Lista de recursos - Edital - 001/2018

Inscrições
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

892975

CARGO

Médico do PSF

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova
objetiva
PROVA

1

QUESTÃO

20

DATA DE
SOLICITAÇÃO

19/03/2018 17:25

DESCRIÇÃO
FATOS

Erros nos conceitos de sinais, sindromes e doenças. (Enunciado da questão e
alternativas). Questões 20 e 23.

FUNDAMENTA
ÇÃO

QUESTÃO 20:
Prezada Assessoria Educacional ATENA... Saudações!!! Venho, respeitosamente,
solicitar recurso e a anulação da QUESTÃO 20 - prova Cargo Médico do PSF,
Processo Seletivo Público 001/2018, Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC.
O enunciado da questão 20 diz: “Sobre os sinais de desidratação grave na criança...”,
e solicita para assinalar as alternativas como Verdadeiro (V) ou Falso (F). A terceira
alternativa cita: “(__)- Presença de diarreia aquosa;”
Algumas observações:
1- De acordo com o enunciado da questão, solicitasse os SINAIS da desidratação
grave. Em referências pediátricas, DIARRÉIA é uma das CAUSAS de desidratação
(não é um SINAL de desidratação), a diarréia é um FATOR DESENCADEANTE. São
causas de desidratação: ingestão insuficiente de líquidos, mas condições anormais
como vômitos, diarreias, febres, diabetes, excesso de urina ou de suor, e grandes
queimaduras, que implicam em grandes perdas líquidas, podem levar a deficiências
exageradamente anormais de água e de eletrólitos.
2-São SINAIS de desidratação, com a correspondente classificação em leve,
moderada e GRAVE: A desidratação leve pode ocasionar sede, dores de cabeça,
fraqueza, tonteiras, fadiga e sonolência. A desidratação moderada inclui boca seca,
diminuição da diurese, moleza, batimentos cardíacos acelerados e falta de
elasticidade da pele. A desidratação GRAVE geralmente cursa com sede intensa,
anúria (ausência de urina), respiração rápida, alteração do estado mental, pele fria e
úmida. A desidratação pode levar também à diminuição do desempenho físico e
cognitivo e a alterações no funcionamento termorregulador e cardiovascular.
http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-doencas/584297/desidratacao+concei
to+causas+fisiopatologia+sinais+e+sintomas+diagnostico+tratamento+prevencao+e
volucao+e+complicacoes.htm
Também cito como referência o PROTOCOLO do Manejo do Paciente com Diarréia,
criado pelo SUS e Ministério da Saúde, que na avaliação do estado de hidratação do
paciente, não trata a diarreia em si como um SINAL de desidratação grave. A diarreia
é causa, é fator desencadeante de desidratação se não tratada corretamente,
diarreia não é sinal.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/cartazes/manejo_paciente_diarreia_cartaz.pdf
Portanto, por motivo da terceira alternativa tratar-se de uma CAUSA e não um
SINAL, devemos considerá-la FALSA. Assim sendo, não existe alternativa correta
na questão, portanto, sugiro a ANULAÇÃO da questão 20 no gabarito oficial.

PEDIDO

Portanto, por motivo da terceira alternativa tratar-se de uma CAUSA e não um SINAL,
devemos considerá-la FALSA. Assim sendo, não existe alternativa correta na
questão, portanto, sugiro a ANULAÇÃO da questão 20 no gabarito oficial.
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Portanto, por motivo de troca dos conceitos entre os termos, devemos considerar a
primeira frase INCORRETA. Assim sendo, a alternativa correta na questão 23 é a “B)
Apenas a segunda frase está correta”. Sugiro a MUDANÇA de alternativa de “C)” para
“B)” na questão 23 do gabarito oficial.
ANEXO
CANDIDATO

Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “C”, pois, Os sinais
mais bem relacionados à desidratação moderada-grave são: enchimento capilar
lentificado, turgor da pele diminuído e alteração do padrão respiratório. A
apresentação clínica da doença também pode alertar para o risco de desidratação. A
criança com diarreia de alto débito associada a vômitos tem maior risco de
desidratar, sendo a diarreia aquosa ou de alto débito fator de risco para desidratação,
consta como sinal importante da avaliação do quadro de desidratação da criança,
visto que, não somente a diarreia pode levar a criança a desidratar, sendo assim
consta como sinais e sintomas associados a desidratação grave.
Fonte: http://www.scielo.br/pdf/jped/v91n6s1/0021-7557-jped-91-06-s1-0s36.pdf
http://www.jped.com.br/conteudo/99-75-S223/port_print.htm
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Inscrições
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

892975

CARGO

Médico do PSF

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova
objetiva
PROVA

1

QUESTÃO

23

DATA DE
SOLICITAÇÃO

19/03/2018 17:27

DESCRIÇÃO
FATOS

Não informado

FUNDAMENTA
ÇÃO

QUESTÃO 23:
Prezada Assessoria Educacional ATENA... Saudações!!! Venho, respeitosamente,
solicitar recurso e a mudança de alternativa correta no GABARITO OFICIAL da
QUESTÃO 23 - prova Cargo Médico do PSF, Processo Seletivo Público 001/2018,
Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC.
O enunciado da questão 23 tem duas frases. NA PRIMEIRA FRASE temos o conceito
de “síndromes falciformes” e o conceito de “doenças falciformes”.
Algumas observações:
1- Na primeira frase os conceitos estão trocados, ou seja, a “SINDROME
FALCIFORME” que é reservada às situações em que a falcização das hemácias
conduz a manifestações clínicas evidentes (sinais e sintomas); e, as “DOENÇAS
FALCIFORMES” que são identificadas nas condições em que o eritrócito sofre
falcização após redução na tensão de oxigênio, como exemplo, a anemia falciforme.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/anvisa/diagnostico.pdf
2- Também cito como referência os conceitos de SÍNDROME e DOENÇA, que
auxiliam na diferenciação dos termos e conceitos apresentados na questão 23.
http://www.abc.med.br/p/1273753/diferencas+entre+sindrome+e+doenca.htm
Portanto, por motivo de troca dos conceitos entre os termos, devemos considerar a
primeira frase INCORRETA. Assim sendo, a alternativa correta na questão 23 é a “B)
Apenas a segunda frase está correta”. Sugiro a MUDANÇA de alternativa de “C)”
para “B)” na questão 23 do gabarito oficial.

PEDIDO

Não informado

ANEXO
CANDIDATO

Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “C”, pois, o termo
Síndromes Falciformes identifica as condições em que o eritrócito sofre falcização
após redução na tensão de oxigênio. Doenças Falciformes é uma designação
reservada àquelas situações em que a falcização das hemácias conduz a
manifestações clínicas evidentes, incluindo a Anemia Falciforme (homozigoto SS) e as
interações S/β tal, SC, SD e hemoglobina S com persistência hereditária da HbF.
Fonte:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vZjUwHq7EeUJ:https://ed
isciplinas.usp.br/mod/resource/view.php%3Fid%3D1682842+&cd=1&hl=pt-BR&ct=cl
nk&gl=br
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http://ftp.medicina.ufmg.br/pro/arquivos/2014/apostila_hematologia_130814.pdf
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Inscrições
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

850012

CARGO

Médico do PSF

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova
objetiva
PROVA

1

QUESTÃO

28

DATA DE
SOLICITAÇÃO

19/03/2018 15:13

DESCRIÇÃO
FATOS

Não informado

FUNDAMENTA
ÇÃO

O enunciado da questão 28 deixa ambígua a interpretação de "fatores de risco
individuais".
Não se exclui a possibilidade de interpretar "fatores de risco individuais" como
fatores relativos ao "indivíduo", e portanto modificáveis (álcool e o cigarro ;
cafeína ; inatividade, má nutrição, dieta rica em fibras, proteínas e sódio), em
contraposição aos fatores de risco não modificáveis, como os fatores FAMILIARES e
de RAÇA ; estando dessa forma incorreto o gabarito proposto.
Devido a ambiguidade do que se quis perguntar no enunciado, respeitosamente
solicito a anulação da questão 28.
Respeitosamente,

PEDIDO

Não informado

ANEXO
CANDIDATO

Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA

Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “C”, pois, Os riscos
que influenciam a manifestação da osteoporose podem ser relativos à pessoa
(individuais) ou do ambiente que ela vive (ambientais).São considerados fatores de
risco individuais a história de casos de osteoporose na família, mulher branca,
presença de escoliose, indivíduos magros, tipo constitucional pequeno e
aparecimento prematuro de cabelos brancos. Representam fatores ambientais o
álcool e o cigarro (inibidores da multiplicação dos osteoblastos) ; cafeína (aumenta
excreção de cálcio); inatividade, má nutrição, dieta rica em fibras, proteínas e sódio
(diminuem a absorção de cálcio); nuliparidade; amenorréia por exercícios;
menopausa precoce e endocrinopatias.
Fonte:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-78522001000200007
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Inscrições
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

860320

CARGO

Odontólogo do PSF

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova
objetiva
PROVA

1

QUESTÃO

25

DATA DE
SOLICITAÇÃO

20/03/2018 20:19

DESCRIÇÃO
FATOS

Não informado

FUNDAMENTA
ÇÃO

Formulação da questão. A questão é de verdadeiro e falso. A segunda e a terceira
sentença querem dizer a mesma coisa. E o gabarito diz que são diferentes. Gostaria
de esclarecimento.

PEDIDO

Não informado

ANEXO
CANDIDATO

Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA

Recurso assiste ao recorrente, visto que a terceira afirmativa é correta, sendo assim a
questão não apresenta nenhuma alternativa correta.
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Inscrições
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

860320

CARGO

Odontólogo do PSF

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova
objetiva
PROVA

1

QUESTÃO

27

DATA DE
SOLICITAÇÃO

20/03/2018 20:28

DESCRIÇÃO
FATOS

Não informado

FUNDAMENTA
ÇÃO

a questão é sobre fratura coronária e aponta a alternativa III como sendo verdadeira
também. Dizendo que um dente com fratura de coroa geralmente é extraído. o que
não acontece.

PEDIDO

Não informado

ANEXO
CANDIDATO

Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA

Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “D”, pois, segundo
as diretrizes internacionais de traumatologia odontológica, O tratamento depende da
maturidade da criança e de sua capacidade de cooperação. Geralmente pode-se
optar pela extração.
Fonte:
https://www.iadt-dentaltrauma.org/Diretrizes_Traducao_IADT_3_-_Le_sooes_na_de
nticccao_decidua.pdf
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Inscrições
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

864545

CARGO

Odontólogo do PSF

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova
objetiva
PROVA

1

QUESTÃO

27

DATA DE
SOLICITAÇÃO

20/03/2018 22:42

DESCRIÇÃO
FATOS

Não informado

FUNDAMENTA
ÇÃO

Na questão de número 27, o final do terceiro item (III) fala que 'geralmente pode se optar pela extração', no entanto, a palavra geralmente torna o item falso, pois
não seria a realidade. Teria que verificar a relação do dente permanente com o
dente decíduo, pois o dente decíduo também funciona como um mantedor de
espaço, ajuda na alimentação da criança, ou seja, existem outras opções a serem
escolhidas antes de decidir extrair um dente.

PEDIDO

Não informado

ANEXO
CANDIDATO

Sem anexo

Dados da resposta
RESPOSTA

Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “D”, pois, segundo
as diretrizes internacionais de traumatologia odontológica, O tratamento depende da
maturidade da criança e de sua capacidade de cooperação. Geralmente pode-se
optar pela extração.
Fonte:
https://www.iadt-dentaltrauma.org/Diretrizes_Traducao_IADT_3_-_Le_sooes_na_de
nticccao_decidua.pdf

