Único de Saúde, 3ª edição - Série E. Legislação de Saúde, Brasília – DF, 2011.
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Um dos princípios doutrinários do SUS conforme artigo 196 da Constituição Federal é a UNIVERSALIDADE, que significa o direito de acesso para todas as pessoas 

aos serviços de saúde como dever do ESTADO (BRASIL, 2012). Alves (2014, p. 7), afirma: “é importante destacar que no âmbito jurídico brasileiro a universalidade 

também está relacionada à gratuidade no acesso aos serviços, que deve ser praticável através das políticas públicas do Sistema Único de Saúde, fomentadas pela 

União, estados e municípios.” Lucietto (2011, p.42) contribui ao escrever sobre as leis orgânicas da saúde e os princípios do SUS: “Estas leis discriminaram o texto 

constitucional, estabelecendo, principalmente, normas em relação aos objetivos, aos campos de atuação e aos princípios do SUS, às competências de cada esfera 

de governo, à participação complementar da iniciativa privada, à participação da comunidade na gestão do sistema e ao financiamento setorial. A saúde foi 

conceituada como um direito fundamental do ser humano. E a GRATUIDADE das ações e serviços de saúde da área pública ficou assegurada.” Assim, ambas as 

afirmativas da questão estão corretas, sendo a alternativa certa letra C. Referências: ALVES, Kamila. PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUAL O 

FUTURO DOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE?. Arquivos do CRM-PR, v. 31, n. 121, 2014. BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil. Senado Federal: Brasília, 2012. LUCIETTO, Deison Alencar. A Review about the Health Policy Principles and Guidelines-conceptual elements 

for the dental surgeon acting on the Public Health System.
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Recurso modificar opção correta da questão 18 para (C) -I e II são verdadeiras, sendo que "a gratuidade é princípio ou diretriz norteador do SUS", de acordo com a 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990: CAPÍTULO III - DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO “Art. 43 A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 

preservada nos serviços públicos e privados contratados,[...]” Ainda reforçando no CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES: “[...]obedecendo ainda aos 

seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;” sendo que a universalidade de acesso implica à 

gratuidade inquestionável para o usuário. E finalmente cito a RESOLUÇÃO Nº 322, DE 8 DE MAIO DE 2003, DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE: “Das ações e 

serviços públicos de saúde Quinta Diretriz: para efeito da aplicação da Emenda Constitucional nº 29, 132 consideram-se despesas com ações e serviços públicos de 

saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital, financiadas pelas três esferas de governo, conforme o disposto nos artigos 196 e 198, § 

2º, da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90, relacionadas a programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam, simultaneamente, aos 

seguintes critérios: I - sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; [...]”, Onde claramente é citado serviço gratuito na quinta 

diretriz. Referência: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Coletânea de Normas para o Controle Social no Sistema Único de Saúde, 3ª edição - 

Série E. Legislação de Saúde, Brasília – DF 2011.
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De acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca, a alternativa correta da questão 19 (letra A), nega que seja atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) 

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional. No entanto, de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, 

item VI, afirma-se que compete ao SUS dentre outras atribuições: VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 

como bebidas e águas para consumo humano; Portanto com base na legislação vigente, a questão acima citada apresenta incoerência com relação ao gabarito 

preliminar divulgado. Solicita-se gentilmente a revisão da resposta desta questão. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília,1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>
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De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal, compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições: “ V - incrementar, em sua área de atuação, o 

desenvolvimento científico e tecnológico; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 

consumo humano” Dessa forma, ambas as alternativas da questão estão corretas. Entre as oito atribuições do SUS, duas são as que estão descritas na questão. O 

gabarito coloca como se a segunda alternativa fosse incorreta, mas ela faz parte das atribuições do SUS. O gabarito correto da questão é a assertiva C. Referências 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
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O componente "Fatores Ambientais" da CIF inclui as seguintes categorias: "Produtos e tecnologias" (e1), "Ambiente natural e mudanças ambientais feitas pelo 

homem" (e2), "Apoio e relacionamentos" (e3), "Atitudes" (e4), "Serviços, sistemas e políticas" (e5). Assim, como discorre Riberto (2011), esse componente 

engloba aspectos físicos, sociais e atitudinais nos quais as pessoas vivem e conduzem suas vidas. Externos ao indivíduo, estes aspectos atuam como barreiras ou 

facilitadores, respectivamente restringindo ou otimizando o desempenho. Assim sendo, a assertiva D não é incorreta. Referência Bibliográfica: RIBERTO, M. Core 

sets da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.64, n.5, p. 938-46, 2011
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A Afirmação I: “Os contextos de desempenho não interferem na execução das tarefas”; é falsa, pois segundo a AOTA AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY 

ASSOCIATION et al. Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo-traduzida. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 

26, n. esp, p. 1-49, 2015; “Contextos e ambientes interferem no acesso de um cliente a ocupações e influenciam na qualidade e na satisfação do desempenho. Um 

cliente com dificuldades de desempenho em um ambiente ou contexto pode ter sucesso após mudança nesse ambiente ou contexto. O contexto em que o 

envolvimento em ocupações ocorre é específico para cada cliente. Alguns contextos são externos aos clientes (por exemplo, o virtual), alguns são internos (por 

exemplo, o pessoal), alguns ainda apresentam tanto características externas quanto crenças e valores internos (por exemplo, o cultural). Profissionais de terapia 

ocupacional reconhecem que para que os clientes realmente alcancem uma existência plena em participação, significado e propósito, os clientes devem não só ter 

função, mas também se envolver confortavelmente com o seu mundo, que consiste em uma combinação única de contextos e ambientes (Tabela 5)”. E a 

Afirmação II: “A Medida de Independência Funcional permite determinar a severidade da incapacidade”; é verdadeira pois, segundo RIBERTO, M. et al. Validação 

da versão brasileira da Medida de Independência Funcional. Acta fisiátrica, v. 11, n. 2, p. 72-76, 2016; “O grau de incapacidade foi avaliado pela MIF. (...) A Medida 

de Independência Funcional (MIF) é um instrumento de avaliação da incapacidade de pacientes com restrições funcionais de origem variada, tendo sido 

desenvolvida na América do Norte na década de 1980. Seu objetivo primordial é avaliar de forma quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa 

para a realização de uma série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária”. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
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De acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca, a afirmativa de que os contextos de desempenho não interferem na execução das tarefas apresenta-se 

correta, mediante a divulgação da alternativa A como resposta correta. No entanto, segundo documento da AOTA, contextos e ambientes interferem no acesso de 

um cliente a ocupações e influenciam na qualidade e na satisfação do desempenho. Profissionais de terapia ocupacional reconhecem que para que os clientes 

realmente alcancem uma existência plena em participação, significado e propósito, os clientes devem não só ter função, mas também se envolver 

confortavelmente com o seu mundo, que consiste em uma combinação única de contextos e ambientes. Portanto com base na estrutura da prática da profissão, a 

questão acima citada apresenta incoerência com relação ao gabarito preliminar divulgado. Solicita-se gentilmente a revisão da resposta desta questão. 

CAVALCANTI, Alessandra; DUTRA, Fabiana Caetano Martins Silva e; ELUI, Valéria Meirelles Carril. Estrutura da prática da terapia ocupacional: domínio e processo. 

Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. , n. 26, p.1-49, abr. 2015.
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Alterar a resposta do gabarito divulgado da LETRA A (I é verdadeira e II é falsa) para LETRA B (I é falsa e II é verdadeira), por ser esta a correta, a saber: A afirmativa 

I “Os contextos de desempenho não interferem na execução das tarefas” é falsa. A justificativa encontra-se no documento “Estrutura da prática da Terapia 

Ocupacional: domínio & processo” (AOTA, 2015, p. 9), onde se verifica o seguinte texto: “Contextos e ambientes INTERFEREM no acesso de um cliente a 

ocupações e INFLUENCIAM NA QUALIDADE E NA SATISFAÇÃO DO DESEMPENHO”. Ainda na mesma página constata-se a respeito: “O termo contexto se refere aos 

elementos que tanto compõem quanto circundam um cliente e que muitas vezes são menos tangíveis do que os ambientes físicos e sociais, mas ainda ASSIM 

EXERCEM UMA FORTE INFLUÊNCIA SOBRE O DESEMPENHO”. A afirmativa II “A Medida de Independência Funcional permite determinar a severidade da 

incapacidade” é verdadeira. Segundo Mello e Mancini (2007, p. 50), a Medida de Independência Funcional tem por objetivo “incluir um número mínimo de dados, 

permitindo aos profissionais de saúde DETERMINAR A SEVERIDADE DA INCAPACIDADE de uma forma uniforme”. Pela leitura dos textos com os destaques em 

maiúsculas pode-se constar que a LETRA B - I é falsa e II é verdadeira – é a alternativa correta desta questão. Referências: AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL 

THERAPY (AOTA). Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo. 3. ed. Tradução de Alessandra Cavalcanti, Fabiana Caetano Martins Silva e 

Dutra e Valéria Meirelles Carril Elui. Revista de Terapia Ocupacional, São Paulo, v. 26, ed. esp., p. 1-49, 2015. MELLO, M. A. F; MANCINI, M. C. Métodos e Técnicas 

de Avaliação nas Áreas de Desempenho Ocupacional. In: CAVALCANTI, Alessandra; GALVÃO, Claudia. Terapia Ocupacional: fundamentação e prática. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 49-73.

DEFERIDO

17

Curso Superior completo 

em Terapia Ocupacional, 

reconhecido pelo MEC e 

com habilitação legal para 

o exercício da profissão.

31

No documento oficial da Associação Americana de Terapia Ocupacional (2015, p. 9) está escrito: “o termo contexto se refere aos elementos que tanto compõem 

quanto circundam um cliente e que muitas vezes são menos tangíveis do que os ambientes físicos e sociais, mas ainda assim exercem uma forte influência sobre o 

desempenho.” O documento define como tipos de contexto: cultural, pessoal, temporal e virtual. Esses contextos influenciam na execução das atividades pelos 

indivíduos, pois fazem parte da identidade das pessoas e da maneira pela qual estas se relacionam com suas ocupações. Por exemplo, o contexto cultural pode 

exercer influência sobre a execução da tarefa de alimentar, conforme a forma de alimentar de cada cultura; em alguns países é permitido tirar a habilitação com 

16 anos, enquanto no Brasil apenas com 18 anos, que se relaciona ao contexto pessoal e cultural de uma pessoa; a tarefa de digitação pode ser realizada de uma 

maneira por alguém que usa o computador para lazer, enquanto deve ser feita de maneira precisa quando faz parte do emprego de outra pessoa, conforme seu 

contexto virtual. Dessa forma, os contextos estão intimamente relacionados à forma de executar as tarefas. Na terapia ocupacional, entende-se as relações de 

funcionalidade e incapacidade e processos de saúde e doença dentro da tríade INDIVÍDUO, OCUPAÇÃO E CONTEXTO, conforme o documento da AOTA, pois estes 

três influenciam a execução das atividades. O mesmo documento escreve ainda: “Contextos e ambientes interferem no acesso de um cliente a ocupações e 

influenciam na qualidade e na satisfação do desempenho” (AOTA, 2015, p. 9). Assim, observa-se que a afirmativa 1 da questão não é correta, conforme aponta o 

gabarito divulgado, pis a questão diz que os contextos NÃO influenciam a execução de atividades. Quanto à Medida de Independência Funcional (MIF), consiste 

em um instrumento de avaliação da incapacidade de indivíduos que possuam restrições funcionais, de várias origens. Ela avalia o quanto uma pessoa necessita de 

auxílio para realizar várias tarefas motoras e cognitivas no dia a dia. Essas tarefas incluem autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, 

comunicação e cognição social (memória, interação social e resolução de problemas) (RIBERTO, 2016, p. 73). Essa escala consegue determinar a severidade de 

uma incapacidade, pois cada uma das atividades por ela avaliada recebe uma pontuação de 1 a 7, em que 1 é a dependência total e 7 independência completa. A 

pontuação total varia de 18 a 126 pontos. (RIBERTO, 2016, p. 73). Observa-se que quanto menor a pontuação mais severa é a incapacidade. Observa-se que pelo 

escore final é possível determinar quão severa é uma incapacidade, já que se tem um parâmetro do nível de dependência ou não de uma pessoa para realizar suas 

tarefas básicas do dia a dia. Assim, a segunda afirmativa da questão está correta. A alternativa correta da questão 31 é a letra B. AOTA AMERICAN OCCUPATIONAL 

THERAPY ASSOCIATION et al. Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo-traduzida. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São 

Paulo, v. 26, n. esp, p. 1-49, 2015. RIBERTO, Marcelo et al. Validação da versão brasileira da Medida de Independência Funcional. Acta fisiátrica, v. 11, n. 2, p. 72-

76, 2016.
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Recurso modificar alternativa correta da questão 31 para (D) I e II são falsas, pois os contextos de desempenho interferem na execução das tarefas. O 

desempenho vincula-se ao comportamento manifestado pelo indivíduo no exercício de suas responsabilidades e atribuições (GROTE, 2003; STARBUCK, 2005). 

Refere-se, segundo Oliveira-Castro (1994), aos conhecimentos e habilidades aplicados ao contexto do cargo à execução de uma obrigação ou tarefa, ou à maneira 

como atua ou se comporta um indivíduo em termos de eficiência, rendimento e atuação em relação a algo (HOUAISS, 2001), resultando no atingimento da 

efetividade e resultados organizacionais. Brandão (2008) e Coelho Júnior (2009), investigam a influência de variáveis de contexto, de nível meso ou macro, na 

predição de desempenho individual no trabalho. Apontam Yang e Holzer (2006), como o contexto de trabalho tem influência sobre o desempenho de um cargo. 

Analisar somente variáveis de nível individual, na predição de desempenho no trabalho, pode representar uma grande dificuldade para a correta delimitação desta 

variável. De acordo com DeNisi (2000) o conceito de desempenho é de natureza plural, é multicausal e é constituído por fatores de ordem individual, de contexto 

e organizacional. Fatores contextuais podem, inclusive, influenciar o modo de agir dos indivíduos e, então, impactar nos seus resultados de trabalho. O contexto de 

trabalho, ambiente no qual o indivíduo se encontra inserido e do qual recebe profunda influência, pode ser considerado como um determinante de seu 

comportamento. Fatores de contexto, quando analisados conjuntamente a fatores individuais, são capazes de explicar importante variância do desempenho 

relativo aos resultados alcançados pelo indivíduo. Segundo AOTA, o desempenho ocupacional é ato de realizar e alcançar uma ação selecionada (habilidade de 

desempenho), uma atividade ou ocupação (Fisher, 2009; Fisher & Griswold, 2014; Kielhofner, 2008) e os resultados da relação dinâmica transacional entre o 

cliente, o contexto e a atividade. Melhorando ou possibilitando habilidades e padrões para o desempenho ocupacional que conduz ao envolvimento em 

ocupações ou atividades. Os resultados terapêuticos ocupacionais podem ser descritos de duas maneiras. Alguns resultados são mensuráveis e utilizados na 

elaboração do planejamento de intervenção, no monitoramento e na previsão de alta. Estes resultados refletem o alcance das metas de tratamento que se 

relacionam com o envolvimento em ocupação. Outros resultados são experimentados pelos clientes quando esses percebem os efeitos do envolvimento na 

ocupação, sendo capazes de retornar aos seus hábitos, rotinas, papéis e rituais desejados. É através da atenção simultânea às funções e estruturas do corpo, 

habilidades, papéis, hábitos, rotinas e contexto, combinada com o foco no cliente como um ser ocupacional, o conhecimento de saúde do profissional e a melhora 

do desempenho decorrente do envolvimento em ocupações, que resultam em efetivação do desempenho ocupacional, da competência em papéis e da 

participação na vida diária. Contexto e ambiente interagem para influenciar a identidade ocupacional, a saúde, o bem-estar e a participação do cliente na vida. 

Várias estruturas do corpo, assim como os contextos pessoais e ambientais, convergem e emergem como habilidades de desempenho ocupacionais. O termo 

contexto se refere aos elementos que tanto compõem quanto circundam um cliente e que muitas vezes são menos tangíveis do que os ambientes físicos e sociais, 

mas ainda assim exercem uma forte influência sobre o desempenho. Referências: ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE TERAPIA OCUPAACIONAL. Estrutura da prática da 

Terapia Ocupacional: domínio & processo 3ª ed. Rev Ter Ocup Univ São Paulo; jan.-abr. 2015;26(ed. esp.):1-49. STARBUCK, W. H. Performance measures: 

prevalent and important but methodologically challenging. Journal of Management Inquiry, v.14, n.3, p. 280-286, 2005. GROTE, D. O Indicador de performance. 

Perguntas e respostas. Campus: Rio de Janeiro, 2003. BRANDÃO, H. P. Aprendizagem, contexto, competência e desempenho: um estudo multinível. Universidade 

de Brasília, Brasília, 2008. COELHO JÚNIOR, F. A. Suporte à aprendizagem, satisfação no trabalho e desempenho: um estudo multinível. Universidade de Brasília, 
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A Afirmação I: “As habilidades manuais e as capacidades de adaptação, combinadas com o gestual, propiciam meio de trabalho”; é falsa ou incoerente por não 

contextualizar os tipos de trabalho e demandas, as habilidades manuais e as capacidades de adaptação, combinadas com o gestual, propiciam maior 

independência, não necessariamente o trabalho. Portanto, esta questão deve ser anulada ou deve-se admitir correta a alternativa de letra B.
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A afirmativa I possibilita ambiguidade na interpretação de seu texto. É possível considerar que a atuação compreende em estabilizar o punho que está em 

extensão devido ao acidente, sendo "estabilizar" reconhecido como mantê-lo em posição funcional/neutra, como também considerar que o que se espera 

desenvolver é que o punho realize extensão e assim seja mantido, sendo esta a estabilização. Ademais, a interpretação da questão é dificultada pelo fato de que o 

padrão sinérgico de membro superior comum no paciente que sofreu AVC é o padrão flexor, de acordo com o método de reeducação motora de Brunnstrom.
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Pede-se anulação da questão 34 por haver mais de uma opção correta. A questão pede para assinalar a exceção quanto aos elementos do desempenho 

ocupacional. De acordo com Law e colaboradores (2009), referências no assunto, o desempenho ocupacional é formado por CONTEXTOS de desempenho 

(cultural, social, físico e institucional), por ÁREAS de desempenho (autocuidado, produtividade e lazer) e COMPONENTES de desempenho (afetivo, cognitivo e 

físico). Diante da leitura do trecho acima com os destaques em maiúsculas pode-se constatar que as alternativas A (Áreas) e D (Contextos) são verdadeiras, pois 

compõem os elementos do desempenho ocupacional. E assim as opções a serem assinaladas como exceções são as apontadas nas alternativas B (Habilidades) e C 

(Competências). Diante disso, por existir mais de uma opção considerada exceção, a questão deve ser anulada. Referências: LAW, M. et al.; CARDOSO, A.; 

MAGALHÃES, L. (org. e trad.). Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, 63 p.
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A primeira afirmação da questão gera dupla interpretação, confundindo na hora de decidir a resposta final. Primeiro, porque os profissionais de terapia 

ocupacional estimulam a autonomia e independência de seus clientes em relação a suas ocupações na medida de possibilidade de seus contextos, entre eles o 

hospitalar. E segundo, porque existem casos, principalmente no processo de hospitalização, em que os clientes podem estar mais expostos à situações de risco de 

segurança. Nessas ocasiões, o cliente necessitará de assistência de um cuidador formal ou familiar, ou algum acompanhante. Nem sempre os clientes aceitam essa 

dependência, devido ao seu contexto cultural, e a fatores do próprio cliente, como seus valores e conceitos sobre o que é o outro fazendo por ele (AOTA, 2015). 

Nesses casos o terapeuta ocupacional deve estimular a compreensão do paciente sobre suas limitações naquele momento e a necessidade de contar com ajuda. 

Para exemplificar, a COPM, instrumento utilizado na prática profissional, tem como um dos princípios priorizar as demandas dos clientes na hora da intervenção, 

desde que não coloquem a segurança dos mesmos em risco (BASTOS; MANCINI; PYLÓ, 2010, p. 108) Dessa forma, a questão é cabível de anulação, pois acaba não 

trazendo um sentido completo ou direcionamento para a interpretação final. Referências AOTA AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION et al. 

Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo-traduzida. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 26, n. esp, p. 1-49, 

2015. BASTOS, S. C. A.; MANCINI, M. C.; PYLÓ, R. M. O uso da medida canadense de desempenho ocupacional (COPM) em saúde mental. Rev. Ter. Ocup. Univ. São 

Paulo, v. 21, n. 2, p. 104-110, maio/ago. 2010.
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A questão deve ser anulada, pois segundo MARCOLINO, T. Q. Reflexões sobre a investigação do raciocínio clínico em terapia ocupacional em saúde mental: o caso 

do Método Terapia Ocupacional Dinâmica. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 22, n. 3, 2014; “o Raciocínio Clínico em Terapia Ocupacional também se 

apresenta com diferentes focos (raciocínio científico, diagnóstico, procedimental, narrativo, interativo, pragmático, ético), dependendo de para qual aspecto o 

terapeuta ocupacional volta sua atenção”. “Nas práticas em saúde mental, o raciocínio procedimental – definido em Mattingly e Fleming (1994) como aquele 

utilizado para encontrar procedimentos mais eficazes para melhorar o desempenho funcional da pessoa com determinado déficit ” e “Mattingly e Fleming (1994) 

nomearam raciocínio procedimental, como um pensamento voltado para compreender as consequências das condições clínicas na funcionalidade do paciente, de 

encontrar os procedimentos mais eficazes para melhorar o desempenho funcional da pessoa com determinado déficit, ao procurar encontrar a ação que resultará 

na melhora da função, mas a partir dos detalhes da situação particular do paciente. O raciocínio procedimental, encontrado na forma de descrições reflexivas 

(HATTON; SMITH, 1995; MARCOLINO; MIZUKAMI, 2008), que são pensamentos que explicitam justificativas para as ações, abarcou aspectos educacionais – a 

partir dos modos de aprendizagem específicos de cada paciente – e relacionais, nos quais o terapeuta deve oferecer gestos e atitudes que impulsionem o sujeito a 

sair de sua inatividade ou paralisia”. Portanto, todas as alternativas estão corretas.
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A questão de número 42 não possui nenhuma alternativa incorreta, visto que todas as alternativas abordam termos que são considerados raciocínios na prática 

profissional do Terapeuta Ocupacional. Schell (2011, p. 318) escreve que o raciocínio profissional permite aos profissionais pensarem, direcionarem, aplicarem e 

refletirem sobre o tratamento de seus pacientes. Para tanto, é necessário uma análise metacognitiva de tudo o que envolve a situação dos clientes atendidos pelo 

terapeuta ocupacional. Schell (2011, p. 323) define cada um dos respectivos aspectos do raciocínio em terapia ocupacional, entre eles os raciocínios científico, 

pragmático, de procedimento e condicional. Quanto a forma de escrever a palavra, conforme alternativa c, que foi pontuada como assertiva incorreta, de acordo 

com o dicionário, a palavra procedimental significa: relativo à procedimento. Dessa forma, a maneira de escrever a palavra não poderia interferir em seu contexto 

dentro da definição e compreensão do raciocínio profissional da terapia ocupacional. Dessa forma, essa questão é cabível de anulação. Referências AURELIO, O 

mini dicionário da língua portuguesa. 4a edição revista e ampliada do mini dicionário Aurélio. 7a impressão – Rio de Janeiro, 2002 “Procedimental”. Def 1e. 

Disponível em: https://dicionario.priberam.org/procedimental. Visto em: 12 fevereiro 2019 “Procedimental”. Def 1e. Disponível em: 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/procedimental. Visto em: 12 fevereiro 2019 Schell, B.B. Raciocinio profissional na prática. In: Crepeau, 

E.B.; Cohn, E.S. & Schell, B.A.B. Terapia Ocupacional Willard & Spackman. Ed. Guanabara Koogan, 11ª edição. 2011, pág. 318-331.
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A afirmativa I “A atividade indicada na terapia ocupacional deve ser baseada em orientação profissional e nos interesses do paciente”, é verdadeira, pois segundo 

“STOFFEL, D. P.; NICKEL, R. A utilização da atividade como ferramenta no processo de intervenção do terapeuta ocupacional em reabilitação neurológica. 

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 21, n. 3, 2013”; “as demandas devem ser identificadas de acordo com as características e interesses de cada 

paciente. Assim, as atividades empregadas na intervenção devem ser significativas para o sujeito, coerentes com seus interesses e com os papéis desempenhados 

por ele. O terapeuta ocupacional realiza, então, análise das atividades nas quais o sujeito apresenta demandas, avalia seus padrões de movimento e considera a 

influência de fatores pessoais e ambientais no desempenho do sujeito”. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
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O raciocínio clinico em terapia ocupacional é o processo usado por profissionais para refletir, planejar, orientar e conduzir o tratamento do cliente. Existem 6 tipos 

de raciocínio. Um deles é o raciocínio narrativo, que foca explicitamente a história de vida do cliente e possibilita ao terapeuta um direcionamento do processo de 

intervenção, buscando incorporar no tratamento preferencias do cliente, para viabilizar, assim, o uso terapêutico de tarefas e atividades significativas e relevantes 

para avida do indivíduo. O raciocínio pragmático, por sua vez, refere-se ao contexto mais amplo da clínica, inclui a consideração de fatores como conhecimento, 

habilidade e experiências do terapeuta. Sendo assim, a assertiva I “A atividade indicada na terapia ocupacional deve ser baseada em orientação profissional e nos 

interesses do paciente” está correta, uma vez que os interesses do paciente e a orientação do profissional são essenciais para indicar uma atividade. Segundo 

Rodrigues et al. (2011), apraxia é uma deficiência do planejamento do movimento organizado e controlado, não explicada por déficits motores ou sensoriais. A 

apraxia construtiva é uma das formas de apraxia, portanto, caracterizá-la como "decorrente da desconexão entre a ideia de movimento e sua execução", ou seja, 

desconexão entre o planejamento e o controle motor, como está na afirmativa II, não é incorreto. Assim sendo, ambas as afirmações são verdadeiras. MANCINI, 

M. C.; COELHO, Z. A. C. Raciocínio Clinico em Terapia Ocupacional. In: DRUMMOND. A. F.; REZENDE, M. P. Intervenções da Terapia Ocupacional. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2008, p. 13-24. RODRIGUES, J. C. et al. Avaliação de apraxias em pacientes com lesão cerebrovascular no hemisfério esquerdo. Psicologia: Teoria e 

Prática, Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 209-220, 2011.
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Alterar a resposta do gabarito divulgado da letra D (I e II são falsas) para letra A (I é verdadeira e II é falsa), por ser esta a correta, a saber: A afirmativa I “A 

atividade indicada na terapia ocupacional deve ser baseada em orientação profissional e nos interesses do paciente” é verdadeira. Na citação abaixo, com 

destaques em maiúsculo, pode-se constatar que para a indicação de uma atividade em terapia ocupacional o profissional deve orientar o paciente e considerar os 

interesses do mesmo. Vejamos: “O profissional reúne informações para entender o que é atualmente IMPORTANTE E SIGNIFICATIVO PARA O CLIENTE (ou seja, o 

que ele ou ela quer e precisa fazer) e identificar as experiências passadas e INTERESSES que possam contribuir para a compreensão dos problemas e das questões 

atuais. Durante o processo de coleta de informações, o cliente, COM A ASSISTÊNCIA DO PROFISSIONAL de terapia ocupacional, identifica as prioridades e os 

resultados desejados que proporcionarão seu envolvimento em ocupações que apoiam a participação na vida. Apenas os clientes podem identificar as ocupações 

que dão sentido às suas vidas e selecionar as METAS E PRIORIDADES IMPORTANTES PARA ELES. Ao valorizar e respeitar as informações dos clientes, OS 

PROFISSIONAIS AJUDAM A PROMOVER O SEU ENVOLVIMENTO e podem ORIENTAR de forma mais eficiente as intervenções” (AOTA, 2015, p. 14). A afirmativa II “A 

apraxia construtiva decorre de desconexão entre a ideia de movimento e sua execução” é falsa, em conformidade com o gabarito. Pois o termo apresentado está 

com a definição incorreta, uma vez que a incapacidade de planejar ações motoras corretamente ocorre na Apraxia Ideomotora e não na Apraxia Construtiva. 

Segundo Yassuda e Abreu (2013, p. 2064), “Na apraxia ideomotora, o paciente sabe e lembra-se da ação planejada, mas como as conexões entre as áreas 

sensoriais do lobo parietal dominante com os córtices suplementares e pré-motores de ambos os hemisférios cerebrais estão interrompidas, ele não pode executá-

la” Já a “Apraxia Construtiva é um déficit específico no desempenho de tarefas que envolvem organização espacial. Pacientes com apraxia apresentam dificuldade 

em copiar, desenhar e construir imagens em duas e três dimensões” (QUINTANA, 2013, p. 251). Diante das explanações acima, a opção correta da questão é a 

letra A - I é verdadeira e II é falsa. Referências: AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY (AOTA). Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & 

processo. 3. ed. Tradução de Alessandra Cavalcanti, Fabiana Caetano Martins Silva e Dutra e Valéria Meirelles Carril Elui. Revista de Terapia Ocupacional, São 

Paulo, v. 26, ed. esp., p. 1-49, 2015. QUINTANA, L. A. Avaliando Habilidades e Capacidades: Visão, Percepção Visual e Práxis. In: RADOMSKI, M. V.; TROMBLY, C. A. 

Terapia Ocupacional para Disfunções Físicas, 6 ed., São Paulo: Santos, 2013, p.234-259. YASSUDA, M. S.; ABREU, V. P. Avaliação Cognitiva do Idoso. In: FREITAS, E. 

V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013, p. 2057-2067
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A primeira afirmativa está correta. Na prática da terapia ocupacional o profissional pode indicar atividades com base na análise de atividades feita por ele, a fim de 

estimular mudanças nas funções e estruturas do corpo e alcançar a participação em alguma ocupação que o desempenho estava prejudicado. Este processo é 

reconhecido na Terapia Ocupacional como o uso da atividade como meio. De acordo com a AOTA (2015, p. 6): “Tanto ocupações quanto atividades são usadas 

como intervenções pelos profissionais. A participação em ocupações é considerada o resultado final das intervenções e os profissionais utilizam ocupações 

durante o processo de intervenção como o meio para o fim.” Ao utilizar atividades como meio, o profissional poderá prescrever, indicar, estimular e treinar a 

realização de determinadas atividades para melhora do cliente. Um recurso muito utilizado que ilustra essa discussão é o uso da cinesioterapia para recuperar, por 

exemplo, a amplitude de movimento. O terapeuta ocupacional pode indicar atividades de alongamento, jogos que envolvam alcance, entre outros. “A perspectiva 

do cliente sobre uma ocupação é categorizada variando de acordo com as NECESSIDADES E INTERESSES desse cliente, bem como seu contexto.” (AOTA, 2015, p. 

6). A Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional pontua ainda que o profissional não apenas trabalha reabilitando pacientes, mas habilitando pacientes. 

Intervenções de habilitação são vistas frequentemente na assistência aos clientes com problemas psíquicos e questões sociais, com descobertas de novas 

ocupações, ofertas de oficinas terapêuticas, novas experimentações, novos interesses e aumento da participação social. Além disso, através da prática centrada 

no cliente, o profissional também indica atividades de acordo com o interesse do paciente. O modelo canadense de desempenho ocupacional (COPM) é um 

importante exemplo da consideração dos interesses do paciente, pois é o mesmo que seleciona e pontua as atividades que precisam ser melhoradas. Já a segunda 

afirmativa também está correta, pois “a palavra apraxia deriva do grego (a = privativo; prassein = fazer) e pode ser entendido como o comprometimento da 

capacidade de realizar movimentos, gestos ou habilidades previamente aprendidos, espontaneamente e/ou ao comando, seguido de uma disfunção e/ou lesão 

cerebral, cujos sistemas envolvidos na execução da ação estão intactos (ausência de distúrbios motores) e com plena consciência do ato a cumprir. O apráxico 

apresenta dificuldade em realizar movimentos ao comando verbal e atos de mímica.” (VAZ, FONTES E FUKUJIMA, 1999, p. 136). De acordo com estes autores, 

existem 10 tipos de apraxia, entre elas a apraxia construtiva. Nela, não é possível fazer anterior à lesão, algo que anteriormente era possível, demonstrando uma 

desconexão entre a ideia e o movimento. Logo, a alternativa correta é a letra C. Referências: AOTA AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION et al. 

Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo-traduzida. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 26, n. esp, p. 1-49, 

2015. VAZ, Elaine Roberta; FONTES, Sissy Veloso; FUKUJIMA, Marcia Maiumi. Testes para detecção de apraxias por profissionais da saúde. Revista de 

Neurociências, São Paulo, v.
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De acordo com o gabarito preliminar divulgado, a astenia (alternativa C) corresponde ao distúrbio que não é originário do cerebelo. No entanto, de acordo com 

pesquisa na literatura, a astenia pode aparecer em 50% dos pacientes com lesão cerebelar (SAADI, 2004). A astenia é causada por uma perda de facilitação 

cerebelar para o córtex motor, que por sua vez pode reduzir a atividade dos neurônios motores espinhais durante o movimento voluntário (UMPHRED, 1994 apud 

SAADI, 2004). Não foram encontradas referencias que afirmassem que a distonia tivesse relação com distúrbios cerebelares, levando a compreender que a 

alternativa correta para essa questão é a alternativa D, onde a questão solicitava dentre as alternativas, qual distúrbio NÃO tinha origem cerebelar. Portanto, 

solicita-se gentilmente a revisão da resposta desta questão. SAADI, Alina Vargas da Silva. Sindrome cerebelar: alterações no controle motor decorrentes de lesões 

cerebelares. 2004. 57 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicomotricidade, Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: 

<http://www.avm.edu.br/monopdf/7/alina%20vargas%20da%20silva%20saadi.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
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A afirmativa II “A epicondilite medial é a lesão mais comum que ocorre no cotovelo”, é falsa, pois segundo o site Portal da Educação, disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fisioterapia/epicondilite-lateral-do-cotovelo/34793, os dados demográficos mostram que 95% dos 

pacientes portadores de epicondilite não praticam esportes, 75% dos casos tem idade entre 35 e 55 anos, ambos os sexos são afetados na mesma proporção e a 

incidência de epicondilite lateral é sete vezes mais frequente que a medial. Portanto. a alternativa correta é a letra A.
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De acordo com a resposta divulgada pelo gabarito preliminar, há a afirmação de que a epicondilite medial é a lesão mais comum que ocorre no cotovelo. No 

entanto, segundo a literatura, a epicondilite ocorre com mais frequência na origem do tendão extensor radial curto do carpo e o mecanismo de lesão está 

associado à sua sobrecarga (COHEN; MOTTA FILHO, 2012). Esta estrutura está situada na lateral do cotovelo e não na medial. A epicondilite lateral, também 

conhecida como cotovelo do tenista é uma condição comum que acomete de 1 a 3% da população (COHEN; MOTTA FILHO, 2012). Sobre a epicondilite medial, em 

pesquisa na literatura, não foram encontrados dados que referem a porcentagem de pessoas atingidas por esta condição, não sendo possível portanto, afirmar 

que a epicondilite medial é mais comum, já que as pesquisas não apresentam dados para serem comparados. Portanto, solicita-se gentilmente a revisão da 

resposta desta questão. COHEN, Marcio; MOTTA FILHO, Geraldo da Rocha. Epicondilite lateral do cotovelo. Revista Brasileira de Ortopedia, [s.l.], v. 47, n. 4, p.414-

420, 2012. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0102-36162012000400002.
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A opção II da questão, “a epicondilite medial é a lesão mais comum que ocorre no cotovelo” está errada, pois de acordo com diversos autores, a epicondilite 

lateral é a lesão mais comum do cotovelo. Sendo assim, o gabarito correto é a letra A. Referências: COHEN, M., FILHO, G. R. M. Epicondilite lateral do cotovelo. 

Revista Brasileira de Ortopedia. São Paulo, v. 47, n. 4, p. 414-420, 2012. FILHO, A. Z.; et. al. Tratamento artroscopico da epicondilite lateral do cotovelo. Texto de 

apoio ao curso de Especialização Atividade Física Adaptada e Saúde Prof. Dr. Luzimar Teixeira. Disponível em: <http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-

content/uploads/2010/04/tratamento-artroscopico.pdf>. Acesso em 12/02/2019. LECH, O., PILUSKI, P. C. F., SEVERO, A. L. Epicondilite lateral do cotovelo. Revista 

Brasileira de Ortopedia, São Paulo, v. 38, n. 8, 2003. MIYAZAKI, A. N.; et. al. Avaliação dos resultados do tratamento artroscópico da epicondilite lateral. Revista 

Brasileira de Ortopedia. São Paulo, v. 45, n.2, p. 136-140. 2010. https://www.dicasdefisioterapia.com/epicondilite-lateral-medial-dor-de-cotovelo/. Acesso em: 

12/02/2018
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Alterar a resposta do gabarito divulgado da letra C (I e II são verdadeiras) para letra A (I é verdadeira e II é falsa). A indicação do gabarito de que a afirmativa I é 

verdadeira está correta. Porém, a afirmativa II está incorreta, razão da minha discordância. Passo para os argumentos que respaldam minha indicação. A 

afirmativa “A epicondilite medial é a lesão mais comum que ocorre no cotovelo” é falsa, pois a lesão mais comum que ocorre no cotovelo é a epicondilite lateral, 

conforme definições de artigo abaixo: “A epicondilite lateral, conhecida por Cotovelo de Tenista, é a causa mais comum de dor no cotovelo” (PECAR; AVDICET, 

2009, p. 25, tradução nossa) [1]. Além disso, é de “7 a 10 vezes mais frequente que a epicondilite medial” (PECAR; AVDIC, 2009, p. 26, tradução nossa) [2]. Diante 

da fundamentação apresentada a afirmativa II está incorreta, sendo correta a alternativa A para a questão. Nota: Trechos originais [1] “Tennis elbow (Epicondylitis 

humeri radialis) is the most frequent reason that patients with elbow pain report to a physician”. [2] “It is 7 to 10 times more frequent in radial than in medial 

humeral epicondyle”. Referência: PECAR, D; AVDIC, D. Efficacy of tennis elbow (epicondylitis humeri radialis) treatment in CBR "Praxis". Bosn J Basic Med Sci, v. 9., 

n. 1, p.25-30, 2009.
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A opção I da questão 48 diz sobre o termo Ambiência. De acordo com a Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS, ambiência significa "criar espaços 

saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas", 

ou seja, não diz respeito a transformações positivas em saúde. Sendo assim, o gabarito correto seria letra B. Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf>. Acesso em: 12/02/2019.
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A afirmativa II “Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação se referem ao processo de enfretamento do luto”, é verdadeira, pois segundo “SOUZA, A. M.; 

CORRÊA, V. A. C. Compreendendo o pesar do luto nas atividades ocupacionais. Revista do NUFEN, v. 1, n. 2, p. 131-148, 2009”; “Bowlby (1990; 1998) refere que, o 

homem possui uma tendência para estabelecer vínculos afetivos fortes, estreitos e próximos, considerando a necessidade das pessoas em estabelecer relações 

que as provenham de segurança, cuidados e proteção. Considera que o apego se desenvolve desde a infância, é dirigido a um número pequeno de pessoas e pode 

estar presente ao longo do ciclo de vida do ser humano. Entretanto, quando a figura do apego lhes falta, há uma resposta e nela, está presente uma intensa 

ansiedade e um forte protesto emocional. Ainda ressalta que para compreender o impacto da perda na conduta humana é necessário conhecer o significado do 

apego. Desta forma, o luto é uma resposta a uma perda de uma pessoa com quem se tenha uma relação significativa, destacando que só pode haver luto quando 

existe um vínculo que tenha sido rompido. Para Freitas (2000), quando ocorre o rompimento de um vínculo afetivo, pode haver dor e depressão. Essa resposta irá 

depender do tipo e de como foi a relação afetiva entre a pessoa que vivência o luto e aquela que faleceu. Essa condição influencia e explica a reação emocional 

quando ocorre uma perda significativa, entre elas, uma perda relacionada à atividade ocupacional. O processo de luto pode envolver quatro fases, entre as quais: 

a do entorpecimento, em que a pessoa expressa o choque e não aceita a notícia da perda, a fase do anseio e busca pela pessoa perdida, na qual, comumente, a 

pessoa pode sentir raiva por não conseguir restabelecer o contato com o ente perdido. Em seguida, a fase de desorganização e desespero por não conseguir 

reviver o morto. Nessa fase, a pessoa pode manifestar-se apática e deprimida, isola-se e perde o desejo pela vida social. Por fim, a fase de reorganização, em que 

se dá o início da aceitação da perda (BOWLBY, 1990; BOWLBY, 1998; BROMBERG, 2000). Segundo Parkes (1998, p. 22), “o luto pode não causar dor física, mas 

causa desconforto e geralmente altera funções”. Proporciona momentos de muita agitação, ansiedade, dúvidas e ânsia em relação a quem foi perdido. O luto 

pode promover inúmeras implicações para saúde global da pessoa enlutada, dentre elas, estão a dificuldade em manter a vida laborativa, a execução das 

atividades da vida diária, o autocuidado, a participação nas atividades de lazer, etc. Tal condição pode envolver muita tristeza e decorrer em grande sofrimento por 

quem a vivencia. Essa situação reforça a compreensão baseada no modelo biopsicossocial, considerando a saúde como fruto de uma combinação de fatores, 

entre os quais estão: o biológico, o psíquico, o social, o cultural, abarcando aspectos relativos ao corpo, mente e ao em que a pessoa esteja inserida (MARCO, 

2003; ENGEL apud GRILO, 2004; CASTRO, 2007). O homem é visto como um ser multidimensional, com o estado de saúde contínuo. Nesse sentido, busca-se 

valorizar e compreender os estilos de vida, hábitos familiares, a maneira com que ele interage socialmente, seus valores, entre outros. Bromberg (2000) afirma 

que, nesse período, os enlutados convivem com o sentimento de desinteresse, afastamento e desânimo pelas atividades ocupacionais do mundo externo. 

Manifestam sentimentos de tristeza, isolamento, presença de humor depressivo, entre outras. Há também, pessoas que apresentam uma hiperatividade na 

execução de suas ocupações, envolvendo-se ainda mais em suas atividades. O processo de luto, portanto, pode alterar o bem estar de saúde da pessoa. 

Dependendo da duração e de uma série de fatores tais como, história de perdas não elaboradas anteriormente, rede de apoio, predisposição a estados 

depressivos, entre outros, o processo de luto pode provocar situações traumáticas com conseqüentes transtornos ou desorganizações do equilíbrio geral da 

pessoa”. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
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De acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca, a negação, raiva, negociação, depressão, e aceitação NÃO constituem as fases do luto. Existem em 

alguns artigos da literatura a substituição da palavra “negociação” pela palavra “barganha”, sendo estas palavras equivalentes e referenciadas em diferentes 

artigos com base em textos produzidos por um mesmo autor. No entanto, há também uma variação de fases do luto de acordo com autores. Não há um uma 

única forma de se compreender o processo do luto pelos autores e dentre esses pode-se citar as produções de: Elizabeth Kübler-Ross, Sigmund Freud, George 

Engel, Walsh e Macgoldrick, Pincus, Stroebe e Schut, Worden, dentre outros. Diante disto, ressalta-se que a questão não apontou para qual referência baseia-se 

para tal afirmativa e nem o tipo de luto a qual se refere, já que a literatura aponta para o luto de diferentes situações não se restringindo aos episódios de morte 

de pessoas, envolvendo uma ampla gama de situações e objetos, tais como membros do corpo. As formulações de cunho psicanalítico de Kübler-Ross (2008) 

sobre os estágios do luto poderiam ser extensíveis às vivências de luto por amputação de membro físico. Para Kübler-Ross (2008) os cinco estágios do luto seriam: 

1) negação e isolamento (defesa inicial ao se recusar a aceitar a perda ou até mesmo falar sobre o assunto da morte ou perda); 2) raiva (sentimentos de raiva e ira 

em sinais de agressão ao meio externo ou a si próprio para tentar compensar a perda); 3) negociação (início da aceitação da perda ao tentar negociá-la e ter 

esperanças de procrastinar a morte); 4) depressão (compreensão da morte ou perda como uma certeza e tristeza em encarar a real situação; a depressão 

acontece como uma preparação para aceitar a perda do objeto amado); e 5) aceitação (aceita a questão da mortalidade ou das limitações; neste momento há 

uma tranquila expectativa para a morte ou compreensão da perda) (SEREN; TILIO, 2014). Portanto, solicita-se gentilmente a revisão da resposta desta questão. 

SEREN, Renata; TILIO, Rafael de. AS VIVÊNCIAS DO LUTO E SEUS ESTÁGIOS EM PESSOAS AMPUTADAS. Revista da Spagesp, São Paulo, v. 1, n. 15, p.64-78, fev. 2014. 

Disponível em: <file:///C:/Users/Acer/Desktop/fichamentos/Dialnet-AsVivenciasDoLutoESeusEstagiosEmPessoasAmputadas-5429469.pdf>. Acesso em: 12 fev. 

2019.
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Alterar a resposta do gabarito divulgado da letra D (I e II são falsas) para letra B (I é falsa e II é verdadeira), por ser esta a correta. A afirmativa I “A Escala Denver 

tem por objetivo avaliar alterações nos níveis de independência em idosos” é falsa, em conformidade com o gabarito. Pois, a Escala Denver “é o teste de 

rastreamento de risco de desenvolvimento infantil mais utilizado no Brasil” (BRITO et al., 2011, p. 1404), ou seja, é voltado para crianças e não idosos. Já a 

indicação do gabarito como falsa para a Afirmativa II está incorreta, pois é verdadeiro que “Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação se referem ao 

processo de enfrentamento do luto”. Passo para os argumentos que respaldam minha indicação. Conforme Basso e Wainer (2011, pag. 38), “Para a efetivação do 

luto, Elizabeth Kübler-Ross, referência no assunto, propôs cinco estágios: a negação e o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação”. Nota-se que 

na afirmativa II o termo “negociação” está substituindo o termo “barganha” da autora citada. Porém, este fato não deixa incorreta a afirmação. Pois, a barganha 

“é uma tentativa, de negociar ou adiar os temores diante da situação; as pessoas buscam firmar acordos com figuras que segundo suas crenças teriam poder de 

intervenção sobre a situação de perda” (BASSO; WAINER, 2011, pag. 38). Ou seja, a fase da barganha é exatamente o período em que ocorre a negociação. Nesse 

sentido, negação, raiva, negociação, depressão e aceitação se referem sim ao processo de enfrentamento do luto. Na afirmação II em nenhum momento foi 

referido especificamente/exclusivamente às FASES ou aos ESTÁGIOS de enfrentamento de luto DE ACORDO COM ELIZABETH KÜBLER-ROSS. A afirmativa se refere 

apenas ao processo de enfrentamento do luto, que pode ser baseado em diferentes teóricos. Por exemplo, “Bowlby observou quatro fases do luto: 1) o 

entorpecimento, 2) o anseio, 3) a desorganização e o desespero e 4) a reorganização” (BASSO; WAINER, 2011, pag. 38). Por falta de contextualização adequada da 

questão, a afirmativa II deve ser considerada verdadeira. Nesse sentido, a alternativa correta da questão 49 é a letra B (I é falsa e II é verdadeira). Referências. 

BASSO, L. A.; WAINER, R. Luto e perdas repentinas: Contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 7, n. 1, p. 35-

43, 2011. BRITO, C. M. L.et al. Desenvolvimento neuropsicomotor: o teste de Denver na triagem dos atrasos cognitivos e neuromotores de pré-escolares. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 7, p. 1403-1414, jul, 2011.
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Kübler-Ross escreveu sobre os 5 estágios do luto, que consistem na negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, conforme escrito na afirmativa. “Elizabeth 

Kübler-Ross foi a pioneira em descrever as atitudes e reações emocionais suscitadas pela aproximação da morte em pacientes terminais, reações humanas que 

não dependem de um aprendizado só cultural. Seus trabalhos descrevem a identificação dos cinco estágios que um paciente pode vivenciar durante sua 

terminalidade, que são: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação” (SUSAKI, SILVA E POSSARI, 2006). O gabarito está incorreto, pois considerou falsa essa 

afirmação, quando na verdade apenas a primeira afirmação da questão 49 é falsa, pois o protocolo denver e denver 2 é usado no desenvolvimento infantil e não 

com idosos. Sendo assim, o gabarito correto é a letra B, em que afirma que a primeira alternativa é falsa e a segunda verdadeira. Referências Os cinco estágios do 

luto. Disponível em: https://www.jrmcoaching.com.br/blog/os-5-estagios-do-luto/. Visto em 12 fevereiro 2019 SUSAKI, Tatiana Thaller; SILVA, Maria Júlia Paes da; 

POSSARI, João Francisco. Identification of the dying process phases by Nursing professionals. Acta Paulista de Enfermagem, v. 19, n. 2, p. 144-149, 2006. Terapia 

Ocupacional. Disponível em: https://tocupacional.wordpress.com/2011/08/31/denver-avaliao-em-pediatria/. Visto em: 12 fevereiro 2019
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Recurso modificação da opção correta para (B). Segundo Elizabeth Kubler Ross, psiquiatra que desenvolveu a teoria que levou seu nome, diante da morte, do luto, 

as pessoas passam por cinco estágios, sendo eles, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e por fim a aceitação. Em seu livro "Sobre a morte e o morrer" ela 

descreve estes cinco estágios dividindo em capítulos, sendo que os títulos dos capítulos são: III. Primeiro estágio: negação e isolamento; IV. Segundo estágio: a 

raiva; V. Terceiro estágio: barganha; VI. Quarto estágio: depressão; VII. Quinto estágio: aceitação. (KUBLER-ROSS, 1996) REFERÊNCIA: KUBLER-ROSS, E. Sobre a 

morte e o morrer. O que os doentes tem para ensinar a médicos, enfermeiros, religiosos e a seus próprios parentes. Martins Fontes, sétima edição, São Paulo, 

1996.
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A segunda alternativa já foi usada em outras bancas de concurso (como a cespe) também cabíveis de recurso. Existem testes sensoriais com validade e 

sensibilidade satisfatórios em que a oclusão da visão foi alcançada a partir do uso da venda ou comando de olhos fechados, como por exemplo o próprio exame 

sensorial que testa a sensibilidade somática (LUNDT-EKMANUNDT, 2008). Segundo LUNDT-EKMANUNDT (2008), um dos passos da realização do exame sensorial é 

que “durante o teste, bloqueie a visão do indivíduo, fazendo-o fechar os olhos ou usar uma venda, ou colocando uma barreira entre a parte que está sendo 

testada e os olhos do indivíduo.” Um outro importante teste de avaliação de sensibilidade utilizado na clínica da terapia ocupacional é o Monofilamentos Semmes-

Weinstein, em que uma das etapas do teste consiste em curvar cada um dos filamentos de nylon sobre a pele do paciente, sem que o mesmo veja, a fim de 

verificar se ele conseguirá identificar onde o monofilamento foi encostado. Para este teste, também pode-se utilizar a venda ou o paciente ficar com os olhos 

fechados (PICELLI, BERNARDI, ROMANO, INACIO, 2017). Dessa forma, o gabarito correto da questão é a letra c, pois as duas afirmativas estão corretas. 

Referências: LUNDT-EKMANUNDT, L. Neurociência – fundamentos para a reabilitação, São Paulo: Elsevier, 3 ed, 2008. PICELLI, M. G.; BERNARDI, D.; ROMANO, 

L.H.; INACIO, R.F. UTILIZAÇÃO DE TESTES SENSITIVOS E FUNCIONAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PÉ DIABÉTICO. Revista Saúde em Foco – Edição nº 9 – Ano: 2017
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Recurso modificar alternativa correta para (C). "INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE NEUROPATIA DE MICHIGAN, Avaliação física: Sensibilidade vibratória: Os 

pacientes, os quais estão com os olhos fechados, serão solicitados a indicar quando eles sentirem a vibração vinda do diapasão acabar." Referência: Oliveira FB et 

al. Cross-cultural adaptation MNSI-Brazil. COMO USAR O INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE NEUROPATIA DE MICHIGAN (MNSI-BRASIL). Arq Neuropsiquiatr 

2016;74(8):653-661.
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