PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001 e 002/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
Recursos Prova Objetiva
INSCRIÇÃO

NOME

SITUAÇÃO

QUESTÃO

DETALHES
A resposta certa deveria ser a "Bacia Amazônica" segundo o texto¹: "[...]Na região amazônica há cerca
de 80% das vias navegáveis do país, por isso é a região onde tem os maiores números de hidrovias."
texto²: "A Bacia Amazônica está localizada em uma região de planície e tem cerca de 23 mil km de rios
navegáveis, que possibilitam o desenvolvimento do transporte hidroviário.[...]"
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referência¹:
https://www.infoescola.com/geografia/transporte-aquaviario/
referência²:
https://www.portalbrasil.net/brasil_hidrografia.htm
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questão trata de conhecimento especifico de outra graduação a fisioterapia. Nós terapeuta
ocupacionais podemos sim prescrever próteses, mas com objetivo focado em nossa atividade fim, a
ocupação e desempenhar atividades. Para isto prescrevemos prótese de membros superiores, onde
tem relação com o fazer. as próteses de membros inferiores necessitam de conhecimento de marcha,
os quais são de domínio da fisioterapia.

RESPOSTA

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "A".

RECURSO PROCEDENTE: Questão
anulada por erro na formulação.

a questão não apresenta resposta certa!
segundo a cartilha "Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular" do ministério da saúde(maior
orgão do país):
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"[...]Estudos em centros de reabilitação revelam que a maior parte dos casos relaciona-se a acidentes
automobilísticos e ferimentos por projétil de arma de fogo como segunda causa mais comum.[...]"

RECURSO PROCEDENTE: Questão
anulada, por erro na formulação.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_lesao_medular_2ed.pdf

questão apresenta erro de digitação com duas alternativas "D" e em D1 apresenta sublinhado na
palavra "tato".
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A resposta certa é a "C",
referência do dicionário:
" Capacidade de conhecer, pela percepção táctil, a natureza, forma e propriedades físicas dos objetos."

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C".

https://www.dicio.com.br/estereognosia/
Todo movimento humano, gera calor pela quebra do ATP, para que assim aconteça o trabalho
mecânico ( contração muscular). Sendo assim, se consideramos uma indivídua gravida ou não,
realizando uma atividade física esta sofrerá alterações em sua temperatura corporal, injustificando
assim a resposta C da questão como incorreta.
Segue abaixo referências para o argumento.
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MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício. Wolters Kluwer
Health, 2015.

RECURSO PROCEDENTE: Questão
anulada, por erro na formulação.

BROOKS, G. A.; FAHEY, T. D.; BALDWIN, K. M. Fisiologia do exercicio. Bioenergetica Humana e suas
Aplicacoes. Phorte, p. 766, 2013.
Silverthorn, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. Artmed editora, 2010.
Jacob, Stanley W., Clarice Ashworth Francone, and Walter J. Lossow. "Anatomia e fisiologia humana."
Anatomia e fisiologia humana. 1990.
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A presente questão, aborda a conceituação utilizada por um determinado pesquisador (VIANA, 1990),
porem não o referência na questão, abrindo margem para outros tipos de interpretações, sobre olhares
de outros estudiosos da área. Portanto a questão perde sua validade, por não referenciar o autor, e
abrir margem para outras interpretações.
a questão pede a definição de estereognosia. A resposta indicada pelo gabarito (alternativa D) está
incorreta.
A resposta correta é a alternativa C, que define estereognosia como a habilidade de reconhecer ou
identificar a forma e os contornos dos objetos através do tato.

RECURSO IMPROCEDENTE: O
candidato não fundamentou qual erro
possui na questão, o que impossilita a
análise do recurso - item 8.6 do Edital
Normativo.

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C".

ressalta-se que no caderno de provas, as alternativas C e D constavam ambas como alternativa D, e foi
orientado pelo coordenador da prova que se marcasse a primeira alternativa como C.
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A questão questiona quais as alterações do AVC isquemico que interferem diretamente no processo de
reabilitação. Pela pergunta, entende-se que estas alterações estão relacionadas às sequelas do AVC,
já que indicam sua implicação no tratamento.
Sabe-se que a principal sequela do AVC são os danos neurologicos, acarretando em disfunções
motoras e cognitivas.
A alternativa indicada como correta para a questão (alternativa B) mostra os sintomas do AVC
isquemico - dificuldade na comunicação oral, perda repentina da força e visao e tonturas. Tais sintomas
são iniciais e acontecem apenas no momento em que o AVC ocorre,e, portanto, não interferem no
tratamento posterior.

RECURSO IMPROCEDENTE: O
candidato não fundamentou qual erro
possui na questão, o que impossilita a
análise do recurso - item 8.6 do Edital
Normativo.

Assim, a alternativa indicada está incorreta. Além disto, a questão não está bem formulada, já que para
a alternativa indicada, o correto seria questionar os sintomas do AVC e não suas consequencias no
tratamento.
Sugiro, assim, anular a questão.
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A questão pede a sequencia em ordem decrescente das causas traumáticas de lesão medular.
A alternativa correta (alternativa A) indica a sequencia Ferimento por arma de fogo, acidente de
transporte (...)
Contudo, tal informação não condiz com os dados divulgados em cartilha do ministério da saúde
contendo as Diretrizes de Atenção à Pessoa com lesão medular. Neste documento, de 2015, na seção
epidemiologia, consta o seguinte trecho, indicando que a maior causa são os acidentes de transito:
"Nos estudos brasileiros que descrevem a ocorrência de casos em hospitais ou centros de reabilitação
é consensual que a maioria é de origem traumática. Estudos em centros de reabilitação revelam que a
maior parte dos casos relaciona-se a acidentes automobilísticos e ferimentos por projétil de arma de
fogo como segunda causa mais comum."

RECURSO PROCEDENTE: Questão
anulada, por erro na formulação.

Assim, não havia alternativa correta para a questão. Solicito assim, anulação da questão.
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