
                                                                                                               

RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 

Resposta ao recurso contra a etapa de QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA da candidata Priscila Freitas 

da Silva 

 

Questão 06: INDEFERIDO 

Justificativa:  

A alternativa C não está correta, pois a Taxa de Prevalência instantânea não é dada pela quantidade de 

doentes em um ponto definido no tempo e sim pela “frequência da doença ou pelo seu coeficiente em um 

ponto definido no tempo”, conforme referência abaixo.    

ALMEIDA FILHO, N; BARRETO, ML. Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

p. 99 

 

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 se afirma que os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família não são serviços especializados, mas equipes multiprofissionais (p.13) que fazem parte da 

Atenção Básica. Dessa forma, ao observar o conteúdo da questão reafirma-se que a alternativa “B“ é a 

opção correta. 

 

Questão 25: INDEFERIDO 

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 46: INDEFERIDO 

 

Justificativa: O primeiro ponto do gráfico da questão 46 representa a prevalência da obesidade em 

meninos em 5 a 9 anos no Brasil em 1975 que àquela época era baixa, prevalecendo ainda no Brasil um 

perfil nutricional de baixo peso e desnutrição, sobretudo em crianças. A medida de 1975 foi colocada no 

gráfico justamente para fazer essa comparação. Dessa forma a alternativa “III” está incorreta. 
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