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NOME DO 
RECORRENTE 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

ITEM 
RECORRIDO 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

Daiane 
Maliska 
Duarte 

Enfermagem 24, 25, 38, 
44, 47 

 Em relação ao item 24 Conforme 
referência indicada no edital 
240/2015 – Wong: Fundamentos de 
Enfermagem Pediátrica Capítulo 22 
página 757 a assertiva I está correta. 
O gabarito da questão segue letra E. 

 Em relação ao item 25 Conforme 
referência indicada no edital 
240/2015 - Anamnese & Exame 
Físico de  Barros (2010, p. 219) 
“trepopneia- situação em que o 
paciente se sente mais confortável 
para respirar em decúbito lateral”. 
Sendo assim, está alternativa está 
correta. 

 Em relação ao item 38, conforme 
referência indicada no edital 
240/2015 - Problemas atuais de 
Bioética Pessini e Barchifontaine 
(2005, p. 380), “A outra acepção é 
chamada eutanásia social, em que 
não se trata de opção das pessoas, 
mas da sociedade, em consequência 
do fato de recusar-se a investir em 
casos de custo elevadíssimos no 
tratamento de doentes com 
enfermidades prolongadas.” Sendo 
assim, todas as alternativas estão 
corretas. 

 Em relação ao item 44, conforme a 
referência indicada no edital 
240/2015 - POTTER, P. A.; PERRY; A. 
G. Fundamentos de enfermagem. 
7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 
p. 74 e 75: ”As atividades de 
promoção da saúde motivam as 
pessoas a agir positivamente para 
alcançar níveis mais estáveis de 
saúde”. Sendo assim, a alternativa B 
está incorreta.  

 Em relação ao item 47, o gabarito 
referente foi retificado e publicado 
dentro do prazo recursal. 
 



Recurso indeferido. 

Vera 
Lindomara 
Lafuente 
Navarro 

Enfermagem 23, 47  O gabarito referente às questões 23 
e 47 foi retificado e publicado dentro 
do prazo recursal. 
 

Recurso indeferido. 

Mariele da 
Silva 
Hernandez 

Educação 
Física 

35 e 40  A questão número 35 está correta, 
conforme a referência indicada no 
edital 240/2015 (MCARDLE, W. D.;  
KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do 
Exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. Rio de 
Janeiro. Guanabara Koogan, 6 ed., 
2008), nas páginas 326, 327 e 328. 

 A questão número 40 está correta, 
conforme a referência indicada no 
edital 240/2015 (NAHAS, M.V. 
Atividade  física,  saúde  e  qualidade  
de  vida.  6  ed.  Londrina: Midiograf, 
2013), na página 10. 
 

Recurso indeferido. 

Felipe Alves 
Muller 

Fisioterapia Número de 
acertos – 
prova 
objetiva 

A folha de respostas foi revisada, e o número 
de acertos referente à prova objetiva está de 
acordo com o divulgado na lista preliminar. 
 
Recurso indeferido. 

Jassana 
Moreira 
Floriano 

Nutrição 30 Em relação à questão número 30, conforme 
a referência indicada no edital 240/2015 - 
VITOLO, M.R. Nutrição da gestação ao 
envelhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 
2008), página 172 “a medida da 
circunferência da cintura tem sido 
largamente utilizada nos últimos anos como 
medida antropométrica adicional e também 
como indicador isolado de risco 
cardiovascular, inclusive em crianças e 
adolescentes.” Sendo assim, o item III e a 
alternativa C estão corretas. 
  
Recurso indeferido. 

 

 


