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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

A PROVA ESCRITA 

 

MÉDICO VETERINÁRIO: 

Questão nº 22: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Questão retirada do site suinoculturaindustrial.com.br administrado pela 

Gessuli, uma empresa especializada em comunicação integrada sobre agronegócios que 

publica diariamente, em nível NACIONAL, atualizações diárias sobre agropecuária do 

mundo todo. Inclusive qualquer pessoa pode se cadastrar e receber as atualizações 

diárias. 

 

Questão nº 24: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão fala de um agente que está causando uma doença. Como 

descrito nas próprias referências citadas pelo candidato à alternativa “A” está CORRETA. 

 

Questão nº 29: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. As próprias referências citadas pelo candidato expõem que a alternativa 

“B” está CORRETA. 

 

Questão nº 31: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. OCASIONAL é que acontece por ACASO, CASUALMENTE, 

EVENTUALMENTE, ou seja, uma interação AGENTE/HOSPEDEIRO dentro de um 

ecossistema PARAENDÊMICO pode ser mais ou menos OCASIONAL, como um SURTO 

de uma doença. Um exemplo clássico é a Brucella sp. Portanto a alternativa correta é a 

letra “B”. 

 

Questão nº 35: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Um Equino infectado com o vírus da Anemia Infecciosa Equina passa a ser 

o único reservatório da doença, assim como acontece com asininos e muares. Isola-se o 

animal e o coloca em quarentema para evitar a movimentação e após se deve sacrificar o 

animal. Alternativa correta é a letra “A”. 

 

Questão nº 38: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A alternativa correta é a letra “D”. 

Decreto 56.585/65 - Art. 6º 

Art. 6º O ovo, observadas as características dos grupos e classes será classificado 

segundo seu peso em 4 (quatro) tipos: 
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Tipo 1 (extra) - com peso mínimo de 60 (sessenta) gramas por unidade ou 720 

(setecentos e vinte) gramas por dúzia. 

Tipo 2 (grande) - com peso mínimo de 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade ou 660 

(seiscentos e sessenta) gramas por dúzia. 

Tipo 3 (médio) - com peso mínimo de 50 (cinquenta) gramas por unidade ou 600 

(seiscentos) gramas por dúzia. 

Tipo 4 (pequeno) - com peso mínimo de 45 (quarenta e cinco) gramas por unidade ou 540 

(quinhentos e quarenta) gramas por dúzia. 

http://www2.agricultura.rs.gov.br/uploads/12675562501178624254Granja_Avicola.pdf 

RIISPOA CAP. IV - ovo: entende-se ovo de galinha; demais tipos, deverão apresentar 

indicação da espécie. 

 

Questão nº 39: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por erro de grafia na palavra PROPIONATO na alternativa B a questão será 

ANULADA. 

 

Questão nº 40: 

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Alternativa correta à letra “C”. 

PORTARIA 711: 

13 - ABERTURA DA "PAPADA" 

a) obrigatoriamente antes da inspeção da cabeça, com a finalidade de permitir o exame 

dos respectivos nodos linfáticos e o corte dos músculos mastigadores (masséteres e 

pterigoideos); 

b) a abertura da "papada" deverá ser realizada pelo corte ventral mediano, ou outra 

técnica, desde que permita manter íntegros os nodos linfáticos e facilite a inspeção dos 

músculos mastigadores. 

14 - INPEÇÃO DA CABEÇA E "PAPADA" 

Obrigatoriamente realizada antes da evisceração (ver Capítulo VII, parte II, item 3.1) e se 

deve à possibilidade de constatação de lesões, tais como a cisticercose e tuberculose, 

antes da inspeção de vísceras, o que virá a determinar não só um exame mais acurado 

destas, como a sua separação e identificação, a fim de serem desviadas com a respectiva 

carcaça até a inspeção final. 

3 - ESQUEMA OFICIAL DE TRABALHO NAS "LINHAS DE INSPEÇÃO". 

3.1 - "Linha A I" - Inspeção da cabeça e nodos linfáticos da "papada" 

É a primeira "Linha de Inspeção" da sala de matança, cujo trabalho é procedido após a 

fase preparatória e antes da evisceração, sendo a cabeça destacada somente após a 

carcaça ser liberada na última "Linha de Inspeção". 

O número de auxiliares utilizados nesta tarefa obedece ao estipulado na tabela do item 1, 

IIª parte, do Capítulo VII das presentes normas. 

 

 

 

http://www2.agricultura.rs.gov.br/uploads/12675562501178624254Granja_Avicola.pdf
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ENFERMEIRO 

Questão nº 40: 

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Saber interpretar a escala de coma de Glasgow é uma competência 

essencial ao enfermeiro, observe segundo PHTLS (2007, p. 98; 99), "A Escala de Coma 

de Glasgow é uma ferramenta utilizada para determinar o nível de consciência. É um 

método simples e rápido para determinar a função cerebral e é peditivo da sobrevida do 

paciente, especialmente da melhor resposta motora. Também fornece a função cerebral 

basal para avaliações neurológicas seriadas. A Escala de coma de Glasgow é dividida em 

três seções: (1) abertura ocular; (2) melhor resposta verbal; (3) melhor resposta motora 

(OVM). O socorrista pontua o paciente em um escore de acordo com a melhor resposta 

para cada componente da OVM. Por exemplo, se o olho direito de um aciente está tçao 

edemaciado que ele não consegue abri-lo, mas o olho esquerdo abre espontaneamente, 

então o paciente recebe um "4" para a melhor abertura ocular. Se o paciente não abre 

espontaneamente os olhos, o socorrista deve usar um comando verbal ("Abra os olhos!"). 

Se o paciente não responde ao estímulo verbal, um estímulo doloroso pode ser aplicado, 

como compressão do leito ungueal com uma caneta ou um beliscão no tecido axilar. 

 

A resposta verbal deve ser avaliada usando-se uma questão "O que aconteceu com 

você?". Se o paciente estiver orientado, responderá coerentemente de outro modo, a 

resposta pode ser confusa, inaropriada, ininteligível, ou pode não haver resposta. Se o 

paciente está intubado, a Escala de Coma de Glasgow possui apenas a abertura ocular e 

resposta motora, e um "T" é acrescentado para assinalar a incapacidade de avaliar a 

resposta verbal (Como, "8T"). 

 

O terceiro componente é o escore motor. Deve ser dada uma ordem clara e simples para 

o paciente, como "Mostre dois dedos!" ou "Faça positivo!". Um paciente que torce ou 

agarra os dedos do examinador pode apenas estar demonstrando um reflexo de "agarrar" 

e não seguindo um comando proositalmente. Se o paciente não segue um comando, 

pode-se um estímulo doloroso como já descrito, e a melhor resposta motora do paciente é 

anotada. Se ele tenta afastar a mão que provoca o estímulo, considera-se que localiza a 

dor. Outras respsotas à dor possíveis são retirada ao estímulo, flexão anormal (postura de 

decorticação) ou extensão (postura de descerebração) da extremidade superior, ou 

ausência de função motora. Evidência recentes indicam que o componente motor da 

Escala de Coma de Glasgow isoladamente é essencialmente tão bom na avaliação de um 

paciente quando o escore inteiro." 

 

PHTLS, Prehospital Trauma Life Support. Atendimento Pré-Hospitalar ao 

Traumatizado. NAEMT (National Association os Emergency Medical Tchnicians). 6th ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

Observe a tabela a tabela a seguir do PHTLS: 
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Se o paciente estivesse com decorticação ou descerebração a questão traria em seu 

enunciado, justo pelo fato que ela não julga o requisito da identificação do movimento e 

sim apenas a contagem dos pontos da escala. Identificar a questão de forma objetiva é 

parte fundamental para o sucesso na resposta: 

 

Observe: 

Abertura ocular com estímulo doloroso - 2 pontos; 

Respostas confusas - 4 pontos; 

Retirada ao estímulo doloroso 4 pontos. 

Soma total: 10 pontos. 

 

 

Vidal Ramos, 04 de maio de 2016. 

 


