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ERRATA
RESPOSTAS DOS RECURSOS

A Comissão em reunião após divulgação de respostas dos recursos resolve:
Considerando que a Questão 3 de Conhecimentos Gerais, foi apontada pela equipe elaboradora
como erro de digitação e sendo analisada por essa comissão como questão correta, baseado no envio das
questões e tendo como sugestão de referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno HumanizaSUS. Vol 2 Atenção Básica. Série B Textos Básicos de
Saúde. Ministério da Saúde, Brasília: 2010 que traz na página 80:
“... a da Clínica Ampliada e Compartilhada surge na contramão das práticas
tradicionalmente desenvolvidas de redução dos sujeitos, ... enquanto
protagonistas do seu próprio projeto terapêutico. Ela é um compromisso ético e
radical com o sujeito doente, visto de modo singular em suas diferenças.”
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular. 2. ed.
Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007 que traz na página 12:
“Podemos dizer então que a clínica ampliada é: • um compromisso radical com
o sujeito doente, visto de modo singular; • assumir a RESPONSABILIDADE
sobre os usuários dos serviços de saúde;...”.
Diante da justificativa acima, essa comissão revoga a mudança do gabarito da questão e volta ao
gabarito inicial com a letra B.
______________________________________

A Comissão vem acrescentar o nome do candidato Humberto Medeiros Wanderley Filho que
juntamente com as candidatas Ellen lima Xavier e Thâmmara Laraiane Henrique Tito, impetraram recurso
na questão especifica nº 18 de Fisioterapia. Importante destacar que todos os recursos foram avaliados
pela equipe de elaboração de prova escrita.
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