
 

 
Resposta Recursal 

 
 
QUESTÃO 1 – Recurso deferido. Resposta correta opção E. “Estão corretas as afirmativas I, II, III 
e IV.” 
 
QUESTÃO 6 – Recurso indeferido. Resposta correta opção A. “A) Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Médico Veterinário.”  
A opção C) Médico Acupunturista; Médico Cirurgião; Médico Veterinário, apresenta o médico 
cirurgião, que de acordo com a referência proposta no edital de seleção não há tal opção. 
Paralelamente, na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO não há código para a ocupação 
de médico cirurgião. Os códigos são adicionados as especialidades cirúrgicas, a exemplo: Médico 
cirurgião plástico (225235); Médico cirurgião torácico (225240), etc. O código para Médico 
ginecologista e obstetra é 225250.   
 
QUESTÃO 8 – Recurso indeferido. Resposta correta opção B. “B) Prover as condições materiais, 
técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde”. 
Justificativa: No enunciado da referida questão constava: “Em relação as responsabilidades na 
participação e no controle social todo o município deve: 
Marque a opção correta:”. Logo, a única alternativa de responsabilidade do município na questão é 
opção B.  
A opção C) Apoiar o fortalecimento dos movimentos sociais, aproximando-os da organização das 
práticas da saúde e com as instâncias de controle social da saúde, refere-se as responsabilidades 
da União, conforme referência do edital de seleção. 
 
QUESTÃO 13 – Recurso indeferido. Resposta correta opção B. “B) Avaliação oftalmológica e 
verificação da situação vacinal. 
A opção E) Avaliação antropométrica e pressórica, segundo a referência do edital de seleção não 
se caracteriza como ação prioritária do ponto de vista epidemiológico para avaliações das condições 
de saúde no Programa Saúde na Escola (PSE). A menção a hipertensão arterial entre os fatores 
comuns de risco a doenças crônicas a ser registrado na promoção e avaliação da saúde bucal não 
representa a ação a ser efetivada, mas um ponto a ser considerado na ação prioritária de promoção 
e avaliação da saúde bucal. Acresce que é a condição crônica, ou seja, a existência já diagnosticada 
desta patologia e não a realização propriamente dita da avaliação para diagnóstico de Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS). A referência supracitada menciona na especificidade desta linha as ações 
coletivas de : – Exame epidemiológico. – Educação em saúde bucal. – Escovação dental 
supervisionada. – Entrega de escova e dentifrício fluoretado e, sempre que possível, de fio dental. 
– Aplicação tópica de flúor (ATF): para se instituir a aplicação tópica de flúor de forma coletiva, deve 
ser levada em consideração a situação epidemiológica dos grupos populacionais locais em que a 
ação será realizada. 
 
QUESTÃO 22 – Recurso indeferido. Resposta correta opção A. “Dopamina, norepinefrina, 
serotonina e histamina funcionam como neurotransmissores e neuromoduladores de ação lenta”. 
Esta afirmação encontra-se na referência do edital 308/2020 (LUNDY-EKMAN, LAURIE. 
Neurociencia: fundamentos para a reabilitação. Rio de Janeiro : Elsevier, 3 ed, 2008, página 51, 
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coluna 2). A justificativa do candidato se baseia em uma referência divergente da referência indicada 
no edital. 
 
QUESTÃO 29 – Recurso indeferido. Resposta correta opção E. Dentre os distúrbios arteriais 
decorrentes das disfunções vasculares nos membros, podemos citar: nenhuma das alternativas 
anteriores. Segundo KISNER, C.A. e COLBY, L. Exercícios Terapêuticos:  Fundamentos  e 
Técnicas. São Paulo: Manole, 4 ed, 2005, páginas 615 e 616, dentre os distúrbios arteriais 
decorrentes das disfunções vasculares dos membros, são encontradas: oclusão arterial aguda (e 
não, crônica), doença vascular arterioesclerótica (e não, ateriosclerótica) (DVAE) crônica, 
tromboangiíte obliterante (doença de Buerger) (e não Fenômeno de Raynaud) e Doença de 
Raynaud (Fenômeno de Raynaud) (e não Doença de Buerger). Assim, a única alternativa correta 
só poderia ser a alternativa E. A justificativa do candidato também se baseia em uma referência 
divergente da referência indicada no edital 308/2020. 
 
QUESTÃO 35 – Recurso indeferido. Resposta correta opção B. A colocação do paciente em 
posição prona promove um aumento na complacência toracoabdominal POIS proporciona um maior 
conforto ao paciente. Sobre a asserção acima, assinale abaixo a alternativa correta: A afirmação é 
falsa e a justificativa é verdadeira. Segundo SARMENTO, G. J. V. (org.). Fisioterapia Respiratória 
no paciente crítico – Rotinas Clínicas. Barueri: Manole, 3ª ed, 2010., página 405, item posição prona, 
“A colocação do paciente em posição prona promove uma redução (e não um aumento) na 
complacência toracoabdominal o que proporciona um maior conforto ao paciente. Talvez o 
candidato tenha se confundido com complacência pulmonar. Assim, a única alternativa correta só 
poderia ser a alternativa B. A justificativa do candidato também se baseia em uma referência 
divergente da referência indicada no edital 308/2020. 
 
QUESTÃO 42 – Recurso indeferido. Resposta correta opção B. Um residente do primeiro ano (R1), 
ao avaliar um paciente na emergência da Santa Casa, verificou que o mesmo estava evidenciando 
dor torácica, levando a mão ao tórax, para indicar a dor. Dentre as causas de dor torácica, pode ser 
citada, EXCETO: b) neurológicas. Segundo SARMENTO, G. J. V. (org.). Fisioterapia Respiratória 
no paciente crítico – Rotinas Clínicas. Barueri: Manole, 3ª ed, 2010., página 25, parágrafo 3, são 
causas da dor torácica: parietais, pleurais, pulmonares, cardíacas, pericárdicas, vasculares, 
mediastínicas, digestivas e psicogênicas, não elencando nenhuma causa neurológica. Assim, a 
única alternativa correta só poderia ser a alternativa B. A justificativa do candidato também se baseia 
em uma referência divergente da referência indicada no edital 308/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uruguaiana, 09 de fevereiro de 2021. 
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