
                                                                                                               

RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 

Resposta ao recurso contra a etapa de QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA do candidato Caio Vaz Baqui 
Lima. 

Questão 05: Recurso DEFERIDO 
 

Justificativa: 

Defere-se o recurso, pois a justificativa do candidato pode ser acatada.  

 

Questão 07: Recurso INDEFERIDO 
 
Justificativa: 

Indefere-se o recurso, pois a justificativa impetrada pelo candidato não subsidia o pleito. As afirmações 

feitas pelo candidato na justificativa denotam que a resposta correta é a alternativa B, pois linfócitos T 

auxiliares, também chamados de linfócitos T helper, apresentam como molécula marcadora fenotípica o 

CD4 responsável por reconhecer MHC da classe II, além de CD3, molécula característica de linfócitos T. 

A molécula CD8 é exclusiva de linfócitos T citotóxicos. Portanto, o fenótipo de linfócitos T auxiliares é 

CD3+CD4+CD8-, reafirmando assim, a alternativa B como opção correta. 

 

Questão 14: Recurso DEFERIDO 

Justificativa:  

Aceita-se a justificativa do candidato e anula-se a questão. 

  

 

Questão 33:  Recurso INDEFERIDO 

Justificativa: 

A resposta correta encontra-se na Referência FOSSUM TW. Cirurgia de Pequenos Animais. Quarta 

edição. Editora: Elsevier, 2014. Página 300. “Com todas as técnicas, a tração excessiva do globo e do 

nervo óptico deverá ser evitada (particularmente nos gatos) porque a tração do quiasma durante a 

enucleação tem sido avaliada e resulta em cegueira permanente no pós-operatório do olho remanescente. 

” Esta complicação ocorre principalmente nos gatos e não principalmente nos cães como afirmado na letra 

B. Os gatos estão mais sujeitos.  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 



 

Questão 34: Recurso INDEFERIDO 

Justificativa: 

A resposta correta encontra-se na Referência FOSSUM TW. Cirurgia de Pequenos Animais. Quarta 

edição. Editora: Elsevier, 2014. Página 404. “Fístulas oronasais que ocorrem secundárias a doença dental 

ou tumores são vistas com maior frequência em animais de meia idade e mais velhos. ” Desta forma, a 

afirmativa está incorreta porque trauma não é a causa mais comum de fístulas oronasais adquiridas e sim 

doença dental e tumores. Pode até ser uma causa, mas isso não ocorre de maneira frequente. A presença 

da palavra trauma, como causa comum, é que torna a questão incorreta. 

 

Questão 40: Recurso INDEFERIDO 

Justificativa: 

Conforme a literatura apresentada pelo candidato para a formulação do recurso, a avaliação é realizada 

pela relação proteína e creatinina urinária e não ureia como consta da alternativa a da questão. Desta 

forma a questão está incorreta mesmo, sendo mantida a alternativa do gabarito divulgado, Letra D. 

 

 

Vitória, 07 de fevereiro de 2018.  
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