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1. 

Código de inscrição: 70001365 

Nome do programa/área profissional: programa de residência multiprofissional em oncologia 

pediátrica - psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: O texto nao relata em nenhum momento a evidencia de que o autor 

está COLOCANDO EM XEQUE a racionalidade dos jogadores como diz a alternativa D 

intitulada como correta. 

neste link encontra-se o texto completo, no qual o autor se pronuncia em relação aos jogadores 

e mostra sua opiniao perante a ideia deles. No entanto, somente com o trecho do texto 

presente na prova nao é possivel responder a esta questão. 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/23/ciencia/1503498083_674014.html 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002076 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM ONCOLOGIA-SERVIÇO SOCIAL 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: 1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

Gabarito publicado hoje dia 23/11/2017 aponta que a resposta seria: 

b) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e conclusões lógicas e 

acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas absurdas.  

Foi encontrada tal resposta, mas não necessariamente de forma explicita em seu texto 

completo, algumas colocações são possíveis observar durante o discurso do autor, porém as 

suas especulações estão no texto completo. Como podem cobrar uma resposta que não possui 

no texto publicado na prova em sua íntegra? Não há como cobrar o que não está exposto. 

Na prova não tinha como ser respondido como sugerido em gabarito, sugiro anulação para que 

http://www.unifesp.br/


ninguém saia prejudicado. Segue para constatação: 

Texto disponível em: 

>https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/23/ciencia/1503498083_674014.html< 

No texto na integra em algumas colocações como, exemplo: 

 “Um minuto antes, pareciam pessoas racionais capazes de valorizar as provas e de chegar a 

uma conclusão lógica, mas depois as coisas entraram no terreno do absurdo.” 

“Eu prossegui sem me deixar intimidar, bombardeando-os com uma chuva de fatos e 

explicações racionais.” 

“A resposta simples é que, na verdade, os fatos e os argumentos racionais não são muito 

eficazes na hora de alterar as crenças das pessoas”.  

Finalizo. Grata! 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001941 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em 

Transplante e Captação de Órgãos  

Código do programa: 1323 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: De acordo  com a leitura do texto,  não  podemos inferir que o 

grupo de torcedores "acreditam em teorias alternativas absurdas", uma vez que todas as cenas 

retradas por eles nessa tema são de zombaria, o que sugere que eles não acreditam no tema e 

o acham uma "piada". Segue enxerto retirado do texto: " A conversa na demorou  para abordar 

outras conspirações, e desfrutei escutando  dissimuladamente enquanto o grupo ria sem 

piedade dos seguidpres da teoria da terra plana e da última ideia de Gwyneth Paltrow." 

Diante disso, não  é  cabível  a alternativa D estar correta, segundo  o gabarito, pois ela alega 

que os torcedores  acrediram em teorias alternativas  absurdas. 

Gostaria que a questão  fosse  revisada. 

Grata.  

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001963 

Nome do programa/área profissionalPrograma de Residência Multiprofissional Em Rede de 

Atenção Psicossocial - Serviço Social  

Código do programa: 1868 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: A alternativa E é correta, pois como pode-se observar, ao ler o 

texto, o autor  surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das provas de 

que a alunissagem foi uma fraude pois no início do último parágrafo essa é a ideia que o autor 

traz ao dizer: "Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 

reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude". 



 

Ambas as alternativas podem ser consideradas corretas. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000720 

Nome do programa/área profissional: Programa de residencia multiprofissional em oncologia 

pediatrica- Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: Na questão 01, a banca entendeu que a alternativa D(  Põe em 

cheque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e conclusões lógicas e acreditam 

ao mesmo tempo em teorias alternativas absurdas) está correta, entretanto não é possível ter 

esse entendimento com o texto publicado na questão da prova. Somente é possivel essa 

compreensão a partir da leitura do texto completo original, que se encontra no seguinte link: 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&oe=utf-8&client=ms-android-asus&q=march lorch, 

el pais fatos alternativos&qsubts=1511480143858&source=browser-type&action=devloc . 

Dessa forma, apenas com a leitura do texto publicado é possivel entender que o autor se 

surpreende com o conhecimento dos torcedores a respeito das provas de que a alunissagem ( 

pouso na lua) foi uma fralde, o que está expresso na alternativa E. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: Saude da Criança e do adolescente/Fonoaudiologia 

Código do programa: 1295 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: A resposta da questão da Lingua Portuguesa numero 1 conforme 

interpretação deve ser considerada alternativa E. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000253 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência multiprofissional e cuidados 

intensivos adultos  

Código do programa: 1402 



Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: QUESTÃO 1 - PORTUGUÊS 

 

A questão de número 1 possui como correta a alternativa B. Contudo, em nenhum momento no 

texto apresentado NA PROVA o autor coloca os jogadores em "xeque".  

Pesquisando o texto pela fonte indicada, percebe-se que o autor realmente coloca os 

jogadores em xeque, sugerindo questionar a racionalidade destes no parágrafo a seguir:  "Um 

minuto antes, pareciam pessoas racionais capazes de valorizar as provas e de chegar a uma 

conclusão lógica, mas depois as coisas entraram no terreno do absurdo. Por isso, inspirei 

profundamente e decidi intervir: “A verdade é que tudo isso tem uma explicação simples...” 

Este parágrafo não está presente na prova, ocasionando falta de clareza para que a alternativa 

D fosse considerada correta, sugiro a anulaçao desta questão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000253 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência multiprofissional em cuidados 

intensivos adultos 

Código do programa: 1402 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: QUESTÃO 1 - PORTUGUÊS 

 

A questão de número 1 possui como correta a alternativa B. Contudo, em nenhum momento no 

texto apresentado NA PROVA o autor coloca os jogadores em "xeque".  

Pesquisando o texto pela fonte indicada, percebe-se que o autor realmente coloca os 

jogadores em xeque, sugerindo questionar a racionalidade destes no parágrafo a seguir:  "Um 

minuto antes, pareciam pessoas racionais capazes de valorizar as provas e de chegar a uma 

conclusão lógica, mas depois as coisas entraram no terreno do absurdo. Por isso, inspirei 

profundamente e decidi intervir: “A verdade é que tudo isso tem uma explicação simples...” 

Este parágrafo não está presente na prova, ocasionando falta de clareza para que a alternativa 

B fosse considerada correta, sugiro a anulaçao desta questão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001990 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos  

Código do programa: 1403 

Número da questão: 1 



Detalhamento do recurso: Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais 

“provas” que reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 

sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há atmosfera, e como 

puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se não havia ninguém para segurar a 

câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

CORRETA - e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das provas de 

que a alunissagem foi uma fraude. 

 

GABARITO - b) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 

conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas absurdas. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002104 

Nome do programa/área profissional: Programa de residencia multiprofissional em cuidados 

intensivos de adultos- fisioterapia 

Código do programa: 1403 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: Mais de uma questão pode ser considerada como correta.Por favor 

revejam a questão e a parte de português em geral pois a prova ficou extremamente confusa, 

prejudicando a muitos.  

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002027 

Nome do programa/área profissional: Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano 

Código do programa: 1962 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: Com a parte do texto que foi colocado na prova, não tem nexo o 

questionamento do autor quanto a racionalidade dos torcedores. Somente analisando o texto 

completo, em especial o parágrafo seguinte, que não consta em prova, é que conseguimos 

chegar nessa conclusão. Portanto a alternativa B não está correta. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 



1. 

Código de inscrição: 70002246 

Nome do programa/área profissional: R-1 (1ºano) PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM CARDIOLOGIA 

Código do programa: 1421 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: No gabarito, a alternativa correta é a D, porém no texto explica 

claramente que o grupo NAO acredita em teorias alternativas absurdas, assim como no trecho 

"mas não venham me dizer que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na 

nossa cabeça. Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 

além disso, muito mal simuladas. [...] Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando 

mais “provas” que 

reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude" 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002009 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SERVIÇO SOCIAL  

Código do programa: 1868 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: O artigo não esta completo, de acordo com a referência colocada. A 

resposta B (conforme o gabarito) diz que o autor Mark "põe em xeque a racionalidade dos 

autores..." não pode ser considerada a correta, porque nos  momentos do texto em que se 

expressa/coloca alguma reação do autor com os torcedores: 

  

1) o autor coloca que estava escutando-os "desfrutei escutando dissimuladamente..." - o que 

não cabe à resposta de que ele estava colocando em xeque a racionalidade dos torcedores 

2) "Para minha surpresa, o grupo concordou,..." Nesse "último" parágrafo do texto, pode-se 

dizer que se expressou quanto aos torcedores, mas "surpresa" pode estar relacionada à 

admiração ou ao espanto a cerca do que os torcedores sabiam, mas não à dúvida (pôr em 

cheque) da racionalidade deles. 

 

Continuação do texto, que foi retirada: "Um minuto antes, pareciam pessoas racionais capazes 

de valorizar as provas e de chegar a uma conclusão lógica, mas depois as coisas entraram no 

terreno do absurdo. Por isso, inspirei profundamente e decidi intervir: “A verdade é que tudo 

isso tem uma explicação simples...”. Daria para dar razão a resposta B. 

Por mais que ficasse mais fácil, ser respondida a questão com essa continuação do texto, NÃO 

dá para colocar que sem essa parte ele "põe em xeque a racionalidade dos torcedores"  

Resposta ao recurso: indeferido 



 

1. 

Código de inscrição: 70001814 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Nutrição 

Código do programa: 1421 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: No texto o autor  afirma ter ficado  surpreso em questão dos 

jogadores saber sobre o fato da foto da alunissagem ser mentira, e nas alternativas o único fato 

para afirmar era esse,porém aparece como outra alternativa correta no gabarito oficial. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000244 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional em Oncologia - Serviço 

Social 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: Texto sem nexo e confuso, difícil para interpretação. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000928 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1386 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: A questão de número 1 admite mais de uma alternativa verdadeira, 

além da que está proposta pelo gabarito das provas (alternativa “b”). O enunciado da 

alternativa ‘’e’’ condiz com as duas primeiras linhas do último paragrafo, a saber: “Para minha 

surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que reforçavam a tese de que a 

alunissagem tinha sido uma fraude: (...)” Neste trecho, percebe-se, de forma bastante explícita, 

que o autor fica surpreso com a exposição dos torcedores a cerca do que está sendo debatido 



na conversa. E essa informação vai de encontro com o que está exposto na alternativa E, 

tornando-a, nessa perspectiva, como possibilidade de resposta para o enunciado da questão 

em análise.  

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000243 

Nome do programa/área profissional: Envelhecimento - Seviço Social 

Código do programa: 1316 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: O autor retrata torcedores lendo jornal, pois nenhum momento 

esboça reação que eles acreditam em teorias alternativas ou algo que possa chegar a esta 

conclusão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000470 

Nome do programa/área profissional: Oncologia/ Serviço Social 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 1 

Detalhamento do recurso: A questão apresentou o texto incompleto, colando assim os 

candidatos em dúvidas, se o resto fosse apresentado de forma completa conseguiríamos 

chegar a resposta correta, contida no mesmo. 

 

Link do texto: 

https://www.google.com.br/amp/s/brasil.elpais.com/brasil/2017/08/23/ciencia/1503498083_6740

14.amp.html 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: Saude da criança e do adolescente/Fonoaudiologia 

Código do programa: 1295 



Número da questão: 2 

Detalhamento do recurso: Conforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 2 é 

a alternativa A. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001804 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia - Nutrição 

Código do programa: 1393 

Número da questão: 2 

Detalhamento do recurso: O gabarito da questão em tela deu como correta a letra D. Ocorre 

que esta correta também a alternativa E. No segundo parágrafo do texto, quando os torcedores 

iniciam a discussão acerca de teorias da conspiração, passam a ironizá-las.  Dessa forma, o 

texto demonstra que os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 

conspiração, uma vez que ou as ironizam ou as questionam, conforme já fundamentado. Tendo 

em vista duplicidade de alternativas corretas, pugna-se pela anulação da questão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000244 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional em Oncologia - Serviço 

Social 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 2 

Detalhamento do recurso: Acho desnecessário textos tão complexos e com pergunta mal 

elaborada num programa de Residência Multiprofissional. Acredito que todas as áreas tiveram 

a mesma dificuldade para responder a questão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

 

 

 

 



1. 

Código de inscrição: 70000928 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1386 

Número da questão: 2 

Detalhamento do recurso: A questão de número 2 admite mais de uma alternativa verdadeira, 

além da proposta pelo gabarito das provas (alternativa “b”). O enunciado da alternativa “d” 

afirma o que está no primeiro parágrafo do texto e no último, e ao examinar na alternativa o 

seguinte trecho da letra “d”: “... são suficientemente esclarecidos para não acreditarem em 

fatos alternativos que não podem ser comprovados’’, é possível inferir que este trecho vem de 

encontro com o trecho mencionado na alternativa considerada correta pelo gabarito das provas 

na questão 1, que seria a letra ‘’b’’, onde é descrito o seguinte: “pois valorizam provas e 

conclusões lógicas’’. Logo a letra “d” da questão 2 está em concordância com a alternativa 

“b”(proposta como correta pelo gabarito das provas) da questão 1. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000243 

Nome do programa/área profissional: Envelhecimento - Seviço Social 

Código do programa: 1316 

Número da questão: 2 

Detalhamento do recurso: A resposta não está de acordo, pois não tinha como chegar a esta 

conclusão que os fatos alternativos difundidos por Donald Trum, são para os torcedores tão 

fantasiosos. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia  

Código do programa: 1398 

Número da questão: 3 



Detalhamento do recurso: O gabarito da questão 3 está errado, pois alunissagem NÃO é “um 

neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua Portuguesa” (como consta na 

alternativa A), mas sim, uma palavra já existente na língua portuguesa. 

 

Segundo o "Dicionário UNESP do português contemporâneo" (BORBA, 2005): "a-lu-nis-sa-

gem. Sf. pouso na Lua: Usarão um módulo especial de alunissagem." 

 

Sendo assim, nenhuma alternativa representa seu significado dentro do texto. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000194 

Nome do programa/área profissional: Urgência e Emergência - Enfermagem 

Código do programa: 1407 

Número da questão: 3 

Detalhamento do recurso: Não encontrado na literatura a resposta correspondente ao 

gabarito. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000720 

Nome do programa/área profissional: Programa de residencia  multiprofissional em oncologia 

pediatrica - Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 3 

Detalhamento do recurso: Na questão 03 a banca considerou a alternativa A (Um neologismo 

visto tratar-se de uma expressão nova na língua portuguesa) como correta, entretanto de 

acordo com a definição do dicionário Michaelis, Alunissagem refere-se ao ato ou efeito de 

pousar na lua. Como conferido no link: 

michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=alunar. Dessa forma, a alternativa correta é 

a D ( Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo aterrisagem). 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: Saúde da criança e do adolescente/Fonoaudiologia 



Código do programa: 1295 

Número da questão: 3 

Detalhamento do recurso: Conforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 3 é 

a alternativa C 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000214 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente - Fisioterapia 

Código do programa: 1294 

Número da questão: 3 

Detalhamento do recursoA palavra alunissagem aparece no dicionário como Ação de 

alunissar (Pousar na Lua), foi empregado no texto como se fosse a própria ação de pisar na 

Lua e não parece estar usando uma ironia. Peço que analisem o detalhamento. Grata! 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000183 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde 

Mental - Psicologia 

Código do programa: 1867 

Número da questão: 3 

Detalhamento do recurso: Esta interposição de recurso é justificada pelo fato da palavra 

"alunissagem" estar incluída nos Dicionários de Língua Portuguesa (disponível em: 

https://www.priberam.pt/DLPO/alunissagem - acesso em 24/11/2017), portanto, não podendo 

ser classificada como um neologismo. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000238 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano - Psicologia 

Código do programa: 1964 



Número da questão: 3 

Detalhamento do recurso: O termo alunissagem está compreendido no dicionário Houaiss, da 

editora Objetiva, 2001, Rio de Janeiro, primeira edição, pelo verbete alunissagem s.f. ASTR 

m.q. alunagem etim.alunisar+agem, prov. pelo fr. alunissage (1923) 'id'; ver lu(c)-e; SIN/VAR 

alunizagem. E no verbete alunizagem encontra-se: s.f. ASTR ETIM alunizar+agem; ver lu(c)-e 

alunissagem SIN/VAR alunissagem. Dessa forma, não pode ser considerada a resposta 

'neologismo', que consta na primeira alternativa da questão e, sim, uma catacrese, que, 

segundo o mesmo dicionário significa: s.f. LING RET metáfora já absorvida no uso comum da 

língua, de emprego tão corrente que não é mais tomada como tal. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001679 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente 

Código do programa: 1294 

Número da questão: 3 

Detalhamento do recurso: A palavra alunissagem consiste no ato de pousar uma nave 

espacial em um satélite natural ( na lua, de maneira espacial). Então não é uma palavra nova 

da língua portuguesa, nem envolve o neologismo 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000243 

Nome do programa/área profissional: Envelhecimento - Seviço Social 

Código do programa: 1316 

Número da questão: 3 

Detalhamento do recurso: É incorreto ligar o termo da palavra alunissagem ao neologismo, 

pois o neologismo tem atribuição de novos sentidos a palavras já existente na língua e 

segundo a pergunta o termo alunissagem não é classificado como neologismo. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 700000 

Nome do programa/área profissional: Saúde da criança e do adolescente/Fonoaudiologia 



Código do programa: 1295 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recursoConforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 4 é a 

alternativa A 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001973 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: O gabarito assinala como correta a alternativa C, porém "notícias 

falsas espalhadas ..." não é a substituição correta de "“fatos alternativos” difundidos ...", não 

estando adequado à ideia apresentada no texto, pois "fatos alternativos" não quer dizer que 

são notícias falsas.  

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000847 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE  RESIDÊNCIA  

MULTIPROFISSIONAL  EM SAÚDE DA  CRIANÇA E  ADOLESCENTE  - SERVIÇO SOCIAL 

Código do programa: 1420 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso:  O gabarito da questão apresentada, não é condizente  com a 

norma culta da língua portuguesa . 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001370 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 4 



Detalhamento do recurso: A questão pede para que seja assinalada a alternativa que 

substitua os termos em destaque de acordo com a norma culta. 

Na alternativa identificada como correta (C) ao substituir na primeira frase o trecho '"fatos 

alternativos” difundidos' por 'notícias falsas espalhadas...',  a frase passaria a ser '...enquanto 

lia os últimos notícias falsas espalhadas por Donald Trump'. Nesta frase está errada a 

concordância de gênero do artigo os com o substantivo notícias, não estando de acordo com a 

norma culta. 

Deste modo, a questão não apresenta alternativa correta. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000183 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código do programa: 1867 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: Esta interposição de recurso é justificada pelo fato da expressão 

"fatos alternativos difundidos", destacada na pergunta, não possibilitar a alteração pelo termo 

"notícias falsas espalhadas", pois o artigo que antecede a expressão destacada é de gênero 

masculino, e, ocorrendo a substituição dos termos, a frase não estabelece coesão na 

conjugação de gênero, destoando da norma culta da Língua Portuguesa. Ou seja, a frase: "(...) 

enquanto lia os últimos notícias falsas espalhadas por Donald Trump" está gramaticalmente 

incorreta. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001934 

Nome do programa/área profissional: Residência em área profissional/ Enfermagem 

Neonatológica 

Código do programa: 1961 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: Tendo em vista que o trecho de frase "enquanto lia os últimos ‘fatos 

alternativos’ difundidos" teve somente o trecho "'fatos alternativos' difundidos" destacado em 

negrito como o trecho a ser substituído, e entendendo que a substituição a ser feita deve 

respeitar a norma culta da língua portuguesa, esta deverá estabelecer concordância com o 

trecho "enquanto lia os últimos". Como o trecho "os últimos" é masculino, o trecho substituto 

que seguirá, também deverá o ser para que haja concordância. Entretanto, isto não confere 

com o gabarito disposto, pois a alternativa D (assinalada como correta pelo gabarito) contém o 

trecho substituto "notícias falsas espalhadas", que é composto de palavras femininas, não 

possibilitando a concordância segundo a norma culta. Portanto, para esta frase em questão, 

estariam aptas a serem respostas apenas as alternativas A e B. Contudo, estas não 



estabelecem relação de sentido com o texto de Mark Lorch, tornando-as incorretas. Assim, 

este recurso tem por objetivo solicitar a anulação desta questão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001679 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente - Fisioterapia  

Código do programa: 1294 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: A palavra difundido é substituída pela palavra divulgado. A palavra 

deliciei-me o verbo conjugar é deliciar, verbo transitivo causar delícia. A palavra desfrutar, 

usufruir, apreciar.  

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001804 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia - Nutrição 

Código do programa: 1393 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: A questão pede a substituição de acordo com a norma culta de um 

excerto do texto. A alternativa dada como correta foi a de letra C. No entanto, não é o que se 

verifica da norma culta da língua portuguesa. Isso porque a primeira parte a ser substituída era 

" fatos alternativos difundidos". A banca deu como opção correta para tal substituição o 

seguinte trecho: " notícias falsas espalhadas". Ocorre que, a palavra alternativo possui os 

seguintes significados: sucessão de coisas; opção entre duas coisas. Em momento nenhum é 

possível aferir que a palavra "falsas" é sinônima de "alternativas", o que acaba por tornar a 

questão errada, tendo em vista que tais termos não são correspondentes, acabando por ferir a 

norma culta da língua portuguesa. Dessa forma, pugna-se pela anulação da questão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000244 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional em Oncologia - Serviço 

Social 

Código do programa: 1394 



Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: pergunta de difícil compreensão e mal elaborada, acredito que 

muitos foram prejudicados em relação a questão supracitada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002235 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia 

Código do programa: 1603 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: A alternativa "A" também se encaixa como alternativa que substitui, 

correta e respectivamente, de acordo com a norma culta. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002076 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia - Serviço Social  

Código do programa: 1394 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: A questão em sua pergunta coloca: Assinale a alternativa que 

substitui, correta e respectivamente, de acordo com a norma culta. No caso se a resposta for a 

letra B ficaria assim: ".enquanto lia as últimas noticias falsas espalhadas". Caso colocasse 

outro sinônimo podia ter trocado pela palavra no masculino como por exemplo: "enquanto lia os 

últimos avisos falsos espalhados".  Essa questão deve ser revista como critério de modificação 

de alternativa, venho por meio desde solicitar anulação. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002027 

Nome do programa/área profissional: Aleitamento Materno e Banco de leite 

Código do programa: 1962 

Número da questão: 4 



Detalhamento do recurso: Nessa questão era para ter colocado um substantivo no masculino 

que fosse sinônimo, porque a frase não se encaixaria corretamente... "Enquanto lia os últimos 

notícias falsas espalhadas" ???? Essa questão deve ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000253 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência multiprofissional em cuidados 

intensivos de adulto  

Código do programa: 1402 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: A alternativa solicita a substituição correta e respectiva, segundo 

norma culta, na seguinte frase: 

“...enquanto lia os últimos fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

... desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o grupo ria sem piedade... 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte contribuição.” 

Segundo o meu gabarito a alternativa C foi considerada correta: 

C) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ pararam um pouco de 

conversar... 

Contudo “ notícias falsas espalhadas” por Donald Trump”) 

O correto seria “ enquanto lia AS ùltimAS notícias falsas espalhadas”, tornando a alternativa 

incorreta, por não concordar com a norma culta da língua portuguesa desconsiderando o 

gênero da frase. 

PS: as palavras que deveriam ser substituídas estão em negrito na prova, aqui não foi possível 

destacar as palavras. 

Por gentileza sugiro a anulação da questão. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000928 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1386 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: A alternativa proposta como verdadeira pelo gabarito das provas, a 

alternativa “e”, não pode ser considerada verdadeira, pois ao analisarmos os primeiros termos 

destacados, encontramos uma contradição. Ao examinar as palavras “atos” e “notícias”, 

“espalhadas” e “difundidas”, é possível observar semelhanças de termos, mas as palavras 

“alternativos” e “falsas” deixam em dúvida a compreensão da frase construída com estes 

termos na frase da questão “fatos alternativos difundidos”, a palavra alternativa neste contexto 

não da a entender que o que o presidente Donald Trump fala venha a ser falso, pode até ser 



entendido como fantasioso ou mesmo sucessivo, mas no contexto da questão não fica explícito 

que seria falso. Até porque na análise individual de cada uma das palavras é possível observar 

semelhança de significados nas palavras “atos” e “notícias”, “espalhadas” e “difundidas”, o que 

não é possível observar nas palavras “alternativos” e “falsas”. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000243 

Nome do programa/área profissional: Envelhecimento - Seviço Social 

Código do programa: 1316 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: Não tem como substituir os termos destacados na alternativa (B), 

pois não estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, até mesmo os 

significados dos termos usado na pergunta são diferentes da questão (B). 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000194 

Nome do programa/área profissional: Urgência e Emergência - Enfermagem 

Código do programa: 1407 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recurso: Mais de uma resposta. Preferência e predileção não alteram o 

sentido, portanto tem o mesmo significado. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: Saúde da criança e do adolescente/Fonoaudiologia 

Código do programa: 1295 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recursoConforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 5 é a 

alternativa D. 

Resposta ao recurso: indeferido 



 

1. 

Código de inscrição: 70000214 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente - Fisioterapia  

Código do programa: 1294 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recurso: Me parece que a frase poderia ser preenchida tanto com (quanto à 

predileção) como com (sobre à preferência) pois são sinônimos de gosto. Peço que analisem o 

questionamento. Grata! 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002027 

Nome do programa/área profissional: Aleitamento materno e banco de leite  

Código do programa: 1962 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recurso: Fique em dúvida na questão, pois a palavra predileção é sinônimo 

de preferência,  tem o mesmo significado (ou semelhante), e por isso a sua inclusão não altera 

o sentido do texto em questão. Portanto a resposta C também deveria ser considerada correta. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000183 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código do programa: 1867 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recurso: Este pedido de interposição de recurso se justifica tendo em vista a 

alteração do sentido da frase quando substituído o termo na lacuna. Ou seja, quando altera-se 

a expressão " a respeito do gosto" por "quanto à predileção", consequentemente altera-se a 

ideia da frase. Ademais, a alternativa e seria mais apropriada para completar a lacuna 

adequadamente. 

Resposta ao recurso: indeferido 



 

1. 

Código de inscrição: 70000928 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1386 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recurso: A questão de número 5 admite mais de uma alternativa verdadeira, 

além da proposta pelo gabarito das provas (alternativa ‘’d’’). O que poderia aceitar como 

verdadeira também as alternativas “a” e “c”. Pois ao analisar o termo “predileção” da alternativa 

“d”, proposta como verdadeira pelo gabarito das provas, em diferentes dicionários virtuais e 

manuais, dentre eles o Dicionário Aurélio e o Grande Dicionário Larousse Cultural, a palavras 

predileção e preferência são sinônimos, logo as alternativas “c” e “d” podem ser consideradas 

verdadeiras. E ao pesquisar em sites como o cohttps://www.sinonimos.com.br/predilecao/; 

https://www.dicio.com.br/predilecao/; a palavra predileção é sinônima de inclinação, logo a 

alternativa “a” também pode ser considerada como verdadeira. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001837 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em Ortopedia 

e Traumatologia   

Código do programa: 1422 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: Por não perceber na hora de responder a prova que no caderno de 

perguntas havia DUAS QUESTÕES que se referia ao número 6, acabei passando para o 

gabarito a alternativa errada, coloquei alternativa B quando na verdade deveria ter marcado a 

alternativa D.  

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 



Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 



1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 



Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 



1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 



Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 6 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 



1. 

Código de inscrição: 70001963 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Rede de 

Atenção Psicossocial - Serviço Social 

Código do programa: 1868 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: A alternativa E, assim como a alternativa D fazem sentido na frase. 

Tendo em vista que ambas se identificam como Locução conjuncional coordenativa,, outro 

exemplo dessa locução seria "ainda assim", que também faria sentido na frase.  

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: saúde da criança e do adolescente/Fonoaudiologia 

Código do programa: 1295 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: Conforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 6 é 

a alternativa B. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001851 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM TRANSPLANTE E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PSICOLOGIA 

Código do programa: 1323 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: O termo 'por conseguinte' tem o significado de "logo", o que não se 

encaixa na frase da questão. O termo mais adequado seria "não obstante" (letra A), que melhor 

substitui o termo "e além disso". 

 

Solicitação: A alternativa correta é a letra 'A'. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 



Código de inscrição: 70001365 

Nome do programa/área profissional: Programa de residencia multiprofissional em oncologia 

pediátrica - psicologia  

Código do programa: 1398 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: A resposta intitulada como correta é a letra E) Mas também... 

porém no enunciado da questão pede-se uma alternativa que substitua " e além disso" = 

Inclusivamente; em adição a;  

 

Significado de também: Além disso; da mesma forma; indica o que se pode incluir: 

 

No entanto, a resposta intitulada como correta é MAS também, sendo o "mas" uma conjunção 

adversativa que expressa oposição. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002165 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residencia Multiprofissional em Rede de 

Atenção Psicossocial - Serviço Social 

Código do programa: 1868 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: Está mal formulada 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000183 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código do programa: 1867 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: Esta interposição de recurso se justifica tendo em vista que a 

resposta contida no gabarito parcial diverge do que a questão solicita, pois há a alteração do 

sentido da frase quando se troca uma conjunção aditiva por uma adversativa. Ou seja, a 

conjunção "e além disso" não pode ser substituída sem prejuízo e alteração de sentido pela 

expressão "mas também". 

Resposta ao recurso: indeferido 

 



1. 

Código de inscrição: 70000314 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde 

Mental - Psicologia  

Código do programa: 1410 

Número da questão: 6 

Detalhamento do recurso: Questão 06: "É óbvio que foram simuladas, e além disso, muito mal 

simuladas". 

A resposta para a questão ("mas também") está confusa. Há a repetição da palavra 

"simuladas", então, para manter o sentido, não deveriam ser usadas juntas as palavras "mas" 

seguida de "também", o que daria a ideia de vir uma nova palavra e não a repetição de 

"simuladas" com o adjetivo. Fica a impressão do uso do "mas" como adversidade e não 

intensidade como mostra a frase. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001973 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 7 

Detalhamento do recurso: O gabarito assinala como sendo a alternativa correta a letra D, 

porém não há ironia ao costume brasileiro apresentada na letra. O significado de ironia, 

segundo o dicionário é: Ação de dizer o oposto do que se quer expressar.  

 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002206 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição  

Código do programa: 1397 

Número da questão: 7 

Detalhamento do recurso: A questão quando entregue no dia da prova, estava difícil de 

visualização, pois a mesma se encontrava em preto e branco. Hoje conferindo a prova ao 

imprimir a mesma questão encontrava-se coloria o que fica muito mais fácil de visualização e 



para interpretação do mesmo. 

Solicito que verifiquem pois realmente existe uma grande diferença entre a imagem colorida e a 

em preto e branco, se tornando assim impossível de interpretação. 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000183 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código do programa: 1867 

Número da questão: 7 

Detalhamento do recurso: Esta interposição de recurso se justifica tendo em vista a 

duplicidade de possibilidade no que se refere ao anunciado da questão. Pode-se afirmar tanto 

que o autor da música a compôs com a intencionalidade de "ironizar o costume brasileiro de 

usar palavras e modismos estrangeiros", como é possível dizer que a música de Zeca Baleiro 

buscou "reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 

estrangeirismos." A intenção do compositor não é explicitada na questão, sendo preferível 

perguntar ao artista a cerca de seu real propósito para com a criação e veiculação da música 

"Samba do Approach". 

Resposta ao recurso: indeferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000928 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1386 

Número da questão: 7 

Detalhamento do recurso: A questão de número 7 admite mais de uma alternativa verdadeira, 

além da proposta pelo gabarito das provas (alternativa ‘’d’’). Os estrangeirismos, dentro da 

canção em 

estudo, foram utilizados como recurso estilístico, pois a letra musical é um tipo de gênero 

chamado poesia, e na poesia para se manter a musicalidade e ritmo o autor precisar utilizar 

deste recurso estilístico, e para manter as rimas ele se utiliza das palavras estrangeiras e 

acaba por cultuar em sua canção os hábitos, assim ele reafirma o culto a essas atitudes 

usando essas palavras estrangeiras. A letra da música não da margem para se compreender 

que em algum momento ele quis ironizar o costume brasileiro de usar palavras estrangeiras, 

sendo assim poderia ser proposto com alternativa correta a letra “c”. Sendo que em sua música 

ele se utilliza de diferentes vocabulários estrangeiros e hábitos de diferentes países, o que 

poderia ser considerado como uma miscelânea cultural.   

Resposta ao recurso: indeferido 



 

1. 

Código de inscrição: 70001830 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em 

Cardiologia - Nutrição 

Código do programa: 1421 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Os gráficos presentes na questão, por estarem em preto e branco e 

não coloridos como divulgado, não permitiam visualização adequada dos valores das 

populações de homens e mulheres. A cor que indicava "No formal education" estava apagada. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001365 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM ONCOLOGIA PEDIATRICA- PSICOLOGIA 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: o gráfico era em preto e branco e as medidas eram em tons de 

cinza, a copia ficou muito ruim e com tom fraco, impossibilitando de reconhecer os diferentes 

níveis que solicitavam a questão, nao havia possibilidade de identificar se era cinza claro, 

médio ou simplesmente em branco. NÃO FOI POSSÍVEL RESPONDER A QUESTÃO, reclamei 

para o fiscal da prova e ele solicitou que fizesse recurso. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001673 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM ENVELHECIMENTO - NUTRIÇÃO 

Código do programa: 1317 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Na questão proposta, era necessário analisar e interpretar o gráfico 

e três pirâmides para responder a questão, porém, principalmente o gráfico, estava de difícil 

visualização, devido a impressão em preto e branco e qualidade da imagem, dificultando a 

interpretação. 



Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001926 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM CARDIOLOGIA - NUTRIÇÃO  

Código do programa: 1421 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Para devida interpretação e escolha da resposta correta a questão 

necessitava de análise junto ao Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia 

para 2000 e 2050 por idade, sexo e educação. Porém, este encontrava-se com qualidade de 

impressão muito baixa, e em preto e branco não permitindo assim a correta visualização e 

interpretação dos dados. Sendo assim, solicito a anulação da questão por impossibilidade de 

identificar os dados solicitados. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002076 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM ONCOLOGIA - SERVIÇO SOCIAL 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 

2000 e 2050 por idade, sexo e educação. 

Esse gráfico na prova estava sem condições de verificar tal análise, sabe-se que para se 

analisar pesquisas na aérea de estatística um dos instrumentos mais utilizados são a imagem e 

a coloração.  

No caderno liberado hoje pela organização o gráfico se mostra nítido, porém no dia da prova 

estava muito apagado devido a algum problema de impressão, ou até pode ter sido porque 

veio em preto e branco. Se observarem na imagem colorida até a imagem no canto superior 

ajudaria na intepretação da questão, como também nos quadrantes explicativos sobre o campo 

educacional. 

Solicito que anule a questão pela má impressão do caderno, ou má escolha do gráfico para 

interpretação do tema, assim os candidatos também não sejam prejudicados como eu. Finalizo! 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001415 



Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - 

Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: O gráfico da questão 8 ficou impossível de ser interpretado, visto 

que as informações contidas dependiam essencialmente da visualização das cores que 

diferenciam os dados, principalmente no que tange à parte de "no formal education", que 

estava da mesma cor (branca) que a cor de fundo do caderno. A prova que nos foi aplicada 

estava impressa em preto e branco, e não em cores, como divulgada no site, impossibilitando 

assim, uma análise detalhada do mapa e suas legendas. Levando em conta que isto prejudicou 

os candidatos, a questão deveria ser anulada. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001963 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Rede de 

Atenção Psicossocial - Serviço Social 

Código do programa: 7E+07 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A impressão do gráfico não estava tão nítida quanto a da imagem 

oficial. O que fez com que ficasse impossível entender os dados da questão. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000958 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Fisioterapia 

Código do programa: 1403 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão 8 tratava-se da interpretação de 3 gráficos, na prova, os 

gráficos estavam preto e branco dificultando a leitura do mesmo, tendo em vista que algumas 

cores não apareciam no gráfico por se camuflar com outra cor, já que o gráfico ficou em 

subtons de cinza, e as cores que eram mais claras não apareciam no gráfico. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 



Código de inscrição: 70001934 

Nome do programa/área profissional: Residência em área profissional de saúde/ Enfermagem 

Neonatológica 

Código do programa: 1961 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Tendo em vista a disponibilização do caderno de questões online 

em seu formato original, colorido, e considerando que a prova aplicada no dia do exame foi 

impressa em preto e branco, na questão 08 houve prejuízo de interpretação dos gráficos 

dispostos, uma vez que a visualização e diferenciação das escalas de cores representadas na 

legenda e respectivamente apresentadas nos gráficos, tornou-se difícil.  

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: saúde da criança e do adolescente/fonoaudiologia 

Código do programa: 1295 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Conforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 8 é 

a alternativa C 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000253 

Nome do programa/área profissional: Programa multiprofissional em cuidados intensivos 

adultos 

Código do programa: 1402 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão apresenta como assertiva a letra B. Porém a leitura do 

gráfico estava comprometida pela impressão. Ficando  confuso a sua leitura e dificultando a 

analise. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000394 



Nome do programa/área profissional: Enfermagem Obstetrica  

Código do programa: 1603 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão continha um gráfico. Estava preto e branco, e com isso 

fez com que eu tivesse dificuldade na resolução da mesma. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000806 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência em área profissional de saúde: 

enfermagem neonatologica  

Código do programa: 1961 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Na questão de número oito é pedido para apontar nas respectivas 

respostas a análise do gráfico. Porém, o gráfico apontava uma imagem em preto e branco, 

ficando impossível a análise com precisão do que se pedia. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001906 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano - Psicologia 

Código do programa: 1964 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Dificuldade de análise em decorrência da impressão, que ficou 

muito clara, o que inviabilizou a identificação das variações de cores.  

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001906 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano - Psicologia 

Código do programa: 1964 



Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Dificuldade de análise em decorrência da impressão, que ficou 

muito clara, o que inviabilizou a identificação das variações de cores.  

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001851 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM TRANSPLANTE E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PSICOLOGIA 

Código do programa: 1323 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: O gráfico estava em preto e branco, o que impossibilita a correta 

interpretação da questão. A questão deveria ser anulada, pois, não à toa, originalmente o 

gráfico foi feito para ser apresentado em cores. 

 

Solicitação: Questão ANULADA. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001990 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos 

Código do programa: 1403 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: GABARITO - A projeção para 2050 é de envelhecimento 

populacional nos três continentes e elevação mais pronunciada na escolaridade superior 

feminina. 

 

O crescimento que aparece para na questão acima possui relação com o gênero mascuino 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002246 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em 

Cardiologia - Nutrição  



Código do programa: 1421 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: No gabarito, a resposta correta é a E, porém na hora da prova, a 

imagem estava em preto e branco, impossibilitando a visualização correta do gráfico. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002009 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Rede de 

Atenção Psicossocial - Serviço Social  

Código do programa: 1868 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Questão com gráfico em PRETO E BRANCO, considerando 

também o valor prova, sendo a legenda dele são cores em degradê! É absurda a diferença do 

gráfico com cor, como está anexado na prova disponibilizada no site, e ele em preto e branco 

(sem cor). A pessoa que escolheu a questão, a escolheu com sua cor original, tanto que está 

na prova disponibilizada. Inviável responder uma questão como essa, com necessidade de 

análise, do modo que foi impresso. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002219 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição  

Código do programa: 1397 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A apresentação do gráfico na coloração preto e branco prejudicou 

sua interpretação, visto que o gráfico original em cores, apresenta colorações muito claras, que 

ficaram imperceptíveis, impossibilitando a correta análise do gráfico. Prejudicando assim a 

percepção dos candidatos. Uma vez que há uma grande diferença na visualização do gráfico 

colorido e em preto e branco. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001836 



Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente - Fisioterapia 

Código do programa: 1294 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Na questão 8 o gráfico não está muito nítido da forma que foi 

apresentado quando as questões forma liberadas 

Por isso não dá para se ver muito bem esta elevação de escolaridade principalmente no gráfico 

da Europa 

Sendo que a resposta A "A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis 

crescentes e  

contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada." Também está correto 

quando analisamos o gráfico  

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000998 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Rede de 

Atenção Psicossocial - Serviço Social  

Código do programa: 1868 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Gráficos em preto e branco, com duas escalas na cor cinza, de 

difícil diferenciação. Sem distinção dos graus e, portanto, sem condições de avaliação visual 

para a resposta correta. 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000864 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA 

PROFISSIONAL DE SAÚDE: ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

Código do programa: 1603 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A impressão do gráfico na prova estava ilegível, as cores do gráfico 

mais clara não podiam ser diferenciadas, além de nao permitir identificar os números totais de 

nascimentos e envelhecimento. A impressão/escala de cinza não estavam legíveis e houve 

várias reclamações na sala em que fiz a prova.  

Resposta ao recurso: deferido 

 



1. 

Código de inscrição: 70002206 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Retificando o recurso anterior enviado. A questão correta é a 8 e 

não a 7 como enviei. 

A questão fala as piramides populacionais, onde na prova foi entregue a figura em preto e 

branco, se tornando difícil interpretação pois não conseguia se distinguir os gráficos. Hoje ao 

imprimir a prova, a questão está colorida ficando assim de fácil interpretação.  

Solicito que verifiquem pois realmente se torna impossível interpretar essa questão uma vez 

que ela usa diversas cores para cada seguimento. 

Att; 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70002165 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residencia Multiprofissional em Rede de 

Atenção Psicossocial - Serviço Social 

Código do programa: 1868 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: O gráfico estava em preto e branco, não permitindo a interpretação 

correta, induzindo a erro 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000042 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde 

Mental - Psicologia 

Código do programa: 1320 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A respectiva prova foi impressa nas cores (preto e branco), dessa 

forma a questão solicitava a analise do gráfico, o que se tornava praticamente inviável devido a 

quase indistinção das cores, principalmente na cor que se referia a “ no formal education”. 

Favor verificar. Grata e no aguardo. 



Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000776 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Fisioterapia 

Código do programa: 1403 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão apontada baseia-se em gráficos, sendo os mesmos 

divididos por cores, bem como sua legenda. Entretanto, na prova impressa, os elementos 

estavam em preto e branco, sendo assim, a interpretação do gráfico foi dificultada, já que as 

cores estavam em escala de cinza, não podendo assim diferenciar com precisão os níveis 

educacionais expostos. Ressaltando que a cor mais clara referente à "sem educação formal" 

ficou totalmente camuflada na folha branca, e "educação superior" e "educação secundária" 

estavam no mesmo tom. Desta forma, solicito revisão desta questão, já que a mesma não foi 

exposta com clareza.  

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000585 

Nome do programa/área profissional: Residencia de Fisioterapia em Envelhecimento 

Código do programa: 1863 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Para essa questão epideomiologica, devido as cores pretas e 

brancas havia uma grande facilidade  para os candidatos errarem.  Para esse tipo de questão é 

necessário uma discriminação mais precisa das cores para melhor interpretação dos dados. 

Achei que dificultou demais  na interpretação.  Oriento fazer esse tipo de questão colorida.  

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70000030 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM CARDIOLOGIA - FISIOTERAPIA 

Código do programa: 1386 

Número da questão: 8 



Detalhamento do recurso: Impossibilidade de interpretação gráfica devido estar preto e  

branco e apresentar espaços apagados na legenda( sem educação formal). 

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001904 

Nome do programa/área profissionalPrograma de Residência Multiprofissional Em Urgência e 

Emergência - Enfermagem 

Código do programa: 1407 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: O gráfico impresso em preto e branco dificultou a leitura e 

interpretação. Além disso, B e C estão corretas segundo minha leitura do gráfico colorido e 

mais nítido do caderno de questão em pdf disponibilizado no site.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000862 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PSICOLOGIA 

Código do programa: 1410 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A impressão da questão numero 08 apresentava gráfico para 

interpretação, o gráfico original era colorido, a impressão da prova estava em cores preta e 

branca, nessa conversão de cores  do gráfico colorido para preto e branco houvera grandes 

dificuldades para sua interpretação, fazendo com que o candidato forçasse muito sua vista. Em 

meu caso não consegui encontrar diferenças no gráfico pois as cores estavam muito 

semelhantes impossibilitando sua avaliação conforme o pedido da questão. Peço que avaliem 

a condição que foi dada para responder a pergunta uma vez que sua leitura não literária não 

fornecia suporte para o mesmo.  

Resposta ao recurso: deferido 

 

1. 

Código de inscrição: 70001313 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional em Transplante e 

Captação de Órgãos  

Código do programa: 1323 

Número da questão: 8 



Detalhamento do recurso: Uma das questões de Língua Portuguesa que constava um gráfico, 

apresentou-se de maneira inadequada,  pois a maneira como as cores foram impressas  (tons 

acinzentados)  dificultaram a diferenciação dos dados, bem como a compreensão e análise do 

gráfico.  Em ressalvas, este mesmo gráfico encontra-se na internet e no caderno de prova 

publicado pela COREMU  (no dia 23/11/2017) com diversas cores e tonalidades distintas 

(verde, azul, rosa, lilás, cinza) estando desta forma possível de realizar a compreensão da 

questão.  

Assim, a maneira como foi  apresentada a questão no dia da prova (19/11/2017) dificultou uma 

das chances de pontuação do candidato.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001640 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Psicologia 

Código do programa: 1398 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Entrei com recurso referente a essa questão porque nela existe um 

gráfico cuja impressão preto e branco da prova falhou em evidenciar aspectos relevantes para 

que ela pudesse ser respondida. No caderno de questões, os gráficos são coloridos o que 

facilita a visualização e isso, por sua vez,  a resposta correta. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70002318 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Nutrição  

Código do programa: 1405 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recursoGráfico impresso em escala de cinza e branco na prova original, 

inviabilizando a leitura e interpretação do mesmo.   

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70002412 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional Em Envelhecimento - 

Nutrição 

Código do programa: 1317 

Número da questão: 8 



Detalhamento do recurso: Gráficos impressos em preto e branco que dificultou a visualização 

no momento da prova. Não considero uma pergunta especifica de português.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000994 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Nutrição  

Código do programa: 1421 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Os gráficos  não estão nítidos para o entendimento, as cores mais 

claras não aparecem na impressão preta e branca. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000244 

Nome do programa/área profissional: Residência Multiprofissional em Oncologia 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: O gráfico na prova estava confuso,  ilegível e preto e branco, 

dificultando o entendimento para responder a questão. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000238 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano - Psicologia 

Código do programa: 1964 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Diante do gráfico exposto, nota-se claramente a crescente 

escolaridade e envelhecimento da população nos três continentes, de forma indubitável. Tanto 

pela medição ocular, tanto pela medição métrica, nota-se o crescimento desses dois fatores 

postos no gráfico que ilustra a questão. O mesmo não ocorre com a afirmativa da alternativa (c) 

colocada como a correta no gabarito, que diz que há uma elevação mais pronunciada na 

escolaridade superior feminina nos três continentes. Este dado não é passível de comprovação 

ótica, nem de comprovação métrica, não sendo esta a alternativa mais adequada para 

resposta. Dessa forma, a alternativa (e) é mais coerente e correta diante dos gráficos 

apresentados. 



Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001619 

Nome do programa/área profissional: Psicologia - Urgência e Emergência 

Código do programa: 1410 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: As nuances de cinza apresentaram variação inelegível 

impossibilitando uma análise clara do gráfico, ocasionando confusão, diferentemente da prova 

divulgada em que este gráfico encontra-se colorido. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70002235 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia 

Código do programa: 1603 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão necessitava de cores para avaliar o grau de 

escolaridade. A prova foi impressa em preto e branco. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000829 

Nome do programa/área profissional: Enfermagem - Urgência e Emergência 

Código do programa: 1407 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Solicito o recurso pois o gráfico trazido pela questão estava em 

escala de cinza e não colorido como a prova disponibilizada pelo site. Para a resolução era 

necessário a análise do gráfico com base nas cores que traziam informação sobre a 

escolaridade. Devido a  dificuldade em diferenciar as cores  em razão  da  qualidade inferior da  

impressão do gráfico e ao formato em escala de cinza, deixando  margem ao erro, logo, ao 

meu ver seria justo a anulação da questão. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000181 



Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Farmácia 

Código do programa: 1862 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: O gráfico em tons de cinza, com uma das cores muito clara 

prejudicou a visualização, comprometendo a resposta da questão. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000928 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Cardiologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1386 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A prova que foi entregue aos candidatos estava em preto e branco, 

o que dificultou a análise das questões, pois as cores pareciam se sobrepor ou mesmo estarem 

apagadas pela impressão. As cores mais claras dificultavam a análise dos dados na prova 

preto e branco, pondo em dúvida e dificultando a escolha entre as alternativas “c” e “e” e até 

mesmo a alternativa “a” ao analisar a base das pirâmides a cor clara nas extremidades da 

base, dificultou a análise dos níveis crescentes da população. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001699 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Transplante e Captação de Órgãos - Enfermagem 

Código do programa: 1322 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: O gráfico de nível educacional não fala em nenhum momento se é 

uma projeção para 2050 ou se é um gráfico real do ano 2000 e o mesmo gráfio também não 

diz sobre homens ou mulheres, subentendendo que se fala do nível educacional de homens e 

mulheres juntos, não especificando sobre a elevação mais pronunciada na escolaridade 

superior feminina como está no gabarito da questão. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000957 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Fisioterapia 



Código do programa: 1403 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão 08 era referente a interpretação de 3 gráficos, sendo que 

na prova os mesmos estavam em preto e branco, dificultando a interpretação, visto que 

algumas cores não se apresentavam no gráfico devido a camuflagem com outra cor, ficando 

em tons cinzas.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001905 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Fonoaudiologia 

Código do programa: 1396 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A tabela estava com a cor apagada o que impossibilitava 

interpretar, os fiscais informaram que a cor estava clara na minha prova e que era para entrar 

com recurso. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000151 

Nome do programa/área profissionalPrograma de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Fisioterapia  

Código do programa: 1403 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão 8 dizia respeito a interpretação de um gráfico. Porém o 

gráfico estava em tons de cinza, onde algumas partes não era possível identificar as diferenças 

entre os tons, que dificultaram a interpretação dos gráficos e a possibilidade de resolver a 

questão. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001226 

Nome do programa/área profissional: programa de residência em aleitamento 

multiprofissional em aleitamento materno e banco de leite humano - Nutrição 

Código do programa: 1963 

Número da questão: 8 



Detalhamento do recurso: A questão havia um gráfico  que estava de  difícil leitura,  pois as  

cores  estavam muito parecidas  umas  com a outra impedindo sua compreensão  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000243 

Nome do programa/área profissional: ENVELHECIMENTO - SERVIÇO SOCIAL 

Código do programa: 1316 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Não tem como responder esta questão corretamente, pois os 

gráficos tinha que estar coloridos e no preto e branco não tem como desifrar. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000670 

Nome do programa/área profissional: Enfermagem Neonatológica 

Código do programa: 1961 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Solicito a anulação da questão 8, por ter sido apresentada em preto 

e branco no caderno de questões, impossibilitando a leitura a interpretação, devido a péssima 

qualidade de impressão. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000522 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente - Serviço Social  

Código do programa: 1420 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A escala de preto/branco usada como cores das pirâmides, tornou 

extremamente difícil para a compreensão e análise dos dados em sua totalidade. A questão 

disponibilizada online com o gráfico Colorido, está totalmente diferente e só assim, é 

compreensível para análise. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000163 



Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Ortopedia 

e Traumatologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1690 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: A questão compreende na interpretação de um gráfico, onde a 

legenda se dá em cores diferentes, porém foi impresso em preto e branco, o que dificultou 

interpretar o gráfico e responder a questão, pois não foi possível diferenciar as cores no dia do 

prova. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001585 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em Rede de 

Atenção Psicossocial- Serviço Social 

Código do programa: 1868 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recurso: Prezada banca examinadora, solicito a revisão da questão (08 de 

português), uma vez que os gráficos, os mapas e a legenda não estavam coloridos na 

impressão da prova e sim branco e preto, o que prejudicou a leitura e análise dos mesmos. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000470 

Nome do programa/área profissional: Oncologia/Serviço Social 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 8 

Detalhamento do recursoA questão número 8 apresentou um gráfico preto e branco, 

impossível de se fazer uma análise com essas tonalidades, assim dificultando a identificação 

de variações de cores. Existe diferença entre enxergar preto e branco e como o gráfico 

originalmente foi produzido no caderno disponilizado na internet. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000470 

Nome do programa/área profissional: Oncologia/Serviço Social 

Código do programa: 1394 

Número da questão: 8 



Detalhamento do recursoA questão número 8 apresentou um gráfico preto e branco, 

impossível de se fazer uma análise com essas tonalidades, assim dificultando a identificação 

de variações de cores. Existe diferença entre enxergar preto e branco e como o gráfico 

originalmente foi produzido no caderno disponilizado na internet. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000561 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Transplante e Captação de Órgãos - Psicologia 

Código do programa: 1323 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A questão tinha em sua alternativa A a palavra "neonatologisas" 

escrita incorretamente, o que prejudicou o julgamento das alternativas da questão. Pois, a 

questão pedia que fosse considerado a norma culta da língua, entretanto essa palavra 

incorreta constava e atrapalhava a escolha da alternativa correta. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001830 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em 

Cardiologia - Nutrição 

Código do programa: 1421 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A alternativa c, colocada como correta no gabarito apresenta um 

erro de concordância: "...responsabilidade pelos risco...", não estando, portanto, de acordo com 

a norma culta. Não é possível compreender se o erro em questão é um erro de digitação ou 

proposital, podendo provocar confusão. A questão pede para assinalar a alternativa correta e 

não a menos incorreta. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001715 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Transplante e Captação de Órgãos/ Psicologia 

Código do programa: 1323 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A resposta da questão no gabarito consta como "C", com a seguinte 

frase: "Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à 



falta de educação das populações locais, conferindo-as 

responsabilidade pelos risco à saúde pública". No entanto, a expressão "pelos risco" não se 

encontra de acordo com a norma culta da língua portuguesa, visto que apresenta um uso 

incorreto do plural. A forma correta seria "pelos riscos". 

Diante disso, a questão deveria ser anulada.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001973 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: O gabarito indica como correta a alternativa C da questão 9, no 

entanto encontra-se um erro de concordância nominal em: ".. pelos risco à saúde pública.", 

quando o correto seria: ... pelos RISCOS à saúde pública."   

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: saúde da criança e do adolescente/Fonoaudiologia 

Código do programa: 1295 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: Conforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 9 é 

a alternativa E. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70002198 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Nutrição | COD: 1405 

Código do programa: 1405 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A resposta que consta como correta, está errada. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 



Código de inscrição: 70002036 

Nome do programa/área profissional: R-1 (1ºano) PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM ALEITAMENTO MATERNO E BANCO DE LEITE HUMANO 

Código do programa: 1963 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: No gabarito, a alternativa correta é C, porém a alternativa C diz: 

"conferindo-as 

responsabilidade pelos risco". Risco deveria estar no plural, dessa forma, considera-se a 

alternativa incorreta! 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000045 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em Ortopedia 

e Traumatologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1690 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A questão obriga o uso da norma culta da língua portuguesa, porém 

a alternativa correta apresenta um erro na frase "conferindo-as responsabilidade pelos risco à 

saúde pública", considerando que a palavra "risco" deveria estar no plural, sendo então 

"conferindo-as responsabilidades pelos riscos à saúde pública" ou então a palavra "pelos" 

deveria estar no singular, sendo "conferindo-as responsabilidade pelo risco à saúde pública" 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70002219 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A questão considerada correta pela banca, apresenta erros 

"responsabilidade pelos risco", a palavra pelos está no plural e a palavra responsabilidade e 

risco no singular, induzindo o candidato ao erro. Pois não é possível saber se isso foi 

intencional, para colocar a questão como incorreta ou se foi apenas erro de digitação. Assim, 

como apresenta erros em outras alternativas, como "neonatologisas", esses erros confundem o 

candidato, induzindo ao erro. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 



Código de inscrição: 70002076 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM ONCOLOGIA - SERVIÇO SOCIAL -  

Código do programa: 1394 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: (Questão 09) Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma 

culta da Língua Portuguesa: 

Eu ia marcar essa alternativa fiquei na dúvida na concordância do tempo verbal, como por 

exemplo, no dicionário português a palavra risco ela é variável, ou seja, depende do tempo 

verbal para então se colocar no tempo correto. A palavra risco é um substantivo masculino, sua 

flexão vem do verbo “riscar” na: 1ª pessoa do singular do Presente do Indicativo, separando-a 

por sílabas: Ris-co e no plural: riscos. 

Gabarito divulgado pela banca organizadora: 

(Letra c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta de 

educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos risco à saúde pública. 

(A PALAVRA RISCO NÃO ESTÁ CONCORDANDO COM A PREPOSIÇÃO) 

Correto seria: Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta de 

educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos riscos à saúde pública. 

Sugiro anulação da questão devido a não alternativa correta dentre as demais alternativas, que 

motiva dúvidas e acaba prejudicando os candidatos. Finalizo! 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001370 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A questão pede que seja selecionada a questão correta de acordo 

com a norma culta da língua portuguesa. Na alternativa selecionada como correta (C), está 

escrito "conferindo-as responsabilidade pelos risco à saúde pública". Nesta frase a 

concordância da contração "pelos" com o substantivo "risco" está errada, já que deveriam estar 

os dois no plural ou no singular.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000864 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA 

PROFISSIONAL DE SAÚDE: ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

Código do programa: 1603 

Número da questão: 9 



Detalhamento do recurso: Há um erro na letra C indicada com a resposta correta pelo 

gabarito: 

c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta 

de educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos risco 

à saúde pública.  

Na palavra "risco" deveria haver um S, pois a fica incorreto dizer "pelos RISCO à saúde 

pública" uma vez que deveria concordar com "pelos". Ou seja, o correto deveria ser "... 

responsabilidade peloS riscoS à saúde..." ou "... responsabilidades pelo risco à saúde pública".  

Da forma que está, há um erro de concordância, não estando de acordo com a norma culta da 

língua portuguesa. Sendo assim, não há resposta correta.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000181 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Farmácia 

Código do programa: 1862 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A alternativa correta é a letra C. Para a alternativa E estar correta 

seria: conferindo-lhes. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000608 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Rede de 

Atenção Psicossocial /Psicologia  

Código do programa: 1867 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: O verbo "conferir", no sentido de atribuir a algo ou a alguém 

característica ou determinado aspecto, é bitransitivo. Desse modo, o correto nesta situação 

seria "conferindo-lhes (às populações locais - objeto indireto) responsabilidade (objeto direto) 

pelo risco à saúde pública". 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001679 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente  

Código do programa: 1294 

Número da questão: 9 



Detalhamento do recurso: Resposta  errada, de acordo com a alternativa, a frase onde 

aparece o trecho: conferindo-as responsabilidade pelos risco à saúde pública. No entanto falta 

o uso do plural nas palavras responsabilidades e riscos, para que fique mais coerente com a 

palavra conferindo-as que indica plural. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000314 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde 

Mental - Psicologia  

Código do programa: 1320 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A questão 9 pede que se assinale a alternativa correta, tendo em 

vista a norma culta da Língua Portuguesa. Porém há um erro gramatical grave na resposta 

apontada como correta pelo gabarito: (c) Alguns países afetados por epidemias de Zika 

atribuem o descontrole à falta de educação das populações locais, conferindo-as 

responsabilidade pelos risco à saúde pública.  Em "pelos risco", faltou colocar a palavra risco 

no plural, assim, de modo correto, ficaria: "pelos riscos", o que invalida a resposta C como a 

correta.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70001619 

Nome do programa/área profissional: Psicologia - Urgência e Emergência 

Código do programa: 1410 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: Na resposta considerada correta, não ocorre concordância verbal, 

pois consta na prova "pelos risco", sendo o correto a flexão do substantivo "risco". Para ocorrer 

concordância a frase deveria estar "pelos riscos à saúde pública". Como não há esta 

alternativa, sugiro anulação. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70002360 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM ENVELHECIMENTO - SERVIÇO SOCIAL 

Código do programa: 1316 

Número da questão: 9 



Detalhamento do recurso: A alternativa "C" do gabarito está incorreta, pois, de acordo com a 

norma culta da Língua Portuguesa, no trecho "conferindo-as responsabilidade pelos risco à 

saúde pública" não há concordância entre a preposição "pelos" e o substantivo "risco". Dessa 

forma, o correto no trecho é "conferindo-as responsabilidade pelos riscos à saúde pública". 

Sendo assim, solicito a anulação da presente questão.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000253 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência multiprofissional em cuidados 

intensivos de adulto 

Código do programa: 1402 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: A questão tem como alternativa correta a letra C,porém A palavra  

"Risco"  é um substantivo masculino, variável de acordo com a gramática da língua portuguesa 

ela flexiona de acordo com o tempo verbal. 

Nesse caso não tem concordância a palavra ser aplicada no singular, já que está logo após da 

preposição "pelos" para haver concordância ficaria " pelos riscos à Saúde Pública" 

Peço por gentileza a anulação da questão. 

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000670 

Nome do programa/área profissional: Enfermagem Neonatológica 

Código do programa: 1961 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: Na questão de número 9, o verbo conferir tem sentido de atribuir, e 

apresenta os dois complementos, objeto direto e indireto. Portanto, a regência certa seria 

conferir algo a alguém, no caso, conferindo-lhes responsabilidade. Além disso, na questão está 

escrito "os risco", em que o artigo não concorda com a palavra no plural. Solicito anulação da 

questão.  

Resposta ao recurso: deferido 

1. 

Código de inscrição: 70000782 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 10 



Detalhamento do recurso: A questão tem a seguinte frase: "O único hospital especializado em 

doenças cardíacas que atende pelo SUS está superlotado."  

 

A questão pede: Indique a única alternativa correta.  

 

O gabrito mostra que a resposta correta é a letra (A) que tem a seguinte descrição: Apenas um 

dos hospitais especializados em doenças cardíacas da cidade atente pelo SUS e está 

superlotado. 

 

A frase é clara em dizer que na cidade tem UM único hospital especializado em doenças 

cardíacas. 

 

Logo,  a resposta correta é a (E), que tem a seguinte descrição: 

Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas que está superlotado.  

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000194 

Nome do programa/área profissional: Urgência e Emergência - Enfermagem 

Código do programa: 1407 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: As alternativas não correspondem com as do dia da prova. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000082 

Nome do programa/área profissional: saúde da criança e do adolescente 

Código do programa: 1295 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: Conforme o texto a resposta da questão de Lingua Portuguesa 10 é 

a alternativa D. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70001698 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM ONCOLOGIA - ENFERMAGEM  

Código do programa: 1392 

Número da questão: 10 



Detalhamento do recurso: A questão coloca a seguinte frase  "O único hospital especializado 

em doenças cardíacas que atende pelo SUS está superlotado", que indica que existe apenas 

UM hospital ESPECIALIZADO em doenças cardíacas na cidade, e que este está superlotado, 

ou seja, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. Porém no gabarito está 

indicando a alternativa B como a correta, o que não faz sentido, pois a frase em si, ressalta que 

existe apenas UM hospital especializado. Em nenhum momento existe a menção de que há 

outro hospital especializado. Questão mal formulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70001914 

Nome do programa/área profissional: Programa de residência multiprofissional em oncologia - 

enfermagem 

Código do programa: 1392 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: Da frase "O único hospital especializado em doenças cardíacas que 

atende 

pelo SUS está superlotado." entende-se que há um único hospital especializado na cidade, que 

não necessariamente atende somente pelo SUS, e este está superlotado. Se o hospital em 

questão atendesse somente pelo SUS, a palavra atende deveria anteceder ao advérbio 

apenas. Ela também pode ser interpretada como se no local em questão, existisse outros 

hospitais, mas que não são especializados em doenças cardíacas. Sugiro que a questão seja 

anulada por frase ambígua. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70002206 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: A questão 10, com a seguinte frase: " O ÚNICO hospital 

especializado em doenças cardíacas que atente pelo SUS está lotado." Pelo gabarito a 

alternativa é a letra A, o que torna impossivel, uma vez que o enunciado fala sobre APENAS 

UM DOS HOSPITAIS.... Retratando assim que existe outros hospitais alem do que foi 

enunciado. Segundo o dicionario brasileiro a palavra ÚNICO:  

adjetivo 

1. que é só um 

2. que não tem outro da sua natureza ou espécie 

3. exclusivo  

Logo a questão A se torna incorreta.  

Para se tornar correta deveria estar escrito: 

"Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da cidade QUE atende pelo 

SUS está lotado." 



Solicito que verifiquem a questão. 

 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70002447 

Nome do programa/área profissional: Residência em Enfermagem Neonatológica 

Código do programa: 1961 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: Na questão 10 o enunciado diz que um único hospital em uma 

determinada cidade era especializado em doenças cardíacas, porém o gabarito divulgado 

mostra que a cidade tinha mais de um hospital especializado na área, portanto a letra correta 

seria E e  não D como está no gabarito disponível no site.  

Muito obrigada! 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70001679 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde da 

Criança e Adolescente - Fisioterapia  

Código do programa: 1294 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: Resposta com duplo sentido, de acordo com o dicionário o 

significado da palavra único é de que só existe um no seu gênero ou espécie, que não tem 

outro igual. No enunciado da pergunta a notícia é sobre o único hospital especializado em 

doenças cardíacas que atende pelo SUS, na resposta fala sobre apenas um dos hospitais 

especializados em doenças cardíacas da cidade atende pelo SUS e está superlotado.  

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000270 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional em 

Cardiologia - Nutrição 

Código do programa: 1395 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: Na questão 10 nos diz que: "A manchete principal do jornal diário 

de uma cidade do interior paulista informa: "O 

único hospital especializado em doenças cardíacas que atende pelo SUS está 

superlotado"." 

 



Segundo o gabarito a alternativa correta seria a B, que nos diz: "Apenas um dos hospitais 

especializados em doenças cardíacas da cidade 

atende pelo SUS e está superlotado." 

 

Porém o enunciado da questão confirma que há apenas um (01) único hospital especializado 

em doenças cardíacas. O que dá margem para a alternativa E estar correta, já que a mesma 

reafirma que há UM ÚNICO hospital especializado em doenças cardíacas, e não que apenas 

um DOS HOSPITAIS (no PLURAL) está superlotado. A palavra ÚNICO, segundo o dicionário 

Aurélio significa: Só; sem outro da sua espécie ou qualidade. 

 

A alternativa E nos diz: "Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 

que está 

superlotado." REPETINDO o enunciado. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70002000 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Envelhecimento - Fisioterapia  

Código do programa: 1863 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: Na questão 10 nos diz que: "A manchete principal do jornal diário 

de uma cidade do interior paulista informa: "O 

único hospital especializado em doenças cardíacas que atende pelo SUS está 

superlotado"." 

 

Segundo o gabarito a alternativa correta seria a B, que nos diz: "Apenas um dos hospitais 

especializados em doenças cardíacas da cidade 

atende pelo SUS e está superlotado." 

 

Porém o enunciado da questão confirma que há apenas um (01) único hospital especializado 

em doenças cardíacas. O que dá margem para a alternativa E estar correta, já que a mesma 

reafirma que há UM ÚNICO hospital especializado em doenças cardíacas, e não que apenas 

um DOS HOSPITAIS (no PLURAL) está superlotado. A palavra ÚNICO, segundo o dicionário 

Aurélio significa: Só; sem outro da sua espécie ou qualidade. 

 

A alternativa E nos diz: "Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 

que está 

superlotado." REPETINDO o enunciado. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000083 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia Pediátrica - Nutrição 

Código do programa: 1397 



Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: A alternativa correta "Apenas um dos hospitais especializados em 

doenças cardíacas da cidade atende pelo SUS e está superlotado" afirma que há mais de um 

hospital especializado em doenças cardíacas. De acordo com a questão há somente um 

hospital especializado na área e esse está superlotado. Tal significado corresponde à 

alternativa E: "Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas que está 

superlotado". 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70002235 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em 

Oncologia 

Código do programa: 1603 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: O gabarito "E" não contempla a alternativa pedida em  

 

"A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 

informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 

pelo SUS está superlotado".  

 

O que se pede é a única alternativa correta que substitui o trecho. 

 

Segundo o gabarito "e) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da 

cidade atende pelo SUS e está superlotado. " 

 

A alternativa que melhor contempla é: 

"a) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 

que está superlotado. " 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000151 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Fisioterapia  

Código do programa: 1403 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: A questão 10, segundo o gabarito tem como alternativa correta a 

letra B, porém esta não me parece correta. A frase em destaque no enunciado diz "o único 

hospital especializado em doenças cardíacas que atende pelo SUS" então não podemos 

aceitar a B como correta já que dá a entender que há mais de um hospital especializado. 

Considero que a alternativa correta seria a alternativa E.  

Resposta ao recurso: indeferido 



1. 

Código de inscrição: 70000163 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Ortopedia 

e Traumatologia - Fisioterapia 

Código do programa: 1690 

Número da questão: 10 

Detalhamento do recurso: A questão diz: A manchete principal do jornal diário de uma cidade 

do interior paulista informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 

pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

A alternativa que aparece como correta é: 

b) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da cidade 

atende pelo SUS e está superlotado. 

Porém, conforme a manchete há apenas um hospital especializado em doenças cardíacas, e a 

alternativa B afirma ter mais de um de acordo com o seguinte: "Apenas um DOS HOSPITAIS 

ESPECIALIZADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS.." 

Sendo então a alternativa mais coerente de acordo com a manchete a seguinte: 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas que está superlotado. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70001015 

Nome do programa/área profissional: Programa de residencia multiprofissional em ortopedia 

e traumatologia - enfermagem  

Código do programa: 1691 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recurso: Observa-se que a questão 5 solicita ao candidato o reconhecimento 

da alternativa que completa, de acordo com a norma culta, a lacuna apresentada pelo 

enunciado. Apesar de se respeitar a decisão da banca, que aponta como gabarito a letra D, 

solicita-se a revisão dessa resposta. 

Tal revisão se torna necessária, pois observa-se que, na letra A, não houve desvio com relação 

à norma culta. A ausência do acento grave antes de “inclinação”, na expressão “no que diz 

respeito a inclinação”, pode ser justificada pela ausência do artigo feminino definido “a”, cuja 

utilização se torna facultativa. O único “a” apresentado após a palavra “respeito” poderia ser 

apenas a preposição exigida pela regência nominal de “respeito”. 

Dessa forma, solicita-se à banca que reveja a questão 5 e, se possível, já que apresenta mais 

de uma possibilidade correta, decida por sua anulação. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70001015 

Nome do programa/área profissional: programa de residência multiprofissional em ortopedia e 

traumatologia- enfermagem 



Código do programa: 1691 

Número da questão: 4 

Detalhamento do recurso: Observa-se que a questão 4 solicita ao candidato o reconhecimento 

da alternativa que substitui, de acordo com a norma culta, os termos destacados. Apesar de se 

respeitar a decisão da banca, que aponta como gabarito a letra C, solicita-se a revisão dessa 

resposta. 

Tal revisão se torna necessária, pois o pressuposto da questão está pautado na relação de 

sinonímia entre os termos, capaz de assegurar a plausibilidade de se usar um termo em 

detrimento de outro. Dessa maneira, percebe-se que o distanciamento semântico entre os 

termos “fatos”, presente no enunciado, e “notícias”, presente na letra c, apontada pelo gabarito 

como sendo a correta, cria uma efetiva dificuldade para o candidato capaz de prejudicá-lo na 

execução do exercício.  Como fundamentação, evoca-se as referências presente no dicionário 

Aurélio, que atribuem ao vocábulo “notícia” a seguinte acepção:  “Informação a respeito de 

acontecimentos ou mudanças recentes”. A palavra “fato”, por sua vez, diz respeito a “coisa 

realizada, fato, feito”.  

Dessa forma, solicita-se à banca que reveja a questão 4 e, se possível, decida por sua 

anulação dada a dificuldade na construção da clareza de seus itens. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70000847 

Nome do programa/área profissional: PROGRAMA DE  RESIDÊNCIA  

MULTIPROFISSIONAL  EM SAÚDE DA  CRIANÇA E  ADOLESCENTE  - SERVIÇO SOCIAL 

Código do programa: 1420 

Número da questão: 5 

Detalhamento do recurso: Segundo o dicionário  online português.  A palavra predileção é 

preferência tem  o mesmo sentido é significado.  

Preferência :s.f. Ato de preferir uma pessoa a outra ou de escolher uma coisa em detrimento de 

outra. 

Predileção :s.f. Escolha preferencial optada entre uma coisa e outra; ação de escolher entre 

uma pessoa e outra.  

Questão 5 passível de ser anulada. 

Resposta ao recurso: indeferido 

1. 

Código de inscrição: 70001015 

Nome do programa/área profissional: programa de residência multiprofissional em ortopedia e 

traumatologia - enfermagem  

Código do programa: 1691 

Número da questão: 9 

Detalhamento do recurso: Observa-se que a questão 9 solicita ao candidato o reconhecimento 

da alternativa redigida de forma correta, de acordo com a norma culta. Apesar de se respeitar a 

decisão da banca, que aponta como gabarito a letra C, solicita-se a revisão dessa resposta.  



Tal solicitação se baseia no fato de que há uma impropriedade gramatical na alternativa 

apontada como certa pela banca, pois, ao dizer “Alguns países afetados por epidemias de Zika 

atribuem o descontrole à falta de educação das populações locais, conferindo-as 

responsabilidade pelos risco à saúde pública”, observa-se o uso equivocado do pronome 

oblíquo “as” além de um crasso desvio de concordância nominal no sintagma “pelos risco”. A 

regência do verbo “conferir” exige que se estabeleça a presença de um objeto direto  e outro 

indireto, pois confere-se algo a alguém. Assim sendo, a expressão “responsabilidade pelos 

riscos à saúde pública” configura-se como objeto direto, sendo, portanto, necessária a  

presença do pronome oblíquo “lhe”, associado ao verbo, para a construção do objeto indireto. 

Dessa maneira, a letra C só se configuraria como correta, se dissesse:  “Alguns países 

afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta de educação das populações 

locais, conferindo-lhes responsabilidade pelos riscos à saúde pública”. 

Dado o equívoco apresentado pela banca pelo próprio gabarito oficial, solicita-se, por favor,  a 

anulação desta questão. 

Resposta ao recurso: deferido 


