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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Direito-2º Ano
Número da questão:

9

Inscrição: 240
Data do Envio: 02/05/16 23:48
A referida questão está com a seguinte frase: O DENOMINADO QUINTO CONSTITUCIONAL SIGNIFICA, sendo esta uma
afirmação? Uma Pergunta? Ou apenas sem Pontuação?
Pois bem, diante da questão o gabarito preliminar está com a resposta contida em sua alternativa letra A, a problemática
que a envolve é que tal alternativa não deixa claro o que é realmente QUINTO CONSTITUCIONAL, VEJAMOS:
O Quinto constitucional previsto no Artigo 94 da Constituição da República Federativa do Brasil é um dispositivo que prevê
que 1/5 (um quinto, ou seja, 20%) dos membros de determinados tribunais brasileiros - quais sejam, os Tribunais de
Justiça dos estados, bem como do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do
Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho - ( e aqui estaria complemento que falta na referida questão) seja composto
por advogados e membros do Ministério Público em lugar de juízes de carreira. Para tanto, os candidatos integrantes tanto
da advocacia quanto do MP precisam ter, no mínimo, dez anos de carreira ("exercício profissional" no caso dos advogados)
e reputação ilibada, além de notório saber jurídico para os advogados.
RETIRADA DE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quinto_constitucional
NA DATA DE 02/05/2016
Diante de tal exposto, vale ressaltar que a referida questão esta incompleta, ou então com possíveis falhas na escrita culta
da linguagem português, uma vez que não diz a que está relacionada o QUINTO CONSTITUCIONAL, EM QUE É
ASSEGURADA A PARTICIPAÇÃO, QUAIS SÃO OS REQUISITOS, BEM COMO AO FIM QUE SERVE.
Diante de tal problemática, peço ao senhor examinador que seja revista tais valorização da resposta como CORRETA,
sendo que para este fim a alternativa correspondente a prova não estaria grafada de forma correta, e sim contendo falhas, e
também nenhuma outra estaria CORRETA.

Pede-se então a anulação desta referida questão.
Resposta aos Recursos
Não assiste razão ao recorrente em sua justificativa, a uma, porque o enunciado da questão atacada não está incompleto,
vez que se refere à regra do “quinto constitucional”, objeto de estudo da disciplina de Direito Constitucional; a duas, porque
previsto no art. 94, “caput”, da Constituição Federal, como bem argumentou o recorrente em sua justificativa, se refere
explicitamente aos tribunais mencionados na alternativa “A”, sendo certo que, somente com a promulgação da Emenda
Constitucional nº 45/2004, se deu a extensão da aludida regra do “quinto constitucional” aos tribunais do trabalho. Portanto,
das alternativas apresentadas a única correta é a alternativa “A”, porque as demais alternativas em nada significam o “quinto
constitucional”, estando errada também a alternativa “E” porque, ao final, generaliza Tribunais e a regra do “quinto
constitucional” não se estende aos Tribunais Superiores, quer quanto ao procedimento quer quanto à quantidade, assim
como, a escolha e a nomeação de advogado não é atribuída, única e exclusivamente, à Ordem dos Advogados do Brasil.
Portanto, mantenho a questão, porque objetivou avaliar o conhecimento do candidato acerca do "quinto constitucional", e
ainda, porque não vislumbro estar a questão incompleta ou com falha na escrita culta do Português, como apontado pelo
recorrente.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Direito-2º Ano
Número da questão:

13

Inscrição: 240
Data do Envio: 03/05/16 0:21
A referida questão esta relacionada a origem da SOCIOLOGIA, diante da tal problemática o examinador nos apresenta
como alternativa correta a seguinte opção EUROPA DO SECULO XIX, TENDO COMO REFERENCIA AS REVOLUÇÕES
BURGUESAS.
Sendo que em varias pesquisas as datas relacionadas não encontram corretas:
A sociologia surgiu como uma disciplina a partir de fins do século XVIII, na forma de resposta acadêmica para um desafio de
modernidade: se o mundo está ficando mais integrado, a experiência de pessoas do mundo é crescentemente atomizada e
dispersada. Sociólogos não só esperavam entender o que unia os grupos sociais, mas também desenvolver um "antídoto"
para a desintegração social.
Embora o termo Sociologie tenha sido adotado por Auguste Comte com a perspectiva de unificar todos os estudos relativos
às relações humanas — inclusive a história, a psicologia e a economia —, Montesquieu também pode ser encarado como
um dos fundadores da sociologia — talvez como o último pensador clássico ou o primeiro pensador moderno.
Em Comte, seu esquema sociológico era tipicamente positivista, (corrente que teve grande força no século XIX), e ele
acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa pudesse
compreender este progresso, poderia prescrever os "remédios" para os problemas de ordem social.
As transformações econômicas, políticas e culturais ocorridas no século XVIII, como as Revoluções Industrial e Francesa,
colocaram em destaque mudanças significativas da vida em sociedade com relação a suas formas passadas, baseadas
principalmente nas tradições.
A sociologia surge no século XIX como forma de entender essas mudanças e explicá-las. No entanto, é necessário frisar, de
forma muito clara, que a sociologia é datada historicamente e que o seu surgimento está vinculado à consolidação
do capitalismo moderno.
Esta disciplina marca uma mudança na maneira de se pensar a realidade social, desvinculando-se das preocupações
especulativas e metafísicas e diferenciando-se progressivamente enquanto forma racional e sistemática de compreensão da
mesma.
Assim é que a Revolução Industrial significou, para o pensamento social, algo mais do que a introdução da máquina a vapor.
Ela representou a racionalização da produção da materialidade da vida social.
O triunfo da indústria capitalista foi pouco a pouco concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas sob o controle de
um grupo social, convertendo grandes massas camponesas em trabalhadores industriais. Neste momento, se consolida a
sociedade capitalista, que divide de modo central a sociedade entre burgueses (donos dos meios de produção) e proletários
(possuidores apenas de sua força de trabalho). Há paralelamente um aumento do funcionalismo do Estado que representa
um aumento da burocratização de suas funções e que está ligado majoritariamente aos estratos médios da população.
O desaparecimento dos proprietários rurais, dos artesãos independentes, a imposição de prolongadas horas de trabalho,
etc., tiveram um efeito traumático sobre milhões de seres humanos ao modificar radicalmente suas formas tradicionais de
vida.
Não demorou para que as manifestações de revolta dos trabalhadores se iniciassem. Máquinas foram destruídas, atos de
sabotagem e exploração de algumas oficinas, roubos e crimes, evoluindo para a criação de associações livres, formação de
sindicatos e movimentos revolucionários.
Este fato é importante para o surgimento da sociologia, pois colocava a sociedade num plano de análise relevante,
como objeto que deveria ser investigado tanto por seus novos problemas intrínsecos, como por seu novo protagonismo
político já que junto a estas transformações de ordem econômica pôde-se perceber o papel ativo da sociedade e seus
diversos componentes na produção e reprodução da vida social, o que se distingue da percepção de que este papel seja
privilégio de um Estado que se sobrepõe ao seu povo.
O surgimento da sociologia prende-se em parte aos desenvolvimentos oriundos da Revolução Industrial, pelas novas
condições de existência por ela criada. Mas uma outra circunstância concorreria também para a sua formação. Trata-se das
modificações que vinham ocorrendo nas formas de pensamento, originadas pelo Iluminismo. As transformações
econômicas, que se achavam em curso no ocidente europeu desde o século XVI, não poderiam deixar de provocar
modificações na forma de conhecer a natureza e a cultura.
Estriado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
03/05/2016
Não qual consta uma data diferente da constante no gabarito, sendo esta apresenta na alternativa letra B.
Neste sentido pede-se a mudança de gabarito da letra C para letra B, ou então a anulação desta questão.
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Direito-2º Ano
Número da questão:

13

Resposta aos Recursos
Em que pese o recurso do aluno conter significativa exposição, não merece prosperar. Embora o século XVIII, reconhecido
como século das luzes, significa que as luzes da razão devem pairar sobre o comportamento humano, motivado pelo livre
arbítrio e autonomia de vontade. Embora sejam preponderantemente aplicadas teorias contratualistas sobre a formação da
sociedade e do Estado, ainda paira uma forte influência da metafísica naquele período. É pelo rompimento com a metafísica
que se tem um estudo aprofundado da formação e funcionamento da sociedade, o que se dá a partir do positivismo
comteano, no século XIX, e com as revoluções burguesas como base. Os resquícios da metafísica no século XVIII não
podem dar guarida à atribuição de resposta correta para efeitos da questão. O fato de se estudar a sociedade e seu
comportamento não indicam apenas o surgimento da sociologia, pois, do contrário , seria possível até mesmo imputar aos
antigos gregos o surgimento da sociologia quando analisavam a “polis”, ou aos romanos, quando dispunham da “civitas”.
Ademais, ainda que em tempos de vida digital, sugere-se outra fonte de pesquisa, que não o wikipedia, como as fontes
bibliográficas constantes nos planos de ensino das disciplinas da Unioeste, que são públicos e deverão nortear e embasar
os estudos universitários, seguindo, inclusive, orientação de esferas normativas superiores. Assim, é de se manter a
correção da resposta à letra “C”, mantendo, por conseguinte, a questão.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Ciências Contábeis-2º Ano
Número da questão:

3

Inscrição: 5
Data do Envio: 02/05/16 18:29
Na questão 3, existia as opções A,B,C,D e E, aonde a opção D e E eram idênticas, aonde dizia:
D) o objeto da contabilidade é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações, vinculada a uma entidade
econômico-administrativo.
E) o objeto da contabilidade é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações, vinculada a uma entidade
econômico-administrativo
Inscrição: 94
Data do Envio: 02/05/16 18:49
as alternativas d e e eram iguais.
Inscrição: 166
Data do Envio: 02/05/16 19:31
A referida questão possui duas alternativas (D-E) com o mesmo texto: "O objeto da Contabilidade é definido como o
conjunto de bens, direitos e obrigações, vinculado a uma entidade econômico-administrativa." Prejudicando assim a
interpretação de qual a resposta correta.
Inscrição: 99
Data do Envio: 03/05/16 12:09
Por ter 2 alternativas iguais (D e E), assinalei outra alternativa pois as mesmas deixaram a questão confusa.
Resposta aos Recursos
Esta questão terá que ser invalidada, em virtude de que justamente a alternativa "e" seria a resposta a ser assinalada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-2º Ano
Número da questão:

2

Inscrição: 219
Data do Envio: 02/05/16 22:40
É de consenso biológico que os lisossomos tem a função de digestão mediados por uma enzima lisossômica, através da
fosforilação de proteínas no Complexo de Golgi, sendo liberada em forma de lisossomo primário até o lisossomo definitivo
ou autofágico. Porém, essa enzima só se ativara quando o ph citoplasmático obtiver um valor de 5, ou seja acido e chamada
de Hidrolases ácidas. Sendo assim a alternativa II da questão 02 também esta correta.
Resposta aos Recursos
Quanto ao que foi questionado, a alternativa II possui um único trecho incorreto que se refere a “que partem da face cis do
complexo de golgi”, não partem da face cis e sim da face trans.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-2º Ano
Número da questão:

13

Inscrição: 219
Data do Envio: 02/05/16 22:41
Os Pulmões não se estendem até os limites da cavidade pleural e, nesses pontos, a pleura parietal está mais afastada da
visceral formando os recessos. Quando a Pleura mediastinal se encontra com a pleura costal forma-se o recesso
costomediastinal. Baseada nessa afirmativa, a alternativa E da questão 13 está correta, não havendo alternativa incorreta.
Resposta aos Recursos
A alternativa E da questão 13 está incorreta porque afirma que o recesso costomediastinal é o maior e o mais importante
clinicamente. Na verdade, o maior e clinicamente mais importante é o recesso costodiafragmático
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-2º Ano
Número da questão:

20

Inscrição: 219
Data do Envio: 02/05/16 22:41
Sabe-se que a cada códon de RNA mensageiro é decodificado por um RNA transportador formando um anticondon. Assim
sendo, a formação do aminoácido leucina que contem 6 códons distintos, necessita de 6 anticodons, o que
consequentemente acarretara a utilização de 6 RNA transportadores distintos.
Inscrição: 215
Data do Envio: 03/05/16 16:10
Segundo De Robertis bases da biologia celular e molecular, p.248 (4.ed.) embora teoricamente possam existir 61 tipos de
RNAt diferentes,só há 31. O deficit, de acordo com o autor, ocorre pela capacidade de alguns RNAt reconhecerem mais de
um códon, proeza esta proporcionada pelo fato de que a terceira base do codon pode ou não ser complementar ao
anticodon do RNAt. Dessa forma seguindo o raciocino proposto por este autor seriam necessários 2 RNAt e não 3 como
apresentado pelo gabarito ( 1 RNAt para UUA e UUG e outro para CUU,CUC,CUA e CUG, já que as duas primeiras bases
são idênticas em seus respectivos grupos, fazendo com que em cada grupo apenas um RNAt seja necessario para
decodificar esses codons)
Caso o aminoácido Leucina seja uma exceção para essa regra, o elaborador deveria ter disponibilizado uma tabela de
códons para possível interpretação. Dessa forma gostaria que o gabarito provisório seja modificado da alternativa C para a
alternativa B ou a que a questão seja anulada.
Resposta aos Recursos
Considerando a bibliografia indicada para esta seleção, na página 391 (PIERCE, 2011), o quadro 15.2 mostra
detalhadamente as regras da oscilação de pareamento entre as bases do anticódon e códon. Outros autores que abordam o
tema tradução também explicam esse pareamento oscilante.
Desta forma, os seis códons do aminoácido leucina - UUA, UUG, CUU, CUC, CUA e CUG são decodificados por três RNAt
(AAU, GAG e GAU), assim, mantém-se o gabarito.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-3º Ano
Número da questão:

2

Inscrição: 183
Data do Envio: 03/05/16 16:55
Deve-se desconsiderar a alternativa E) “A betaendorfina atua nos receptores kappa enquanto a dinorfina atua nos
receptores mu”, da questão 2, como incorreta e invalidar a questão. Pois, tanto a betaendorfina quanto a dinorfina atuam nos
2 receptores (mu e kappa). Logo, “enquanto” a betaendorfina atua no receptor kappa, a dinorfina está, sim, atuando no
receptor mu, ao mesmo tempo.
Fonte:
Sociedade
Brasileira
de
Anestesiologia.
http://tutoriaisdeanestesia.paginas.ufsc.br/files/2013/05/Farmacologia-dos-opi%C3%B3ides-parte-1.pdf –TABELA 1.
Significado de Enquanto
À medida que; à proporção que; ao passo que: fatigava-se, enquanto ouvia.
Gram. Geralmente inicia uma oração subordinada adverbial de tempo, de proporção e/ou de conformidade.
(Etm. prep. em + quanto)
Resposta aos Recursos
A alternativa E é a resposta incorreta, logo esta é a alternativa a ser assinalada.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-3º Ano
Número da questão:

4

Inscrição: 221
Data do Envio: 02/05/16 21:31
Segundo o livro de Medicina Interna, Harrison 18 edição e Interpretação Rápida do ECG, Dale Dubin 3 edição. Existem duas
formas de fibrilação, atrial e ventricular, esta primeira sendo uma causa de arritmia. Por isso não podemos afirmar que uma
fibrilação corresponde a uma parada cardíaca e muito menos que APENAS existem movimentos incoordenados dos
ventrículos. Pois nem todo paciente com fibrilação atrial vai chegar a uma parada cardíaca e muito menos apresentar
apenas movimentos incoordenado dos ventrículos.
Com isso defendo o ponto de que a alternativa C também esta incorreta, pois a alternativa não especifica o tipo de fibrilação,
podendo-se pensar tanto em atrial como ventricular.
Inscrição: 38
Data do Envio: 03/05/16 15:19
Gostaria que houvesse a revisão desta questão pelo fato de que na alternativa C, na qual consta: "Do ponto de vista
hemodinâmico, a fibrilação corresponde a uma parada cardíaca, pois ocorrem apenas movimentos incoordenados dos
ventrículos". Esta alternativa deveria ser considerada incorreta pois, não especifica qual tipo de fibrilação é, (se ventricular
ou atrial). Se fosse fibrilação atrial seria errado dizer que corresponde a uma parada cardíaca (grande parte da população
possui fibrilação atrial e possui uma vida ativa e "normal"). Além disso, também neste tipo de fibrilação não ocorreriam
movimentos incoordenados dos ventrículos, mas sim dos átrios. Esta questão ficou confusa, mas de qualquer forma
realmente deveria ser considerada errada a alternativa D por dar interpretação dupla e por ser errado generalizar o termo
fibrilação e suas complicações.
Inscrição: 183
Data do Envio: 03/05/16 16:26
A alternativa B da 4ª questão da prova também pode ser considerada incorreta. “No ECG distinguem-se dois tipos de
síndrome de Wolff-Parkinson-White (Tipo A e Tipo B), ambas tendo como características principais o encurtamento do
intervalo PR.”
A principal característica no ECG de um paciente com Wolff-Parkinson-White são batimentos acelerados em certos
períodos de tempo (Taquiarritmias) com a formação de uma onda delta (onda no complexo QRS em formato da letra grega
Delta) e não somente o encurtamento do intervalo PR.
A presença de taquicardia paroxística supraventricular configura a síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)²,³. A via
acessória pode ser localizada anatomicamente pelo ECG.
2. Boineau JP, Moore N. Evidence for propagation of activation across an accessory atrioventricular connection in types A
and B pre-excitation. Circulation 1970;41:375-397.
3. Burchell HB, Anderson MW, Frye RL, McGoon DC. Atrioventricular and ventriculoatrial excitation in Wolff-Parkinson-White
syndrome (Type B): Temporary ablation at surgery. Circulation 1967;36(5):663-72.
Podemos ter, também, um ECG sem encurtamento do intervalo PR, de acordo com “Chung, K. Y.; Walsh, T. 1. & Massil, E.
Wolff-Parkinson-White syndrome. Am. Heart J., 69:116, 1965”como visto no trecho abaixo:
“No entanto, devemos considerar que os estudos baseados no eletrocardiograma durante o ritmo sinusal só podem
reconhecer os pacientes com pré-excitação evidente. As vias acessórias ocultas, assim como as vias acessórias
inaparentes, não podem ser reconhecidas através do eletrocardiograma. A incidência verdadeira de síndromes de
pré-excitação está sendo certamente subestimada. O eletrocardiograma nas síndromes de pré-excitação pode demonstrar
quatro diferentes padrões:
1. Intervalo PR curto com onda delta.
2. Intervalo PR curto sem onda delta.
3. Intervalo PR normal com onda delta.
4. Intervalo PR normal sem onda delta.”
Além disso, considera-se, hoje, 4 tipos de síndrome Wolff-Parkinson-White e não somente 2 tipos:
Variação A: onda delta escondendo ativação septal.
Variação B: onda delta isoelétrica resultando em uma onda R pseudo-septal.
Variação C: Pré-excitação sem linha isoelétrica entre onda P e onda delta positiva.
Variação D: Onda Q septal manifesta.”
Fonte: Arruda MS, et al. Development and validation of an ECG algorithm for identifying accessory pathway ablation site in
Wolff-Parkinson-White syndrome. J Cardiovasc Electrophysiol.1998;9:2–12.
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-3º Ano
Número da questão:

4

Resposta aos Recursos
Conforme PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica, 7a edição, Guanabara Koogan, 2014; pg 502: Do ponto de vista do
ponto de vista hemodinâmico, a fibrilação corresponde a uma parada cardíaca, pois ocorrem apenas movimentos
incoordenados dos ventrículos.
Conforme PORTO,
Celmo Celeno. Semiologia Médica,
7a edição, Guanabara Koogan, 2014; pg 501: No
eletrocardiograma, distingue-se dois tipos de síndrome de Wolff-Parkinson-White (tipoA e tipoB), ambas tendo como
características principais o encurtamento do intervalo PR.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-3º Ano
Número da questão:

5

Inscrição: 221
Data do Envio: 02/05/16 21:32
Segundo o livro Kaplan de psiquiatria, uma pessoal em seu estado mental estável não pode apresentar um nível tão grande
de alternação de atitudes: de grande maturidade para verdadeiramente infantil, este sim presente em alguns distúrbios do
comportamento.
Com base nesse argumento, observo que a primeira frase da alternativa D esta incorreta.
Inscrição: 38
Data do Envio: 03/05/16 15:25
Gostaria que houvesse revisão e anulação desta questão pelo fato de, mesclar intens de desenvolvimento infantil com
afirmações sobre ECG nas alternativas B e D. Não há possibilidade de se considerar que nesta questão há somente uma
alternativa incorreta. Obrigada
Inscrição: 183
Data do Envio: 03/05/16 16:47
Na questão 5, a alternativa d) também está incorreta, pois, “São comuns atitudes que indicam grande maturidade alternando
com outras verdadeiramente infantis.” Não são comuns na sobrecarga biatrial ou sequer possuem relação. Há uma falta de
contexto e/ou má elaboração da questão.
Considerar essa alternativa correta seria considerar comuns atitudes que indicam grande maturidade alternando com outras
verdadeiramente infantis num âmbito geral.
Resposta aos Recursos
Não há relação com as frases da alternativa D.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Provou 2016 - Segunda Etapa
Respostas aos Recursos
Gabarito
Matéria: Medicina-3º Ano
Número da questão:

11

Inscrição: 221
Data do Envio: 02/05/16 21:32
A bactéria Streptococcus agalactia do grupo B, comunmente presente no organismo das grávidas pode chegar a infectar o
bebe no canal do parto, podendo manifestar um infecção precoce ou tardia, esta ultima tendo como quadro clínico a
meningite caracterizada pela cefaleia e rigidez de nuca na questão. Dentre os achados laboratoriais vemos beta-hemólise e
Gram-positivos isolados ou em pares (característico desta bactéria). Por isso faz se pensar em uma infecção por
steptococcus agalactiae do grupo B.
Por isso defendo que a alternativa D esta correta.
Resposta aos Recursos
Embora a Listeria monocytogenes provavelmente seja a bactéria que causou a meningite, é importante notar que todas as
cinco bactérias listadas na questão também podem causar a doença. A Escherichia coli e o Streptococcus agalactiae do
grupo B são primariamente estritos a bebês com menos de um mês de vida, enquanto Listeria monocytogenes, Neiserria
meningitidis e Streptococcus pneumoniae podem causar a meningite em todas as faixas etárias. A meningite do bebê é
provavelmente causada por Listeria monocytogenes porque o organismo é de crescimento lento, beta-hemolítico, e é um
cocobacilo Gram-positivo. Em contraste com os outros organismos, a Listeria monocytogenes cresce lentamente no líquido
cefalorraquidiano e geralmente não é observada na coloração de Gram do mesmo, porque relativamente poucos
organismos estão presentes. Quando observada pela coloração de Gram, a Listeria monocytogenes pode ser confundida
com o Streptococcus pneumoniae. Todavia, quando os organismos são isolados em culturas, são prontamente
diferenciados pela morfologia das colônias (pois Streptococcus pneumoniae é alfa-hemolítico) e por testes fenotípicos
simples. A Escherichia coli e a Neiserria meningitidis são Gram-negativas e não devem ser confundidas com a Listeria
monocytogenes. Streptococcus agalactiae é um coco Gram-positivo que cresce bem em ágar sangue e se apresenta em
longas cadeias, ao invés de células isoladas ou aos pares.
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A alternativa D), da questão nº 13, está incorreta, pois afirma que o pirantel apresenta efetividade contra ascaridíase e
ancilostomíase, contudo o fármaco só é eficaz para as espécies Ancylostoma duodenale e Necator americanus dos
Nematodas. De acordo com o título “As Bases Farmacológicas da Terapêutica ”. BRUNTON, Laurence L., Ph.D.,
KNOLLMAN,Björn C., CHABNER,Bruce A.- 12ª Edição, Porto Alegre: AMGH, 2012.
Resposta aos Recursos
Referência: Parasitologia Humana, David Pereira Neves, 11a edição cap. 29, pg: 257, é uma droga derivada da pirimidina,
portanto é efetiva contra a ascaridíase e ancilostomíase
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Inscrição: 221
Data do Envio: 03/05/16 14:56
Segundo consta no livro Robbins e Cotran de Anatomia patológica, A imunidade inata é uma forma de defesa do
organismo com o qual já apresentamos ao nascer, com esta definição podemos afirmar que ela Não apresenta reatividade
ao próprio organismo.
Inscrição: 183
Data do Envio: 03/05/16 15:49
A alternativa e) também pode ser considerada corretada. Segundo Abul K. Abbas em seu livro “ Imunologia celular e
molecular”, sétima edição. No capitulo Imunidade Inata, está escrito: “O sistema imune inato não reage contra células e
tecidos normais e saudáveis. ”
Resposta aos Recursos
Os recursos procedem.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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A alternativa D esta incorreta, pois segundo consta no Manual da vigilância sanitária que a mesma não é responsável pelo
controle a prestação de serviços médico-hospitalares, de apoio diagnostico. Pois a prestação de serviços
médico-hospitalares e de responsabilidade administrativa.
Resposta aos Recursos
A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990.
Art. 6º §1º- Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde.
O controle é dirigido a prestação de serviços que tem relação com a saúde (direta ou indiretamente), como exemplo, a
prestação de serviços: médico-hospitalares, de apoio diagnóstico...
Elucidando melhor, a Resolução RDC/Anvisa n. 185, de 22 de outubro de 2001, define produto médico como todo “produto
para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou
laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio
farmacológico”.
Na Lei n. 9.782 de 26 de janeiro de 1999, que define o sistema nacional de vigilância sanitária, cria ANVISA, no §4º, 7 º
também apresenta atividades de controle da vigilância sanitária.
Decisão da Banca: Manter Questão

