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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

Aviso nº 9/2020-COREMU/COMISS-19/COMISS/UNIPAMPA

Bagé, 05 de março de 2020.

  

Respostas aos recursos impetrados pelos candidatos, no Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde da Unipampa -
Edital de Abertura nº 006/2020.

 

Inscrição Candidato Pedido Resposta Justificativa

200325 Felipe Carpes
Gindri

 1- CORREÇÃO da nota divulgada no resultado de seleção parcial. A pontuação da
primeira fase da prova de seleção NÃO condiz com a pontuação conferida após a

divulgação do gabarito preliminar de conhecimento de saúde cole�va e de
conhecimentos específicos. O valor divulgado no documento de resultado parcial de

seleção foi 03, sendo a nota conferida superior a esta.
 

1 – Indeferido

 

 

 
 

1 – Conforme instruções Gerais do caderno de questões, item 7 (Na
folha de resposta, marque um X no espaço correspondente a

alterna�va, usando caneta de cor azulou preta.) e item 9 (será atribuído
valor ZERO a questão que contenha na folha de resposta: mais de uma

marcação, marcação rasurada ou emendada, ausência de marcação,
marcação diferente da indicada no item 7). O candidato pontuará as

questões anuladas.
2- A ANULAÇÃO da QUESTÃO 01 referente a parte da prova de conhecimentos em saúde

cole�va, devido ao fato de não constar na referência bibliográfica disponibilizada no
edital.

A única referencia sobre Bioé�ca é 12º citada no Anexo 1, sendo esta mencionada a
seguir: SCHRAMM, Fermin Roland. A bioéca de proteção: uma ferramenta para a

avaliação das prácas sanitárias? Ciencia e Saúde Coleva, v. 22 n. 5, 2017. Disponível em:
hps://doi.org/10.1590/1413-81232017225.04532017, Acesso em 21/09/2018

O autor Bordin (2006) sequer é citado neste ar�go, portanto, peço a ANULAÇÃO da
questão.

 

2 - Indeferido
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Conforme Ata da Comissão de Seleção a Questão 1 foi anulada
juntamente às questões 14 e 16, por problemas técnicos relacionados

as referências incompa�veis com o edital. No resultado parcial do
processo, a anulação das três questões já está considerada na

pontuação dos candidatos.

 

200325

 

Felipe Carpes
Gindri

3- A ANULAÇÃO ou ALTERAÇÃO DE GABARITO da QUESTÃO 04
referente a prova de conhecimentos em saúde coletiva que aborda a seguinte
questão:

“Compete às Secretárias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal em relação
Politica Nacional da Atenção Básica:” Sendo a alternativa C dada como a correta,
no entanto, conforme a 5º referência Citada no edital sendo esta mencionada a
seguir,

3 - Deferido 3 – Questão anulada por problemas técnicos na divulgação do gabarito
da referida questão.



05/03/2020 SEI/UNIPAMPA - 0261627 - Aviso

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=293571&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=7102&infra_hash=8212644… 2/9

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria N o 2.436, de 21 de setembro de 2017.
Aprova a Políca Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). Disponível em:
hp://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html,
Acesso em 21/09/2018.

Conforme o Art.10 “Compete às Secretárias Municipais de Saúde a coordenação
no componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais,
de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo
responsabilidades dos Munícipios e Distrito Federal... “ cita logo abaixo quinze
competências e em NENHUMA DELAS refere-se a pactuação com a Comissão
Intergestores Bipartite, por meio do Cosems...

No entanto, Art. 9º “Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito
Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no
âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e
prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito
Federal:

I - pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no
Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e
implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e
Distrito Federal;”

Sendo, portanto, o mais próximo do verdadeiro a competência referente às
Secretárias ESTADUAIS de Saúde e ao Distrito Federal, e NÃO às Municipais.
Por isso, a ALTERNATIVA E que afirma que nenhuma das alternativas
anteriores, seria a ALTERNATIVA CORRETA.

  200325 Felipe Carpes
Gindri

4- A ANULAÇÃO da QUESTÃO 11 referente a prova de conhecimento de saúde
coletiva que aborda a seguinte questão:

 

“Analise as afirmativas referentes ao Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF)
constantes na Política Nacional de Atenção Básica (2012) e marque a alternativa
correta.”

Conforme consultado as referências do edital NÃO consta sobre o Núcleo de Apoio
da Saúde da Família (NASF) na Política Nacional de Atenção Básica DO ANO DE
2012, mas há do ANO DE 2017 com as atualizações, conforme pode ser consultado
abaixo:

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria N o 2.436, de 21 de setembro de 2017.
Aprova a Políca Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). Disponível em:

4 - Deferido 4 – Questão anulada. Equivoco na elaboração da questão, referente
ao ano da referência citada.  
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hp://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html,
Acesso em 21/09/2018.

No entanto a PERGUNTA foi referente ao ano de 2012, onde as atualizações não
haviam sido feitas e por isso, as alternativas não condizem com o ano levantado em
questão. No ano de 2017, houve atualizações e passou a se chamar NASF-AB.

Por isso, peço a ANULAÇÃO desta questão, pelo equivoco provocado em
relação ao ANO da pergunta.

 

200325 Felipe Carpes
Gindri

5- A ANULAÇÃO ou ALTERAÇÃO DE GABARITO da QUESTÃO 38
referente a prova de conhecimentos específicos que aborda a seguinte questão:

 

“A traqueobronquite infecciosa canina é uma doença respiratória altamente
contagiosa...Em relação a essa doença, assinale a afirmativa correta:”

Sendo a alternativa C considerada correta no gabarito, no entanto, a alternativa B
diz a seguinte afirmativa “A infecção ocorre em qualquer época do

ano, NO ENTANTO, a maior prevalência é no outono e inverno devido as baixas
temperaturas.”

A afirmação ressalta que a infecção apesar de ocorrer em todos os meses, apresenta
caráter de maior prevalência nos meses frios, considerando uma doença sazonal, o
que condiz com a referência disponibilizada.

5 - Indeferido 5 -  Alternativa B está incorreta, conforme pg 154 da referência em
questão (Bichard , 2008).

6- A ANULAÇÃO da QUESTÃO 44 referente a área de conhecimentos
específicos que aborda a seguinte questão:

“Marque a alternativa correta:”

Sendo a alternativa A apontada como a correta no gabarito, no entanto, a alternativa
E que afirma “ As indicações para a cirurgia pancreática são frequentes em
medicina veterinária”.

6 - Indeferido

6 - A veracidade da

questão está sustentada pela

seguinte referência: Bojrab,

2005 (285 – 288pg).

200325 Felipe Carpes
Gindri

 7- A ANULAÇÃO ou ALTERAÇÃO DO GABARITO da QUESTÃO 46
referente a área de conhecimentos específicos que aborda a seguinte questão:

“Em relação a avaliação radiográfica em equinos é correto afirmar que:”

Sendo a alternativa B considerada correta no gabarito. No entanto, a seguinte
afirmação diz o seguinte “Para a avaliação radiográfica de deformidade angular
em potros, a projeção dorso-palmar estendida, incluindo o máximo possível da
porção distal do rádio e proximal do metacarpo, são as mais uteis.”

7 - Indeferido 7 - Conforme descrito no tópico "Deformidades Angulares dos
membros"  capítulo 20 pag. 384 do livro  Thrall 5º Ed.

Ao realizar uma projeção dorso-palmar estendida incluindo as
porções distal do rádio e proximal do metacarpo não há como
excluir a região do carpo da avaliação. Como a técnica radiográfica
preconiza a colimação no centro da área avaliada, não ter a área de
foco destacada não prejudica o entendimento da questão.
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A afirmativa não destaca a área de foco do raio-x na região do carpo, somente
afirma que deve-se incluir a porção distal do radio e proximal do metacarpo, na
projeção dorso-palmar estendida, o que sugere que mesmo que sejam escolhidas
outras áreas de foco, desde que inclua essas porções, por tanto, causa
confundimento pois pode-se realizar a projeção de uma área e da

outra sem precisar incluir os carpos, ossos que são prescindíveis para auxiliar no
diagnóstico de desvio angular.

 

 

8. A ANULAÇÃO da QUESTÃO 49 referente as questões da área de
conhecimento específico que aborda a seguinte questão:

“Em relação a formação e a interpretação da imagem ultrassonográfica é correto
afirmar que:”

A alternativa A foi descrita como a correta no gabarito divulgado. No entanto, tanto
a ALTERNATIVA A COMO A ALTERNATIVA D ESTÃO CORRETAS,
conforme consultado nas referências do edital.

8 - Indeferido

8 - Conforme capítulo 3 pag. 45 do livro  Thrall 5º Ed onde se lê:

 

 "O efeito Doppler não poder ser mensurado se o ângulo for de 90º
"

 

203014 Camila Filipeto
Passamani 1 -Prezada COREMU, entro em contato para solicitar uma revisão do meu gabarito,

pois no resultado preliminar condiz que acertei 3 questões e fui fazer a correção
com a minha prova e acertei 23.

 

1 - Indeferido

1 – Conforme instruções Gerais do caderno de questões, item 7 (Na
folha de resposta, marque um X no espaço correspondente a
alternativa, usando caneta de cor azulou preta.) e item 9 (será
atribuído valor ZERO a questão que contenha na folha de resposta:
mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ausência
de marcação, marcação diferente da indicada no item 7). O
candidato pontuará as questões anuladas.

2 - Também solicito recurso referente a 3 questões da prova:

 

De saúde coletiva a questão nº 3 , pois no gabarito tras a assertativa C que informa
que os Conselhos de Saúde são de participação popular e de acordo com o artigo
1º parágrafo 2 faz menção que os Conselhos s de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.

 

 

2 - Indeferido

2- A participação popular está caracteriza pela representação dos
usuários, citada no argumento do pedido de recurso da candidata.

"órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários"
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3 - De conhecimentos específicos Nutrição - A questão nº 21 marca como
assertativa B especificando que a ingestão proteica é mais importante, porém o
maior percentual da dieta é composto de carboidrato se houver uma redução
consequentemente haverá uma depleção proteica.

 

3 - Indeferido 3 - Conforme Referência: KRAUSE, p. 313, item Nutrição no
Envelhecimento:

- Afirmativa I, as necessidades de energia geralmente DIMINUEM
com a idade em função da alteração na composição corporal, a
diminuição na taxa metabólica basal e a redução na atividade
física.

- Afirmativa III, carboidratos abundantes são necessários para
proteger a proteína de ser utilizada como fonte de energia. A ênfase
deve ser colocada na maior ingestão de fontes de carboidratos
COMPLEXOS, como leguminosas, hortaliças, grãos integrais e
frutas.

Logo apenas a afirmativa II está correta e corresponde a letra
B.

203014 Camila Filipeto
Passamani

4- Questão nº 42 - Trás sobre a ascite  marca como assertiva D, excluindo a
alternativa II da questão onde fala sobre a restrição de sal nesta condição. E de
acordo com Escott stump (2011) pacientes nesta condição devem ter uma restrição
de sal, contemplando uma dieta hipossódica.

 

4 - Indeferido

4 - Conforme: ESCOTT-STUMP, S. Nutrição relacionada ao
Diagnóstico e Tratamento. 6. ed. Manole: São Paulo, 2011. Pág.
472

- Afirmativa II está incorreta por que indica que a restrição de
ingestão deve ser de sal (Cloreto de sódio: NaCl), quando deve ser
de 2g/dia de SÓDIO (Na).

 

208639 Gloria Ofemann
Santanna

1 -Prova de conhecimentos em saúde coletiva e conhecimentos específicos - Venho
através deste Email interpor recuso de anulação de três questões da prova de
Conhecimentos em saúde coletiva do edital nº 006/2020, sendo as questões de nº 1;
14 e 16.

 

Questão 1 - o autor Bordin (2006), não se continha no programa do edital, único
autor citado é  Schramm, que também não cita Bordin (2006) em seu Artigo:  A
bioética de proteção: uma ferramenta para a avaliação das práticas sanitárias?; que
também não cita a "humildade" como nível de complexidade da Bioética.

 

Questão 14 -  FLEURY, S.; OUVERNEY, A. M. Gestão de Redes: a estratégia da
regionalização da política de saúde. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. Questão
formulada com conteúdo não previsto no edital.
 

Questão 16 - a letra "A" e "E" estão corretas, estando com duas alternativas
corretas. De acordo com a Resolução 399 de 2006 são responsabilidades dos
municípios na Educação em Saúde.

1 - Indeferido 1 -Conforme Ata da Comissão de Seleção a Questão 1 foi anulada
juntamente às questões 14 e 16, por problemas técnicos
relacionados as referências incompatíveis com o edital. No
resultado parcial do processo, a anulação das três questões já está
considerada na pontuação dos candidatos.
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208643 Natália Fernandes
Fonseca

1 - considerando o item 5.1.1 do edital  Nº 6/2020 ("A prova objetiva para os
Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Urgência e Emergência,
em Saúde Coletiva e em Saúde Mental Coletiva, e em Área Profissional da
Saúde/Medicina Veterinária constará de 50 questões de múltipla escolha assim
distribuídas: 20 questões de conhecimentos sobre Saúde Coletiva (comuns a todas
as categorias profissionais), conforme as bibliografias de referência..."), solicito
revisão e possível anulação da questão 1 de conhecimentos em Saúde Coletiva, da
prova de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva. 

O autor citado no enunciado da questão 1 ("São níveis de complexidade da Bioética
de acordo com Bordin") não consta na bibliografia de referência de Saúde Coletiva,
anexo I, do edital. Nos textos disponibilizados também não há referências a esse
autor. 

 

1 - Indeferido

1 - Conforme Ata da Comissão de Seleção a Questão 1 foi anulada
juntamente às questões 14 e 16, por problemas técnicos
relacionados as referências incompatíveis com o edital. No
resultado parcial do processo, a anulação das três questões já está
considerada na pontuação dos candidatos.

199059 Alex Geovane da
Silveira Pereira

ILMO Sr. PRESIDENTE DA COREMU DA UNIPAMPA URUGUAIANA/RS

ALEX GEOVANE DA SILVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, portador do
CPF nº 036.948.170-42, residente e domiciliado na Quadra B, Casa 26, Bairro
Áreas Verdes, Uruguaiana/RS, inscrito no Programa de Residência Integrada
Multiprofissional em Urgência e Emergência, categoria profissional Farmácia, sob
o n° 199059. Venho respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor o
presente RECURSO contra correção de prova da Etapa I, Edital 006/2020:

1 - QUESTÃO 5 (SAÚDE COLETIVA):

Solícito a anulação da questão 5 (cinco), pois, o enunciado da referida trata que
“COMPETE AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA DESENVOLVER AÇÕES EM CONSONÂNCIA COM A
POLÍTICA NACIONAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE.
NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SÃO OBJETIVOS DAS
EQUIPES”. Portanto, o texto referente aos objetivos da vigilância epidemiológica
em situações de Leptospirose, situado na página 289 do Guia de Bolso de Doenças
Infecciosas e Parasitárias (8˚ edição), em momento algum o parágrafo refere-se
que os objetivos elucidado nas alternativas da questão são das equipes de Atenção
Básica/Estratégia de saúde da família.

Referência:

BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias. 8ª Ed.Brasília -
DF, 2010. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bo
lso.pdf

1 - Indeferido

1 - As alternativas de resposta são específicas ao citarem "apenas"
seguidas da equipe a qual se refere Atenção Básica/Saúde da
Família ou "Gestão da Vigilância"; não permitindo sobreposição ou
dupla interpretação.

199059 Alex Geovane da
Silveira Pereira

2 - QUESTÃO 7 (SAÚDE COLETIVA): 2 - Indeferido 2 - A resposta correta está elencada conforme referencia:  
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Solicito anulação da questão 7 (sete), pois, o conteúdo esta descrito nas páginas 20
e 21 da Política Nacional de Atenção Básica (2012), o qual não esta previsto nas
bibliografias de Referência da área de saúde coletiva (anexo I) do edital 006/2020.
Sendo que, Segundo o enunciado da questão “A POLÍTICA NACIONAL DE
ATENÇÃO BASICA ESTABELECE COMO FUNDAMENTOS E DIRETRIZES
DA

ATENÇÃO BÁSICA”. Portanto, entre bibliografia de referência para estudos do
edital 006/2020, somente a Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017 aborda
sobre a Política Nacional de Atenção Básica, sendo que, nesta portaria não é
estabelecido FUNDAMENTOS, e sim estabelece PRINCÍPIOS E DIRETRIZES.
Também, se utilizar os conhecimentos advindos da Portaria n° 2.436, a questão não
possui nenhuma alternativa correta, desta forma, o gabarito disponibilizado esta
errado.

Referências:

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília:
Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. 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). Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html,
Acesso em 21/09/2018.

Afirmativa I consta no item 1.2

Afirmativa III consta no item 5.V

Afirmativa IV consta no item 1.2 VI

 

199059 Alex Geovane da
Silveira Pereira

3 - QUESTÃO 11 (SAÚDE COLETIVA):

Requer anulação da questão 11 (onze), pois, no próprio enunciado é citado conteúdo
não previsto nas bibliografias de referência para área de saúde coletiva (anexo I) do
edital 006/2020. Ou seja, o mesmo solicita para analisar as afirmativas referentes ao
Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF) constante na Política Nacional de
Atenção Básica (2012), sendo que, entre os conteúdos da bibliografia de
referências do edital, a única portaria eu aborda esse tema é a Portaria n° 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)”.

Referências:

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília:
Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. 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). Disponível em:

3 - Deferida 3 - Questão anulada. Equivoco na elaboração da questão, referente
ao ano da referência citada.
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html,
Acesso em 21/09/2018.

204063 Emily Larroque
Sell

1 - Recurso - questão 05 de Saúde Coletiva

Compete as equipes de Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família desenvolver
ações em consonância com a Política Nacional de Vigilância e Controle de
Leptospirose. No âmbito da Vigilância Epidemiológica são objetivos das equipes:

Monitorar a ocorrência de casos e surtos e determinar a sua distribuição
espacial e temporal
Reduzir a letalidade da doença, por meio de diagnóstico precoce e tratamento
adequado
Direcionar as medidas preventivas e de controle destinadas à população, ao
meio ambiente e aos reservatórios animais.

Diante as afirmativas selecione a opção correta:

Apenas I é competência das equipes de Atenção Básica e Estratégia de Saúde
da Família
Apenas II é competência da Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família
Apenas III é uma competência das equipes da Atenção Básica e Estratégia de
Saúde da Família
Todas as afirmativas são competências das equipes da Atenção Básica e
Estratégia de Saúde da Família
As afirmativas representam competências apenas da Gestão em Vigilância
Epidemiológica

Em tal questão, observa-se a ambiguidade no enunciado, uma vez que não se
entende a qual equipe está se referindo - de Atenção Básica e Estratégia de Saúde
da Família ou de Vigilância Epidemiológica. Além disto, as afirmativas mencionam
ambas as equipes como opção, causando dificuldade na compreensão do que estava
sendo pedido.

As afirmativas trazidas como competências das equipes na prova, diz respeito aos
objetivos da vigilância epidemiológica, com base no material de estudo
disponibilizado.

Vigilância epidemiológica

Objetivos

• Monitorar a ocorrência de casos e surtos e determinar a sua distribuição espacial e
temporal.
• Reduzir a letalidade da doença, por meio de diagnóstico precoce e tratamento
adequado.
• Identificar os sorovares circulantes em cada área.

1 - Indeferido 1 - As alternativas de resposta são específicas ao citarem "apenas"
seguidas da equipe a qual se refere Atenção Básica/Saúde da
Família ou "Gestão da Vigilância"; não permitindo sobreposição ou
dupla interpretação.
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• Direcionar as medidas preventivas e de controle destinadas à população, ao meio
ambiente e aos reservatórios animais.

Referência

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 816 p. – (Série A.
Normas e Manuais Técnicos) ISBN 978-85-334-1632-11. Vigilância
epidemiológica. 2. Saúde pública. I. Título. II. Série.
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