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Questão 20 
A questão será anulada diante de sua elaboração ter sido baseada nas notas informativas 154/2017 e 
62/2017 que versam sobre o assunto, porém não constam no referencial do edital, e a citação 2014 foi 
um equívoco. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
 
Questão 28 
A alternativa A está incorreta pois o complexo QRS pode ser representado no ECG em padrões variáveis 
de onda como QS, por exemplo, portanto não sendo sempre representado pelas 3 ondas (QRS). 
A alternativa D está incorreta pois o intervalo QT representa o tempo total para despolarização e 
repolarização ventriculares e é medido a partir do início do complexo QRS até o final da onda T, e não 
até o início da onda T, como a alternativa menciona. 
A alternativa correta é a C, pois o segmento ST representa a repolarização ventricular precoce e dura 
desde o término do complexo QRS até o início da onda T. Consultar referência recomendada: Brunner & 
Sudarth. Capítulo 27. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 30 
A questão solicita a única alternativa que NÃO possua uma complicação gastrointestinal (desidratação é 
uma complicação metabólica da terapia enteral), portanto a alternativa correta é a A. Consultar referência 
recomendada: Brunner & Sudarth. Capítulo 36. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 33 
A alternativa correta é a A, provavelmente ocorreu um equívoco na elaboração do gabarito. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- GABARITO RETIFICADO PARA LETRA A 
 
 
 
Questão 36 
A questão deve ser anulada pois não possui alternativa correta para o comando em questão. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
 
Questão 39 
RECURSO INDEFERIDO.  
O Item I da questão “pacto em defesa da vida” é um dos componentes do PACTO PELA SAÚDE de 2006 
através da portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006. O Pacto em defesa da vida estabelece como 
prioridade a saúde da pessoa idosa. O próprio caderno de envelhecimento e saúde da pessoa idosa na 
página 11, reforça esta afirmação. Com isto, este pacto é considerado uma política pública de relevância 
para a saúde da pessoa idosa no SUS. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 



 
Questão 41 
RECURSO INDEFERIDO. 
O item D apresenta como característica a presença de pulso pedioso diminuído ou ausente o que 
caracteriza o pé isquêmico. O pé neuropático apresenta pulsos pediais amplos e simétricos. Informação 
confirmada no Manual do Pé diabético 2016 na página 13. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 43 
RECURSO INDEFERIDO. 
Uma das características da hanseníase virchoviana é a deficiência imunológica celular e a exacerbação 
e especificidade da resposta humoral conforme o Guia de Vigilância em Saúde afirma na página 328. O 
item IV da referida questão apresenta o contrário, diz que ocorre diminuição da resposta humoral. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 


