
                                                                                                               

RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 

Resposta ao recurso contra a etapa de QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA da candidata Laysia Tuayar 

Guerra 

 

Questão 04: INDEFERIDO 

Justificativa: A candidata não apresentou argumento para embasar sua solicitação de mudança de 

gabarito e mencionou páginas específicas dos livros que constam na lista bibliográfica. No entanto, 

verificamos que as páginas mencionadas pela candidata tratam de outros assuntos e não relacionam nada 

sobre o tema da questão. O envelhecimento populacional é uma consequência da redução da 

fecundidade, da mortalidade infantil e da mortalidade nas idades mais avançadas, mas não do aumento da 

expectativa de vida, conforme a referência abaixo.  

ROUQUAYROL, MZ; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde. 6ª. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. p. 

499 

 

Questão 09: INDEFERIDO 

Justificativa: Foi solicitado assinalar a alternativa que apresentava uma característica de um estudo do tipo 

caso-controle. Na alternativa C há afirmações incorretas, pois o grupo de casos é constituído de indivíduos 

doentes e não por indivíduos expostos. Assim como o grupo de controles não é constituído de indivíduos 

não expostos e sim de indivíduos que não apresentam a doença.  

A alternativa E apresenta uma característica de um estudo do tipo caso-controle. As alternativas A, B e D 

apresentam características de outros tipos de estudo. 

 

Questão 12: INDEFERIDO 

Justificativa: Indefere-se o recurso, pois a questão baseou-se no Documento: BRASIL. Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção 

Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 110 p. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. Acessado em 30 de novembro de 2016, 

indicado na bibliografia, no qual na página 44, item 4.3.1 São atribuições comuns a todos os profissionais, 

ponto VII - Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 

agravos e situações de importância local. Dessa forma, ao observar o conteúdo da questão reafirma-se 

que a alternativa “E“ é a opção correta. 
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Questão 18: INDEFERIDO 

Justificativa: 

Indefere-se o recurso, pois a questão baseou-se no Documento:. Brasil. (2014). Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (Cadernos de Atenção Básica, n. 39). Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf. Acessado em 30 de 

novembro de 2016, indicado na bibliografia, no qual na página 71 e 73 são descritos o genograma e o 

ecomapa como ferramentas que o NASF pode utilizar. Dessa forma, ao observar o conteúdo da questão 

reafirma-se que a alternativa “B“ é a opção correta. 

 

Questão 23: INDEFERIDO 

Justificativa: A questão 23 se refere à nutrição enteral para o recém-nascido pré termo (RNPT). O 

questionamento da candidata se refere à questão 25. No livro Tratado de Alimentação, Nutrição e 

Dietoterapia, Seção 8, cap.49, Nefropediatria- Doença Renal Crônica em Crianças e Adolescentes, no 

tópico: Proteínas - Tratamento Conservador, pág. 906, tem-se o seguinte texto: “ A recomendação mínima 

é a DRI para a idade cronológica concomitante ao consumo calórico adequado.......” Portanto, a resposta 

correta continua sendo a alternativa D. 

 

Questão 27: DEFERIDO 

Justificativa: Houve um erro de digitação nas opções, ficando ausente a opção >97 e ≤ 99,9P, que é a 

opção correta, devendo a questão ser anulada. 

 

Questão 30: INDEFERIDO 

Justificativa: A questão se refere à nutrição parenteral e não à nutrição enteral. 

 

Questão 50: INDEFERIDO 

Justificativa: As letras C e E realmente estão corretas, contudo a questão pedia para assinalar a alternativa 

que NÃO estivesse relacionada com a fase da adolescência. Dessa forma a letra que corresponde à 

resposta é a B, pois a preferência pelo sabor doce está presente nas fases iniciais da vida, principalmente 

na fase pré-escolar e escolar, não sendo uma característica tão marcante dos adolescentes que preferem 

preparações mais gordurosas e proteicas. 

 

Vitória, 16 de fevereiro de 2017.  

 

Subcomissão de Exames e Admissão 

 

 

______________________________________ 

Liliane Perroud Miilher 
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