PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2007
RIS/GHC RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE – 2008
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DE
GABARITOS PRELIMINARES
De acordo com o Edital 01/2007, que rege o Processo Seletivo, os recursos com argumentações
inconsistentes, extemporâneos, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que
contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente
estipuladas em edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na
Internet.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
QUESTÃO 01 – Mantida. A questão trata de conhecimento da textualidade do Art. 197 da Constituição Federal. A
referência consta no Edital. Não há outra resposta que atende às condições estabelecidas pela pergunta, exceto
aquela indicada pelo gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 05 – Mantida. A questão trata de conhecimento da textualidade do Art. 4 da Lei Federal n° 8080/90. A
referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda às condições estabelecidas pela pergunta, exceto
aquela indicada pelo gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 08 – Mantida. A questão trata de interpretação textual do anexo da Portaria n° 648/2006. A referência
consta no Edital. Não há outra resposta que atenda às condições estabelecidas pela pergunta, exceto aquela
indicada pelo gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 09 – Mantida. A questão trata de interpretação das características textualmente definidas no Art. 4°,
itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 da Portaria n° 336/2002, que atribui às equipes dos CAPS a supervisão e capacitação
das equipes de atenção básica. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda às condições
estabelecidas pela pergunta, exceto aquela indicada pelo gabarito oficial. Não há condições de provimento do
recurso.
QUESTÃO 11 – Mantida. A questão trata de conhecimentos sobre responsabilidades e competências
relacionadas à condução regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, objeto da Portaria n°
1.996/2007. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda às condições estabelecidas pela
pergunta, exceto aquela indicada pelo gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 16 – Mantida. A questão trata de conhecimentos sobre as análises da relação entre os componentes
público e privado do sistema de saúde brasileiro que constam na produção de Laura Feuerwerker (2005),
conforme informa o enunciado. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda às condições
estabelecidas pela pergunta, exceto aquela indicada pelo gabarito oficial. Não há condições de provimento do
recurso.
QUESTÃO 19 – Mantida. A questão trata de conhecimentos analíticos sobre a Política Nacional de Humanização
da Gestão e da Atenção à Saúde, de acordo com a publicação organizada por Passos & Benevides (2006), citada
no enunciado da questão e referida no Edital. Não há outra resposta que atenda às condições estabelecidas pela
pergunta, exceto aquela indicada pelo gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENFERMAGEM
QUESTÃO 21 – Mantida. O item analisado é uma transcrição de Smeltzer, Cap 15, pg 321, Estratégias gerais de
tratamento de choque, onde ela diz: “Conforme descrito anteriormente e na discussão de choque a seguir, o
tratamento, em todos os tipos e em todas as fases do choque, inclui o seguinte”:
• Reposição de líquidos para restaurar o volume intravascular.
• Administrar medicamentos vasoativos para restaurar o tônus vasomotor e melhorar a função cardíaca.
• Suporte nutricional para abordar as exigências metabólicas, que com freqüência, se mostram
dramaticamente aumentadas no choque.”
QUESTÃO 22 – Anulada. Segundo Smeltzer, os sintomas de “cefaléia, distúrbios visuais, fala alterada, função
motora alterada e modificações adicionais no nível de consciência podem indicar o sangramento cerebral, caso o
paciente esteja recebendo trombolíticos”, não podendo ser considerados sinais e sintomas de IAM ou SCA,
portanto a questão apresentou duas assertivas erradas B e E.
QUESTÃO 28 – Mantida. PIVA, cap 16, pg 320, apresenta no quadro 16-4 as manifestações clinicas da
desidratação e apenas a opção (A) possui, respectivamente, três opções corretas de resposta, embora a
separação da primeira e da segunda opção esteja separada apenas por virgula, fica claro que são três opções.
QUESTÃO 35 – Mantida. O item analisado é uma transcrição do capitulo 13 do manual de normas de vacinação,
na pg 45, item 13.3. – Indicações da Vacina contra rubéola: “Seu uso tem como principal finalidade controlar e
eliminar a síndrome da rubéola congênita (SRC), ou seja, primariamente, deve proteger a mulher em idade fértil,
evitando que ela adquira a infecção durante a gravidez e a conseqüente transmissão ao concepto, nas primeiras
12-16 semanas de gestação. Nesse sentido, para que tal meta possa ser alcançada, várias estratégias são
utilizadas em saúde pública: (a) emprego rotineiro e com ampla cobertura da vacina tríplice viral contra sarampocaxumba-rubéola nas crianças de 15 meses de idade; (b) campanhas de vacinação com a tríplice viral (sarampocaxumba-rubéola) ou dupla viral (sarampo-rubéola), voltadas basicamente para o controle do sarampo e
destinadas à população infantil entre 12 meses e com menos de 11 anos de idade; (c) vacinação seletiva de
adolescentes do sexo feminino e de todas as mulheres no pós-parto e pós-aborto imediatos “.
QUESTÃO 37 - ALTERADO GABARITO DE E PARA C. O gabarito preliminar não coincide com a resposta
correta de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 15, a principal relevância da identificação e controle da
HAS reside na redução das suas complicações, tais como: Doença cérebro-vascular; Doença arterial coronariana;
Insuficiência cardíaca; Doença renal crônica e Doença arterial periférica. Portanto a resposta correta seria a letra
C, excluindo então a alternativa II - Diabetes Mellitus.
QUESTÃO 38 – Anulada. Existem duas publicações do Caderno de Atenção Básica nº16 (2006), do MS, sobre
Diabetes Mellitus: versão “on line” e “impressa”. Na pg 14, da versão “on line”, na definição de sobrepeso o
símbolo está errado, aparece apenas o sinal de “>” (maior) e na pg 14 do caderno “impresso” aparece o símbolo
correto “≥” (igual ou maior). Embora a resposta correta seja a definição de sobrepeso como Índice de Massa
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Corporal IMC “≥” 25, conforme item II da questão 38, tendo em vista que a mesma publicação tem duas
apresentações abrindo espaço à ambigüidade de entendimento a questão deve ser anulada.
QUESTÃO 39 – Mantida. O item analisado é uma transcrição do Manual Controle dos cânceres do colo do útero e
da mama, pg 24 que recomenda no item 6 – Doenças sexualmente transmissíveis e outras queixas ginecológicas
e sua relação com o câncer do colo do útero “Para qualquer atendimento a uma mulher com DST deve ser
oferecido um conjunto de ações essenciais complementares que incluem as seguintes medidas gerais:” entre as
11 recomendações estão: “(2) Vacinar contra hepatite B, se a idade for < 30 anos (Brasil, 2002); (5) Informar
quanto à necessidade de interromper as relações sexuais até a conclusão do tratamento e o desaparecimento dos
sintomas;”
FARMÁCIA
Não foi interposto recursos para a prova de Conhecimentos Específicos.
FISIOTERAPIA
QUESTÃO 24 – Anulada. Realmente não apresenta resposta correta, já que ocorreu um erro de digitação. Para a
realização do Transplante Pulmonar em DPOC, os critérios são: Resposta correta: VEF1 <20% do predito, com
menos de 65 anos.
QUESTÃO 40 – Mantida. Segundo SARMENTO, George Jerre Vieira,(Fisioterapia do Doente Critico ) a VMNI
induz um aumento da pressão intratorácica com uma diminuição da pressão transmural e, assim, reduz a póscarga. Esta redução da pós-carga aumenta a performance do VE, aumentando a contratilidade e,
conseqüentemente, aumentando a pré- carga. REGENGA, Marisa de Moraes (Fisioterapia em Cardiologia da UTI
à Reabilitação) também cita o aumento da pré- carga com a VMNI em pacientes com ICC, bem como a redução
da pós-carga. Como a resposta (A) cita aumento da Pré e da Pós-carga como achado hemodinâmico da VMNI,
esta afirmativa contrapõem os citados anteriores. Quanto à redução do edema pulmonar, REGENGA cita isto
como sendo um dos achados hemodinâmicos dos pacientes com uso da VMNI, indiferente de ser associado à
medicação ou outros cuidados. Mesmo porque não se pode isolar os efeitos apenas da VMNI num paciente com
ICC que está recebendo toda a assistência necessária a esta condição. Portanto, a alternativa que responde
adequadamente ao enunciado da questão embasado no referencial teórico do concurso é a letra (A).
NUTRIÇÃO
QUESTÃO 23 – Mantida. São sete as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Em nenhuma
delas é citada como diretriz a prática de CAPTAR recursos humanos.
QUESTÃO 28 – Mantida. A questão 28 diz respeito ao aleitamento materno como medida de saúde pública. A
primeira sentença se refere ao aleitamento materno exclusivo e por isso foi citado o nome por extenso. A
segunda sentença diz respeito somente ao aleitamento materno, como perguntado na questão. Conclusão: as
duas sentenças são sucessivas, mas independentes.
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ODONTOLOGIA
QUESTÃO 21 – Mantida. A resposta da questão está na bibliografia constante do edital: PEREIRA AC (Org).
Odontologia em Saúde Coletiva. (2003) Cap. 22.
QUESTÃO 37 – Alterado gabarito de letra E para A. Somente a alternativa A apresenta a resposta correta uma
vez que a resposta da E está incompleta não especificando a quantidade de dentes presentes em boca,
caracterizando erro.
PSICOLOGIA
QUESTÃO 30 – Mantida. A questão refere-se a uma colocação claramente expressa na referência n° 7, da
bibliografia específica da Psicologia (p. 25), conforme segue: “... o Programa de acompanhamento Terapêutico na
Rede Pública propõe-se como uma contribuição para a consolidação de uma clínica da psicose tomada dentro dos
princípios que o movimento pela reforma psiquiátrica veio pautar...” (Palombini, 2004, p. 25). Não havendo
nenhuma outra referência bibliográfica indicada para a prova, que possa oferecer elementos para ambigüidade em
relação à resposta para a referida questão, exclui-se a possibilidade de que a alternativa seja a letra “a”
(antipsiquiatria).
Exclui-se, portanto, a possibilidade de que a alternativa que responderia a questão seja a letra “a”, pelo acima
referido, bem como, considerando-se que o argumento utilizado pelo requerente de que a antipsiquiatria é “a
inspiração teórica e também prática da reforma psiquiátrica” não procede. A antipsiquiatria faz parte da história da
luta antimanicomial, como um movimento que questiona a validade da psiquiatria como metodologia científica de
tratamento da doença mental, mas não se trata de que seja “a fundamentação teórica e prática da reforma
psiquiátrica” e tampouco pauta os princípios do acompanhamento terapêutico que surge na década de 60, junto
aos movimentos reformistas, como os das comunidades terapêuticas.
SERVIÇO SOCIAL
QUESTÃO 36 – Mantida. O recurso justifica que o enunciado da questão é confuso ao referir que o projeto
privatista do Estado garante o mínimo aos que não podem pagar, no entanto, tal afirmação segue estritamente o
que é mencionado na bibliografia. Ali é indicado que essa visão, enquanto projeto de Estado, não possui uma
proposta de universalização dos serviços, mas sim, se propõe apenas a executar políticas focalizados, garantindo
apenas o mínimo para aqueles que não podem pagar pelo acesso à saúde. Portanto, o enunciado está formulado
corretamente.
QUESTÃO 37 – Mantida. Não procede a argumentação de que, o enunciado da questão, ao referir a participação
de novos sujeitos sociais estaria se referindo às organizações da sociedade civil e aos conselhos profissionais,
sendo então, correta, não apenas a alternativa A, mas também a D. A questão é explícita ao mencionar a
participação junto ao Projeto de Reforma Sanitária e, por isso, a referencia feita na bibliografia indicada, de que os
novos atores sociais seriam os Conselhos e as Conferências de Saúde. Além disso, os Conselhos Profissionais,
não podem ser considerados novos sujeitos sociais, já que, no cenário brasileiro, são muito anteriores à reforma
sanitária, estando, portanto somente correta a alternativa A.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2007
RIS/GHC RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE – 2008
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DE
GABARITOS PRELIMINARES
QUESTÃO 38 – Mantida. A argumentação é de que além da alternativa C estaria correta também a alternativa B,
já que de que o termo ‘famílias desestruturadas’ pode se referir a psicologização da problemática familiar. No
entanto, a autora citada (MIOTO 2006) relaciona diretamente a concepção de ‘famílias desestruturadas’ à
‘tendência de soluções residuais aos problemas familiares’. Já, a ‘psicologização da problemática familiar’ não é
referida diretamente pela autora, apenas é mencionada a ‘psicologização das relações sociais’ como um todo e,
ainda, não especificamente ligada à concepção de ‘famílias desestruturadas’ mas sim, apenas quando discute a
garantia dos direitos sociais e a fragmentação dos indivíduos em necessidades. Dessa forma, apesar de
participarem do mesmo contexto de análise, é a alternativa C que responde corretamente a questão formulada.
QUESTÃO 39 – Anulada. Procede a argumentação de que o enunciado, ao referir a necessária revisão em
aspectos que envolvem o trabalho de proteção integral da infância e juventude, requer uma série de fatores, e
que, entre os aspectos que estão previstos nessa revisão está a mudança de postura dos profissionais em
relação às famílias. Assim, tanto a penalizarão da família por suas impossibilidades, como a manutenção da
postura profissional não fazem parte das propostas de tal revisão. Dessa forma, procede o recurso impetrado.
QUESTÃO 40 – Mantida. Não procede a argumentação de que o enunciado da questão, ao referir a ‘coresponsabilidade ou parceria e solidariedade’ estaria se referindo a redes sociais institucionalizadas.
Contrariamente a essa argumentação, a bibliografia menciona claramente como uma das conseqüências da ‘coresponsabilidade ou parceria e solidariedade’ a emergência de redes sociais não-institucionalizadas.
TERAPIA OCUPACIONAL
Não foi interposto recursos para a prova de Conhecimentos Específicos.

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2007.
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