PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
COMISSÃO DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE – RMSFC (Realizada em 22/01/2017)
RESPOSTAS DOS RECURSOS

Resposta do recurso da candidata: Nathana Inácio Ferreira
QUESTÃO DE CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE COLETIVA
Questão 3.
Sr Antônio morador da Vila Rica, área adscrita da equipe I do Condado, busca a unidade para realizar
uma consulta com o médico devido estar com problemas com uso excessivo de álcool, fez várias
tentativas de deixar o vício e sem resultados. Relata ao médico que está tendo problemas de convívio com
sua mulher, filhos e teve uma grande briga com o filho mais velho que mora vizinho. Refere ainda que vem
sentindo muitas dores nas articulações. Dr Cláudio após escutar atentamente o relato do usuário o orienta,
medica e pede para ele retornar com uma semana. No dia da reunião de equipe expõe o caso e juntos
decidem utilizar a clínica ampliada como oferta de um novo tratamento, procedendo da seguinte maneira:
I - Buscam ajuda em outros seguimentos, ao que se denomina de Intersetorialidade; reconhecem os
limites do conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias de cuidados por eles empregadas.
II - Firmam compromisso radical com o usuário que estar doente, vendo-o de modo singular; assumem a
responsabilidade sobre o usuário da área adscrita.
III - Convocam os familiares e o usuário para orientar que eles procurem apoio no CAPS AD.
IV - Buscam conhecimentos em outros seguimentos e assumem um compromisso ético profundo.
Está correto as afirmativas
a) II, III e IV
b) I, II e IV
c) I e II
d) I e III
e) I e IV

Resposta:
Considerando que houve erro na digitação no item II que deveria ser “... ético radical..”. O termo
ético radical diz respeito ao espaço de responsabilização e compartilhamento de saberes, onde se
assume um compromisso com o sujeito coproduzido (VERDI ET AL, 2014), ou seja, a produção de
subjetividade vinculada à possibilidade de gestão compartilhada, corresponsabilização e produção de
protagonismo.
Nesse sentido o recurso foi considerado procedente onde os itens I e IV estão corretos, e tendo
dentro das repostas uma questão que corresponde a correta, o gabarito será alterado para a letra “E”
como a correta. Fato que justifica mudança do gabarito, pós recurso.
_______________________________________

Resposta do recurso da candidata: Marília Moreira Torres Gadelha
QUESTÃO DE CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE COLETIVA

Questão 4.
Assinale a alternativa ERRADA:
a) Na ESF a atenção à saúde centra-se na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e
social, o que leva os profissionais de saúde a entrar em contato com as condições de vida e saúde das
populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de
intervenções que vão além das práticas curativas.
b) A Longitudinalidade constitui a existência do aporte regular de cuidado pela equipe de saúde e seu uso
consiste ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de confiança e humanizada entre
profissionais de saúde, indivíduos e famílias nos campos da promoção, prevenção, cura, cuidado,
reabilitação e palidação.
c) O Primeiro Contato, a Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação, Focalização na família,
Orientação comunitária e Competência Cultural são atributos da Atenção Especializada em Saúde.
d) O Primeiro contato, a Longitudinalidade, a Integralidade e a Coordenação, São atributos essenciais da
Atenção Primária a Saúde (APS).
e) A ESF ao considerar a família como objeto de atenção contempla dois atributos derivados da APS: a
orientação familiar/comunitária e a competência cultural, que implicam o reconhecimento das
necessidades familiares em função do contexto físico, econômico e cultural.

Resposta:
O recurso não tem fundamento, pois embora tenha ocorrido um erro ortográfico de digitação, não
altera a veracidade do uso do termo paliação, pois é um cuidado em saúde que surgiu como uma filosofia
humanitária de cuidar de pacientes em estado terminal, aliviando a sua dor e o sofrimento. Segundo
Schneider et al (2010) o Cuidados Paliativos visa à melhoria da qualidade de vida para pacientes e
famílias que enfrentam os problemas associados a doenças graves, progressivas e incuráveis. Sendo a
Atenção Primaria em Saúde a coordenadora do cuidado dos usuários de sua área adscrita, e estando a
população vivenciando um progressivo envelhecimento e apresentando uma maior sobrevida relativo as
doenças graves e fatais o cuidado paliativo vem se tornando uma frequente na AB, como reforça a portaria
825, DE 25 DE ABRIL DE 2016 da Atenção Domiciliar, em seu “Art. 2º Para efeitos desta Portaria
considera-se: I – Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção
à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças,
reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de
cuidados...”
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“C”.
____________________________________________

Resposta do recurso da candidata: Daniele de Souza Vieira,
QUESTÃO DE CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE COLETIVA

Questão 6.
Coloque V par as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a sequência CORRETA
( ) Os CAPS, são serviços que visam substituir os Hospitais psiquiátricos no que tange a internação
hospitalar.
( ) Os SRT, são casas localizadas no espaço urbano para responder às necessidades de moradia
de portadores de transtornos mentais graves, egressos de hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia ou
em situação de vulnerabilidade.
( ) Os CAPS, são serviços de saúde mental abertos destinados a prestar atenção diária a pessoas com
transtornos mentais severos e persistentes.
( ) São consideradas ações de SM na Atenção Básica: resgatar a singularidade de cada usuário, o
comprometimento com o tratamento; investir nas potencialidades do ser humano; auxiliar na formação de
laços sociais e apostar na força do território como alternativa para a reabilitação social; substituir o modelo
tradicional medicalizante, através da articulação da rede de cuidados visando a integralidade do indivíduo.
( ) Somente os SRT e os CAPS fazem parte da Rede de Saúde Mental de um município.

( ) O cuidar na Saúde Mental deve ser: o mais próximo da rede familiar, social e cultural do paciente;
através de serviços de saúde mais acolhedores, com possibilidades de criação de vínculos.
( ) Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação; Dar
suporte a atenção à saúde mental na rede básica; Organizar a rede de atenção às pessoas com
transtornos mentais nos municípios e Promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao
trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários, são
também considerados objetivos dos CAPS
( ) O Apoio Matricial; a priorização da SM e a capacitação dos profissionais, a inclusão da Saúde Mental
no Sistema de Informações da Atenção Básica, são consideradas diretrizes das ações de Saúde Mental
na Atenção Básica.

a) V, F, F, V, V, V, V, F
b) F, V, V, V, F, V, V, V
c) V, F, F, F, V, F, F, F
d) Todas as afirmativas são verdadeiras
e)Todas as afirmativas são falsas

Resposta:
Considerando que os CAPS são serviços substitutivos no que tange ao cuidado do usuário de
saúde mental e não espaços de internação como traz a primeira afirmativa, conforme constamos no
caderno de Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial em sua pagina 13 (BRASIL,
2004): “...criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos...” ou seja, substituir
as internações por um cuidado mais humanizado e de inserção na sociedade.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“B”.
_____________________________________________

Resposta do recurso da candidata: Priscila Natália da Silva de Melo,
QUESTÃO DE CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE COLETIVA

Questão 10.
A Política Nacional de Humanização - PNH, instituída no ano de 2003 tem por objetivo qualificar práticas
de gestão e de atenção em saúde. Diante da afirmativa assinale a alternativa ERRADA, em respeito ao
Acolhimento em Saúde
a) É uma forma de relação entre o serviço/usuário com escuta qualificada para desvelar as necessidades
dos que buscam à assistência para uma produção do cuidado com responsabilização, vínculo e
compromisso.
b) Se realiza pelo Método da Tríplice Inclusão de sujeitos e coletivos nos espaços: da gestão: na
coparticipação das ações; do cuidado: na corresponsabilidade entre profissionais e usuários e da
formação: qualificação de recursos humanos.
c) Concretiza-se no cotidiano das práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da capacidade de
pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço.
d) É considerado um dispositivo exclusivo para Atenção Primária e Secundaria na Saúde.
e) É um dispositivo para organizar o processo de trabalho, deslocando o eixo principal do médico para
uma equipe multiprofissional.

Resposta:
Considerando que a candidata aponta que a letra “B” está errada por trazer a qualificação de
recursos humanos. A equipe de elaboração aponta que no acolhimento em saúde a Triplice Inclusão,
conforme afirma Oliveira (2010) e na PNH (2004) como uma Diretriz valorização do trabalho e do
trabalhador.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra “D”.

_________________________________________

Resposta do recurso dos candidatos: Liandra Roberta Pinho da Cunha Coutinho
QUESTÃO ESPECÍFICA – ENFERMAGEM
Questão 12
Considerando a pressão arterial, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa CORRETA.
I - Em um indivíduo adulto a pressão arterial é considerada normal quando está inferior a 140x90mmHg.
II – Os locais mais comuns para verificação de pressão arterial são: artéria braquial nos membros
superiores e artéria poplítea nos membros inferiores.
III – O manguito deve ser colocado sobre o braço nu, 2 a 2,5cm da fossa antecubital.
IV – O diafragma do estetoscópio deve ser colocado embaixo do manguito.
a)
b)
c)
d)
e)

As frases
As frases
As frases
As frases
As frases

II e III estão corretas
II e III e IV estão corretas
I e III estão corretas
I, II e III estão corretas
I, III e IV estão corretas

Resposta:
Considerando o recurso impetrado pela candidata, com base à Referência do Caderno de Atenção Básica
nº 15, onde especifica que: Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3
cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da
bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver
pelo menos 80%. Cabendo Deferimento e anulação da Questão.
Diante do parecer da equipe de elaboração da prova, a questão será anulada, o que corresponde
acerto para todos os candidatos de Enfermagem.

__________________________________________

Resposta do recurso dos candidatos: Francisco Demóstenes Abrantes Viana, Liandra Roberta Pinho da
Cunha Coutinho e Marilia Moreira Torres Gadelha
QUESTÃO ESPECÍFICA – ENFERMAGEM
Questão 14
Do papel da enfermagem nos cuidados ofertados a população. Marque V se a opção for Verdadeira e F se
a opção for Falsa.
( ) Os profissionais de enfermagem desempenham papéis importantes na prevenção em determinadas
áreas como a assistência pré-natal, programas de vacinação, saúde e segurança ocupacionais,
assistência de saúde publica e intervenção precoce.
( ) Os enfermeiros em todos os ambientes de trabalhos podem atender as necessidades de promoção da
saúde dos usuários, quer esteja atuando em serviços de manutenção da saúde, na casa do paciente ou
na comunidade.
( ) Os cuidados de enfermagem devem ocorrer durante todo o ciclo de vida com tópicos voltados para a
fase de lactentes, infância, adolescência, idade adulta e idosos.
(
) A promoção de saúde é realizada sobretudo através da educação do paciente, uma função
independente da enfermagem.
Marque a opção CORRETA:
a)

V, V, F, F

b)

V, V, V, V

c)

F, F, V, V

d)

F, V, F, V

e) F, F, F, F

Resposta:
Considerando o recurso da candidata, o item III encontra-se verdadeiro, uma vez que a palavra
lactente está se referindo as fases e não ao ciclo de vida como apresenta também os documentos do
Ministério da Saúde : Caderno de Atenção Básica Nº 33, pág 112. e a PORTARIA Nº 1.130, DE 5 DE
AGOSTO DE 2015, Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Art. 8º.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra “B”.
___________________________________________

Resposta do recurso dos candidatos: Amanda Ribeiro Figueiredo e Francisco Demóstenes Abrantes
Viana
QUESTÃO ESPECÍFICA – ENFERMAGEM
Questão 15
A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a
autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de
saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo
dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. Assinale a alternativa
incorreta:
a) A Política Nacional e Saúde da Pessoa Idosa foi instituída pela portaria 2958/GM de 19 de março
de 2005 e busca garantir atenção adequada e digna para população idosa brasileira.
b) A Promoção do envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral e integrada à saúde da
pessoa idosa e a implantação de serviços de atenção domiciliar são diretrizes da política nacional de
saúde da pessoa idosa.
c) Reconhecer e incorporar as crenças e modelos culturais dos usuários em seus planos de cuidado,
como forma de favorecer a adesão e a eficiência dos recursos e tratamentos disponíveis;
d) A implantação da caderneta de saúde a pessoa idosa, a elaboração do plano integrado de ações
de proteção a pessoa idosa SUAS-SUS e o fomento ao acesso e uso racional de medicamentos são
estratégias da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitando o critério de risco, o provimento de
recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa e o fortalecimento da
participação social são diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

Resposta:
Considerando o recurso impetrado pelos candidatos, a alternativa B está correta. Na Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, o item 3. DIRETRIZES (pagina 6), e em seu subitem 3.2. Atenção
Integral e Integrada à Saúde da Pessoa Idosa (pagina 8). Cita-se: Incorporação, na atenção básica, de
mecanismos que promovam a melhoria da qualidade e aumento da resolutividade da atenção à pessoa
idosa, com envolvimento dos profissionais da atenção básica e das equipes do Saúde da Família,
incluindo a ATENÇÃO DOMICILIAR e ambulatorial, com incentivo à utilização de instrumentos técnicos
validados, como de avaliação funcional e psicossocial.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra “A”.
_________________________________________

Resposta do recurso da candidata: Karla Naraiane de Araújo
QUESTÃO ESPECÍFICA – ENFERMAGEM
Questão 17

Em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro que atende as grávidas para realização do pré-natal,
precisa estar atento para o esquema de vacinas das gestantes. Abaixo marque a situação correta.
a) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última dose há
mais de cinco anos, deve receber uma dose de reforço.
b) Adolescente grávida, deve receber apenas a vacina contra Hepatite B.
c) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última dose há
mais de cinco anos, não precisa fazer dose de reforço.
d) Gestante com vacina dt em dia, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, deve refazer
o esquema da vacina.
e) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última dose há
mais de cinco anos, deverá aguardar mais cinco anos para fazer o reforço.

Resposta:
Considerando o recurso impetrado pela candidata, com base nas Recomendações da Sociedade
Brasileira de Imunização (SBIm) 2016/2017, não se utiliza mais o prazo de cinco anos para a dose de
reforço. Cabendo Deferimento e anulação da Questão.
Diante do parecer da equipe de elaboração da prova, a questão será anulada, o que
corresponde acerto para todos os candidatos de Enfermagem.

_______________________________________

Resposta do recurso da candidata: Amanda Ribeiro Figueiredo
QUESTÃO ESPECÍFICA – ENFERMAGEM
Questão 19
Leia as afirmativas a seguir, que tratam do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
I – Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe, seja enfermeiro ou técnico de
enfermagem.
II- Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
III- Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua
competência, com a finalidade educativa e de interesse pessoal.
IV- Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional a pessoas ou entidades que não sejam obrigadas ao sigilo.
V- Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de
docente, enfermeiro responsável ou supervisor.
São direitos dos profissionais de enfermagem as afirmativas:
a) I, II e III
b) I e III
c) II e IV
d) II, III e IV
e) III, IV e V

Resposta:
Considerando o recurso apresentado pela candidata, o item III encontra-se incorreta, pois o Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 311/2007, em seu CAPÍTULO IV, que trata A
PUBLICIDADE quanto aos DIREITOS do enfermeiro: Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder
entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com a finalidade educativa e de interesse
SOCIAL, e não PESSOAL como está colocada na questão.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra “C”.
________________________________________

Resposta do recurso dos candidatos: Isaac Alberto P. da Silva e Adriene Mendes Severo
QUESTÃO ESPECÍFICA – FARMÁCIA
Questão 17.
O processo no qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do usuário relacionadas ao
medicamento, por meio de detecção, prevenção e resolução de problemas relacionados com
medicamentos, de forma sistemática, contínua e documentada, com o objetivo de alcançar resultados
definidos, buscando a melhoria da qualidade de vida do usuário é conhecido entre os serviços técnicoassistenciais desenvolvidos pelo profissional farmacêutico como (Diretrizes para Estruturação de
Farmácias no âmbito do SUS, Ministério da Saúde, 2009):
a) Dispensação.
b) Acolhimento do usuário.
c) Orientação farmacêutica.
d) Seguimento farmacêutico de pacientes.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Reposta:
Após análise do recurso, tendo em vista que houve erro na digitação do termo Farmacêutico em
lugar do termo correto que seria Farmacoterapêutico seguindo a bibliografia sugerida, bem como o
conceito que foi questionado cabe Deferimento e anulação da Questão.
Diante do parecer da equipe de elaboração da prova, a questão será anulada, o que
corresponde acerto para todos os candidatos de Farmácia.
____________________________________________

Resposta do recurso dos candidatos: Breno Rocha de Moura, Eujessika K. Rodrigues Silva e
Thâmmara Laraiane Henrique Tito
QUESTÃO ESPECÍFICA – FISIOTERAPIA
Questão 11.
Jeremias procurou a USF Vale Verde para consulta médica na segunda-feira após campeonato de futebol
de bairro, sentindo fortes dores no joelho e inchaço, com amplitude de movimento reduzida e desconforto
ao caminhar. O médico da USF chamou o Fisioterapeuta do NASF para uma consulta compartilhada e
após avaliação chegaram à conclusão que poderia ser uma lesão de LCA. Na avaliação e tratamento de
pacientes com Lesão do Ligamento Anterior (LCA), é correto afirmar que
a) O movimento de flexão do joelho com rotação externa é o mecanismo mais comum de lesão do LCA.
Isto pode ocorrer quando o joelho está momentaneamente desprotegido pela musculatura dos posteriores
da coxa.
b) O teste realizado pelo fisioterapeuta que nos dá a maior certeza de uma lesão no ligamento cruzado
anterior é o teste de MacIntosh.
c) A instabilidade causada pela lesão do LCA e as alterações degenerativas são provocadas pela
cinemática anormal do joelho e pela diminuição da ação dos mecanorreceptores.
d) O tratamento fisioterapêutico no pré-cirúrgico, não é indicado, pois o paciente apresenta edema, dor,
diminuição da ADM e diminuição do padrão da marcha flexora, devido à frouxidão apresentada na
estrutura do joelho.
e) A conduta fisioterapêutica deve ser composta por cinesioterapia, para restabelecer qualidades
fisiológicas, propriocepção, suprimento nutricional e propriedades mecânicas e físicas da articulação e é
contraindicação termoterapia e eletroterapia.

Resposta:
A resposta da questão se dá mediante o seu contexto e independente de qual teste seja o mais
eficaz, não se realiza testes nas primeiras 72 horas após a lesão, mas sim exames de imagem, uma vez
que a articulação está instável, com edema muito grande, com processo inflamatório instalado e não se

deve agredir ainda mais a articulação. Deve-se realizar nas 72 horas após a lesão o protocolo PRICE que
consiste em cinco passos: PROTEÇÃO, REPOUSO, GELO, COMPRESSÃO E ELEVAÇÃO. Já em uma
lesão em fase subaguda a crônica realizam-se os testes, ou seja, na etapa referida da questão não se faz
nenhum teste.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“C”.

___________________________________________

Resposta do recurso das candidatas: Ellen lima Xavier e Thâmmara Laraiane Henrique Tito
QUESTÃO ESPECIFICA – FISIOTERAPIA
Questão 18.
Paciente G.D.F., idoso com diagnóstico de AVE, apresentando hemiplegia à esquerda e alterações
importantes de equilíbrio, bem como dependência para algumas atividades de vida diária, foi encaminhado
para o fisioterapeuta do NASF pela enfermeira da USF Vista Serrana, ficando constatada a necessidade
do uso de uma bengala para evitar o risco de quedas. Como você orientaria o uso pelo paciente?
a) Do lado esquerdo, funcionando como suporte ao lado plégico.
b) Do lado direito, aumentando a sua base de suporte.
c) Do lado direito, enfatizando a importância da descarga de peso no lado plégico.
d) Do lado direito, estimulando que o paciente mantenha a função do membro superior esquerdo.
e) Não orientaria o uso de bengala.

Resposta:
A questão afirma que o fisioterapeuta constatou a necessidade de uso de bengala para evitar
quedas. O foco da questão está em como se dar a orientação do uso, já que o mesmo tem uma
hemiplegia a esquerda. Segundo Pinheiro (2011) os pacientes são orientados a bengala na mão não
acometida pela hemiplegia/paresia, que no caso seria o lado direito, o que permite manter o padrão de
marcha recíproco adotado por indivíduos normais. O uso da bengala padrão na mão não acometida
também é importante para contrabalançar as forças geradas pela fraqueza dos músculos abdutores do
quadril que levam à queda da pelve contralateral durante o apoio simples (Trendelemburg), além de
diminuir as forças de reação ao solo e componentes verticais gerados pelo pé acometido, oferecendo
maior estabilidade dinâmica por aumentar a base de sustentação.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“B”.
___________________________________________

Resposta do recurso do candidato: Armstrong dos Santos Leal
QUESTÃO ESPECIFICA – NUTRIÇÃO
Questão 11.
Com relação ao Código de Ética do Nutricionista, marque a alternativa INCORRETA:
a) Pode-se utilizar todos os recursos disponíveis de diagnóstico e tratamento nutricionais a seu alcance,
em favor dos indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional.
b) Dentre os deveres do nutricionista encontra-se: alterar prescrição ou orientação de tratamento
determinada por outro nutricionista quando tal conduta deva ser adotada em benefício do indivíduo,
devendo comunicar o fato ao responsável pela conduta alterada ou ao responsável pela unidade de
atendimento nutricional.
c) Àqueles que infringirem as disposições e preceitos do Código serão aplicadas, as seguintes
penalidades, que obedecerão a seguinte gradação: advertência; repreensão; multa; suspensão do
exercício profissional; cancelamento da inscrição e proibição do exercício profissional.

d) É permitido divulgar, fornecer, anunciar ou indicar produtos, marcas de produtos e/ou subprodutos,
alimentares ou não, de empresas ou instituições, atribuindo aos mesmos benefícios para a saúde, desde
que atendam à legislação de alimentos e sanitária vigentes.
e) Dentre o que é vedado ao nutricionista, relativo à remuneração e sua forma de percepção tem-se:
cobrar honorários de indivíduos e de coletividades assistidos em instituições que se destinam à prestação
de serviços públicos.
Resposta:
Considerando o recurso do candidato, segundo a resolução CFN N°334/2004 do Código de Ética
do Nutricionista, no contexto das responsabilidades profissionais do nutricionista são-lhe vedadas, entre
outras, a seguinte conduta: divulgar, fornecer, anunciar ou indicar produtos, marcas de produtos e/ou
subprodutos, alimentares ou não, de empresas ou instituições, atribuindo aos mesmos benefícios para a
saúde, sem os devidos fundamentos científicos e de eficácia não comprovada, ainda que atendam à
legislação de alimentos e sanitária vigentes.
Portanto, o que classifica a alternativa “d” como falsa é afirmar que “é permitido divulgar, fornecer,
anunciar ou indicar produtos, marcas de produtos e/ou subprodutos, alimentares ou não, de empresas ou
instituições, atribuindo aos mesmos benefícios para a saúde, desde que atendam à legislação de
alimentos e sanitária vigentes.”
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“D”.

___________________________________________

Resposta do recurso das candidatas: Tazla Ingride de Sousa Lins
QUESTÃO ESPECIFICA – NUTRIÇÃO
Questão 12.
A Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus têm sido alvo de muitos estudos, pois, devido ao estilo de vida
da população, é crescente suas incidências e prevalências na população mundial. Diante disso, a
Estratégia de Saúde da Família possui no escopo de suas atribuições diversas ações voltadas a estas
doenças. No cerne do atendimento individual, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para os aspectos que
devem ser considerados na realização de orientações e condutas:
( ) É interessante explicar ao usuário que, para realizar a conversão sal-sódio, a partir da tabela de
informação nutricional contida nos alimentos processados (na qual consta o valor do sódio), deve-se
realizar o seguinte cálculo: 1 g de sal contém 0,4g (ou 400 mg) de sódio.
( ) Segundo à Sociedade Brasileira de Diabetes, em adultos, há evidências de que a quantidade de
carboidrato ingerida em uma refeição é menos importante que a fonte ou o tipo de carboidrato na
determinação da glicemia pós-prandial.
( ) As fibras insolúveis apresentam efeitos benéficos na glicemia e no metabolismo dos lipídios, enquanto
as solúveis contribuem para a saciedade e o controle de peso, além da preservação da saúde intestinal.
( ) Utilizar substitutos de sal contendo cloreto de potássio (KCl) pode ser recomendado aos pacientes,
sendo necessário avaliar a palatabilidade do usuário e monitorar eficazmente em caso de insuficiência
renal.
( ) O Caderno da Atenção Básica, número 36, que trata sobre o Diabetes Mellitus, explana que mas a
redução de 7% do peso corporal mostra-se capaz de diminuir a resistência à insulina.
( ) A frutose, o mel e o açúcar mascavo não têm o mesmo valor calórico do açúcar, todavia também não
são recomendados para pessoas com DM.
a) V, V, F, V, V, V
b) F, V, V, F, F, V
c) V, F, F, F, V, F
d) F, F, V, V, F, F
e) V, F, F, V, V, F

Resposta:
Considerando o recurso da candidata, segundo o Caderno de Atenção Básica número 36 do
Ministério da Saúde, que trata sobre as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, “a

frutose, o mel e o açúcar mascavo têm o mesmo valor calórico do açúcar e não são recomendados para
pessoas com DM. Se utilizados, a ingestão deverá ser eventual e em pequenas quantidades (BANTLE et
al., 2008 apud BRASIL, 2013). Portanto, o que classifica a alternativa como falsa é afirmar que “a frutose,
o mel e o açúcar mascavo não têm o mesmo valor calórico do açúcar”, e não a segunda parte da
afirmação (todavia também não são recomendados para pessoas com DM), a qual a candidata contestou.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“E”.

___________________________________________

Resposta do recurso da candidata: Milena Christina Cunha Soares
QUESTÃO ESPECIFICA – NUTRIÇÃO
Questão 14.
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição PNAN avançou e trouxe à população brasileira muitas
conquistas da Segurança Alimentar na Saúde. Para isso os municípios a executam seguindo o que está
previsto em suas diretrizes. Escolha a alternativa que NÃO contém uma diretriz da PNAN
a) Organização da Atenção Nutricional;
b) Prevenção da carência de micronutrientes;
c) Investimento em pesquisa em Nutrição;
d) Qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição;
e) Investimento para a implantação de Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de
Alimentos.

Resposta:
Considerando a contestação da candidata questiona a ausência das diretrizes escritas na íntegra
conforme o documento oficial da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, sendo que a própria questão
informa no enunciado que os municípios executam a PNAN seguindo o que está previsto. A pergunta de
fato solicita a identificação das diretrizes e como a escrita, mesmo contemplando o que está na diretriz,
não está exatamente igual ao que está previsto no Manual da PNAN, pode levar a interpretação dúbia.
Para não haver duplicidade de interpretação cabe Deferimento e anulação da Questão.
Diante do parecer da equipe de elaboração da prova, a questão será anulada, o que
corresponde acerto para todos os candidatos de Nutrição.

____________________________________________

Resposta do recurso das candidatas: Ana Paula M. Espínola Rodrigues, Luciana Freire da Silva, Maria
Janaina Ferreira de Oliveira, Maria Teresa de Araújo B. Pereira, Milena Christina Cunha Soares, Nayara
Maria da Silva Lima, Tayane Kércia Ferreira Miranda e Yasmin Farias Gomes
QUESTÃO ESPECIFICA – NUTRIÇÃO
Questão 16.
Sobre o Novo Programa do Ministério da Saúde, conhecido como Nutrisus, utilize V a julgar verdadeiro e F
para Falso.
( ) São fatores determinantes da anemia, fatores sócio econômicos, consumo alimentar, assistência à
saúde e nutrição, morbidade e Estado Nutricional.
( ) O Nutrisus tem como objetivo potencializar o pleno desenvolvimento infantil e a prevenção e controle
das deficiências de vitaminas e minerais, mediante a adição direta de micronutrientes em pó aos alimentos
que a criança com idade entre 6 meses e 4 anos e 11 meses irá consumir em uma de suas refeições
diárias.
(
) De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, deverá ser adicionado um sache em uma das
refeições oferecidas à criança na creche, misturando o pó em uma pequena quantidade da comida e

oferecendo primeiro esta parte à criança. O sache poderá ser administrado e deve ser indicado em papas,
purês de frutas ou legumes, refeições de consistência pastosa, arroz e feijão.
( ) São vantagens da fortificação infantil: Curto tempo de administração; Formulação com minerais na
apresentação biodisponível; A encapsulação do ferro previne irritação gástrica; Não altera características
físico-químicas dos alimentos; Outros micronutrientes podem ser adicionados; A possibilidade de
superdosagem é praticamente inexistente; Custos reduzidos de transporte.
( ) O ciclo de administração consiste na suplementação do sachê em refeição pastosa ou semi-pastosa 5
dias por semana, durante três meses totalizando 60 sachês administrados. Em seguida ocorre um pausa
na administração por 4 meses, sendo seguida da repetição do ciclo inicial com a suplementação do sachê
em refeição pastosa ou semi-pastosa 5 dias por semana, durante três meses quando então se encerra o
ciclo.
A sequência CORRETA é:
a) V, F, F, V, V
b) V, F, V, F, V
c) V, F, F, F, V
d) F, V, F, V, V
e) F, V, F, V, F

Resposta:
Considerando as contestações impetrados pelos candidatos no item 3 afirmando que o mesmo
estaria verdadeiro pois está de acordo com o protocolo. Na verdade não está. O erro reside na expressão
“arroz e feijão” que difere do protocolo na página 33 item 5.4.2 e página 34 que está “arroz com feijão”.
Vale ressaltar que o “e” usado pela questão dá idéia de adição e não de inclusão, o que não explica
necessariamente se os dois estão incluídos um ao outro enquanto que o “com” usado no protocolo, por se
tratar de uma preposição afirma a inclusão da mistura dos dois ingredientes, o que necessariamente torna
a mistura semipastosa e adequada para a absorção sem perdas, de acordo com o protocolo; O Nutrisus
jamais poderá ser adicionado se o arroz não estiver COM o fejião.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“A”.

_________________________________________

Resposta do recurso das candidatas: Yasmin Farias Gomes
QUESTÃO ESPECIFICA – NUTRIÇÃO
Questão 17.
Analise a situação a seguir: Elma, que está gravida de 6 meses, tem duas crianças Paulo com 5 anos e
Patrícia com 9, encontra-se em extrema pobreza e é beneficiária do Programa Bolsa Família (PBF).
Considerando o Programa Bolsa Família e suas condicionalidades, responda V se julgar verdadeiro ou F
para falso: (difícil)
( ) Por ser de extrema pobreza e estar no PBF Elma tem direito ao benefício básico conhecido como
“Fome Zero”;
( ) A USF deverá pesar e medir Elma, Paulo e Patrícia;
( ) A USF deverá pesar e medir Elma e Paulo apenas;
( ) São responsabilidades da USF com a família de Elma verificar o Estado Nutricional, a vacina, o prénatal e se tivesse criança pequena o aleitamento materno;
( ) Patrícia necessita ser pesada e medida pois está dentro da faixa etária que é de 0 a 10, de acordo
com a OMS, para crianças do Bolsa Família;
A sequência correta é:
a) V, V, F, V, F
b) V, F, V, V, V
c) V, F, V, F, F

d) V, F, V, V, F
e) F, V, V, V, F

Resposta:
A candidata questiona a expressão “e se tivesse criança pequena” e afirma que esta tem efeito
excludente, por isso está errada. Na verdade, a assertiva da questão reside na interpretação da expressão
que não usa EXPRESSAMENTE palavra alguma (apenas, se e somente se, etc) que exclua a
responsabilidade da ESF com a gestante. O item em questão vai apenas dar mais ênfase ao
acompanhamento do aleitamento materno às famílias com criança pequena. Dar ênfase a uma idéia (no
caso o acompanhamento da criança pequena quanto ao aleitamento materno) não exclui obrigatoriamente
outra a menos que esta esteja expressamente escrita.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“D”.

_____________________________________

Resposta do recurso dos candidatos: Bruno Henrique Soares e Renata do Nascimento Macena Oliveira
QUESTÃO ESPECIFICA – PSICOLOGIA

Questão 11.
Em relação aos deveres do Psicólogo, é INCORRETO afirmar que, na sua prática, deva:
a) ter, para com o trabalho de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, se solicitado,
colaborar com estes, não havendo, desde que seja resguardado o sigilo, impedimento relevante para tal.
b) prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar
benefício pessoal.
c) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.
d) levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão,
transgressões a princípios e diretrizes do Código ou da legislação profissional.
e) orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços
psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.

Resposta:
Considerando os recursos impetrados pelos candidatos a questão “A” encontra-se incorreta, pois
o erro está “não havendo, está referindo o respeito, consideração e solidariedade desde que seja
resguardado o sigilo”. A questão se torna errada devido o termo, estando as outras corretas de acordo
com o código.
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra
“A”.

________________________________________

Resposta do recurso do candidato: Bruno Henrique Soares
QUESTÃO ESPECIFICA – PSICOLOGIA
Questão 17.

Sobre o conceito e o contexto da aplicabilidade do processo de desinstitucionalização, tal qual proposto e
efetivado a partir da Reforma Psiquiátrica no Brasil, é CORRETO afirmar que:

a) faz uma crítica ao sistema psiquiátrico tradicional, especialmente na centralização da atenção na
assistência hospitalar, todavia salvaguarda o saber sociocultural e organicista que o legitima.
b) é baseado na psiquiatria preventiva a qual enfatiza os objetivos administrativos (redução dos custos da
assistência privado),o que permite uma real transformação da natureza assistencial.
c) confronta os segmentos conservadores, resistentes a qualquer ideia sobre direitos de grupos
minoritários os quais, também, pleiteiam a saúde como um direito universal, ao invés de um bem.
d) busca a superação do ideal de positividade absoluta da ciência moderna em sua racionalidade de
causa e efeito, voltando-se para uma intervenção, na qual a assistência é um processo histórico.
e) visa ao deslocamento do centro da atenção da instituição para a comunidade, o distrito, território
mediante programas filantrópicos promovedores da inclusão social dos portadores de transtornos.

Resposta:
Em resposta ao recurso impetrado pelo candidato, para Amarante (1994), a produção de Basaglia
foi e continua sendo um marco importante de referência para os projetos de reforma psiquiátrica e para o
redimensionamento atual da desinstitucionalização em psiquiatria. Coloca que " o projeto de
desinstitucionalização volta-se para a superação do ideal de positividade absoluta da ciência
moderna em sua racionalidade de causa e efeito, para voltar-se para a invenção da realidade
enquanto um processo histórico"
Nesse sentido o recurso foi considerado improcedente e permanece o gabarito oficial letra “D”.
_______________________________________
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