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RESULTADOS DOS RECURSOS DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
 
 De acordo com o art. 3 da portaria nº 03/CGMED/CTS/ARA/2019, comunicamos o 
resultado referente aos recursos solicitados acerca do gabarito das questões da Prova de 
Conhecimento do Edital Nº045/GD/DAE/2019: 
 
Questão 9. – INDEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Referência: GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed., Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2017. 
 
A questão fornece informações suficientes para inferir o quadro de insuficiencia cardíaca, 
condição prevalente, decorrente de hipertensão arterial sistêmica. 
 
Ratifica-se, portanto, a alternativa C como correta. 
 
Questão 14 - INDEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Referência: EIZIRIK CL et al. O ciclo da vida humana – Uma perspectiva psicodinâmica. 2º ed. Ed. 
Artmed, 2012. 
 
A latência é um período da infância localizado entre os seis (06) e dez (10) anos de idade. Esse 
período está bem caracterizado no livro de referência: EIZIRIK CL et al. O ciclo da vida humana – 
Uma perspectiva psicodinâmica. 2º ed. Ed. Artmed, 2012. 
 
Ratifica-se, portanto, a alternativa D como correta. 
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Questão 16 - INDEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Referência: TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2017 
 
“Os microrganismos representativos que produzem endotoxinas incluem a Salmonella typhi (o 
agente causador da febre tifoide)”. As endotoxinas são liberadas quando as bactérias gram-
negativas morrem e suas células sofrem lise, liberando a toxina. Os antibióticos utilizados para 
tratar doenças causadas por bactérias gram-negativas podem lisar estas bactérias; essa reação 
causa a liberação de endotoxinas, o que pode levar a uma piora imediata dos sintomas.”. 
 
Questão 27 - DEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Deferido o pedido de anulação por falta de palavras na sentença da afirmativa IV da questão. 
 
A Questão 27 foi ANULADA. 
 
Questão 40 - INDEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Referência: PORTO, C.C. et al. Exame clínico. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
 
O perfil biofísico do paciente deve ser inferido pelo candidato ao ler o enunciado da questão como 
parte da interpretação da prova. Não obstante, o livro de referencia cita, acerca do foco mitral: "O 
foco ou área mitral situa-se no 5° espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular e 
corresponde ao ictus cordis ou ponta do coração. Cumpre salientar, todavia, que, nos pacientes 
com cardiomegalia acentuada, este foco desloca-se lateralmente na direção da linha axilar 
anterior. Por isso, antes de começar a ausculta do coração, é indispensável localizar o ictus cordis, 
pois, nesta área, melhor serão percebidos os fenô- menos estetoacústicos - alterações de bulhas, 
estalidos, sopros -originados em uma valva mitral estenótica e/ou insuficiente." 
 
Ratifica-se, portanto, a alternativa C como correta. 
 
Questão 42 - INDEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Referência: MOORE, K. et al. Anatomia orientada para Clínica. 7ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 
 
"Os bulbos do vestíbulo são recobertos inferior e lateralmente pelos músculos bulbesponjosos". 
"As glândulas vestibulares maiores […] estão superpostas posteriormente pelos bulbos do 
vestíbulo." 
 
Assim sendo, se os músculos bulboesponjosos recobrem os bulbos e os bulbos, por sua vez 
superpõem a parte posterior das glândulas vestibulares, então, os músculos bulboespojosos 
também superpõem as glândulas vestibulares maiores.  
 
Ratifica-se, portanto, a alternativa D como correta. 
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Questão 49 - DEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Deferido o pedido de troca de gabarito. 
 
Retifica-se, portanto, a alternativa B como correta. 
 
Questão 50 - DEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO 
 
Deferido o pedido de troca de gabarito. 
 
Retifica-se, portanto, a alternativa C como correta. 
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