
 

 

 

 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em conjunto com o Núcleo de Pós-Graduação e a 
Comissão de Residência Multiprofissional, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os 
PARECERES DOS RECURSOS do Processo Seletivo para suprimento de vaga para 
Residentes do Primeiro ano do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Primária com 
Ênfase em Saúde da Família da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Edital n.º 063/2020, 
protocolados contra a prova objetiva e o gabarito preliminar, como segue: 

 

 
ENFERMAGEM 

 
QUESTÃO 04 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “A” PARA “B” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão 
será ALTERADA DA ALTERNATIVA “A” PARA “B”, tendo em vista que O SUDS foi uma iniciativa do 
próprio INAMPS no sentido de universalizar a sua assistência que até então beneficiava apenas os 
trabalhadores da economia formal, com “carteira assinada”, e seus dependentes. Além disso, foram as 
Ações Integradas de Saúde foram implementadas, a partir do plano do CONASP, visando alcançar níveis 
de articulação institucional que viabilizassem ações mais eficientes e eficazes. 
 
Referência Bibliográfica: 5, 6, 19 e 21 (bibliografia sugerida para prova). 
 
 
QUESTÃO 28 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão 
será ANULADA, tendo em vista que o tratamento para herpes simples primária pode incluir entre as 
escolhas terapêuticas o aciclovir 200mg, VO, 4/4 hors por 7 dias o qual não foi incluído anteriormente 
como opção de escolha. Os demais citados pela questão seguem corretos como alternativas para o 
tratamento da patogologia. 
 
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica.  HIV/Aids, hepatites e outras DST / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica.  Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 
 
 
QUESTÃO 29 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão 
será anulada, tendo em vista que a interpretação pode ser prejudicada pelos candidatos pois não deixa 
claro que deve se considerar a rede de frio no processo como um todo do Programa Nacional de 
Imunização (PNI), onde a única alternativa que consta algo que os imunobiológicos citados tem em comum 
é a possibilidade de congelamento para transporte ou armazenagem em outras instâncias da rede de frio e 
não somente na Unidade de Saúde. Conforme consta no manual da rede frio citado a seguir: Os freezers 
indicados para os imunobiológicos armazenáveis à temperatura negativa, -25°C a -15°C, tais como febre 
amarela (FA) e a vacina da poliomielite (VOP). 
 
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
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de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações 
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
 
 
QUESTÃO 34 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão 
será MANTIDA, tendo em vista que os itens para serem analisados permanecem corretos ao inferir que a 
orientação que consta no item I Deve ser orientado no dia anterior a coleta que a utilização de lubrificantes, 
espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas antes da coleta, pois essas 
substâncias recobrem os elementos celulares dificultando a avaliação microscópica, visto que é um 
orientação plausível, outras orientações são necessárias mas não invalida o descrito no item. A alternativa 
correta continua como um item errado, visto que a espátula de Ayre não faz coleta do material da 
endocervive e sim da ectocervice, constituindo assim apenas um item dos listados na questão como 
incorreto. 
 
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica.  Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2013. 
 
 

Guarapuava-PR, 09 de fevereiro de 2021. 
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