CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO OFICIAL DE PARAIPABA
1) Recursos de Português Nível Superior [Todos de Nível Superior]
Nº da
Questão

Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por
DEFERIDO: Por não constar no conteúdo programático, a questão deverá ser nula.
não se enquadrar dentro do conteúdo programático.
2) Recursos de Conhecimentos Específicos Enfermeiro

Nº da
Questão

12

17

Parecer

Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por
DEFERIDO: Por não constar no conteúdo programático, a questão deverá ser nula.
não se enquadrar dentro do conteúdo programático.

04
05

Recurso

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo
a letra D. De acordo com Cadernos de Atenção Básica. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Dengue,
Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose.Série A. Normas e Manuais
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e
Técnicos Cadernos de Atenção Básica - n.º 21. Ministério da Saúde. Pág. 66. Está descrito:
não “D” como consta o Gabarito Oficial.
Período de Incubação. Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a doença progride
lentamente. Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais
pode levar em média 2 a 5 anos.
INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo
a letra A. De acordo com Cadernos de Atenção Básica. Hipertensão Arterial Sistêmica. Série A.
Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Básica - n.º 15. Ministério da Saúde. Pág.
16 e 17. Está descrito que os dados relevantes do exame físico dirigido ao paciente
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C”.
hipertenso, dentre outros, estão: Exame do abdome: massa abdominais indicativas de rins
policísticos, hidronefrose, tumores e aneurismas. Identificação de sopros abdominais na
aorta e nas artérias renais; Exame do precórdio: ictus sugestivo de hipertrofia ou dilatação do
ventrículo esquerdo: arritmias; 3ª bulha, que sinaliza disfunção sistólica do ventrículo
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esquerdo; ou 4ª bulha, que sinaliza presença de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo,
hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico, além de sopros nos focos mitral e aórtico. E Exame
de fundo do olho: identificar estreitamento arteriolar, cruzamentos arteriovenosos
patológicos, hemorragias, exsudatos e papiledema.
3) Recursos de Conhecimentos Específicos Fisioterapeuta [Paraipaba]
Nº da
Questão
11

26

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e
DEFERIDO: Devido ausência de resposta correta a questão deverá ser anulada.
não “A” como consta o Gabarito Oficial.
INDEFERIDO: O aumento da oxigenação é uma consequência dos exercícios respiratórios
segmentares. Dessa forma, a questão deveria ser analisada com cautela, pois os exercícios
Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por
respiratórios, em sua maioria, têm como consequências o aumento da oxigenação! Por esse
não se enquadrar dentro do conteúdo programático
motivo, PARA EVITAR CONFUSÃO, todas as outras opções tinham em suas respostas
e por possuir mais de uma alternativa correta.
"aumentar a oxigenação" e apenas uma delas, a letra B, que deixava claro o OBJETIVO
PRINCIPAL dos exercícios segmentares.
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