
 

COMUNICADO 

JUSTIFICATIVAS PARA A ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA – CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 02 - A questão foi anulada, pois, a alterativa “C” afirma que à direção municipal do SUS 

compete colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão 

sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, 

para controlá-los. O controle deve ser feito às agressões ao meio ambiente. Desta forma, a 

alternativa está incorreta devido a troca da letra “a” pela letra “o” na última palavra da sentença 

(los). 

Questão 05 - A questão foi anulada, pois, segundo o Manual de Orientações para Contratação 

de Serviços de Saúde, quando a disponibilidade de oferta de serviços próprios forem 

insuficientes para garantir o atendimento à população, o gestor de saúde poderá complementar 

a oferta com serviços privados de assistência à saúde, respeitando as competências que lhes são 

atribuídas pela lei, a legislação aplicável às licitações e os limites de seu território no 

planejamento de ações garantidoras da suficiência da assistência. Desta forma, foi constado que 

todas as alternativas são verdadeiras. 

Questão 09 - A questão foi anulada, pois, segundo a Lei 8.142/90, tratando-se sobre a comissão 

de elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) as alternativas “a” e “c” podem ser 

consideradas corretas. 

Questão 11 - A questão foi anulada, pois, a portaria 2.439, de 8 de dezembro de 2005, cujo nome 

é “Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Tratamento, Reabilitação e 

Cuidados paliativos” foi revogada pela nº 874 “Política nacional para a Prevenção e Controle do 

Câncer da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS)”. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA – NUTRIÇÃO 

Questão 14 - A questão foi anulada em função da ausência da letra “E” na última alternativa da 

questão. 

Questão 34 – A questão foi anulada porque a letra “d” afirma que os sobreviventes ao câncer 

devem ser assistidos nos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon), 

nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) e em Instituições de 

referência das quais são egressos, de preferência onde haja programa específico para essa 

população. No entanto, o quadro 11 do Consenso Nacional de Nutrição Oncológica (2016) 

orienta que os sobreviventes sem implicações nutricionais decorrentes do tratamento devem 

ser assistidos na Rede Básica de Saúde e os sobreviventes com implicações nutricionais, nos 



Cacon, nas Unacon e em instituições de referência das quais são egressos, de preferência onde 

haja programa específico para essa população. Desta forma, como a letra “d” não descreve se 

os sobreviventes têm ou não implicações nutricionais todas as letras podem ser consideradas 

corretas.   

Questão 36 - A questão foi anulada, pois, a alternativa “a” está incorreta. A referência utilizada 

para elaborar a questão foi Mahan et al. (2012) que recomenda entre 1,5 a 2,5g de proteína/kg 

de peso para Terapia de Reposição Renal Contínua. No entanto, não foi especificado o tipo de 

terapia de substituição renal e, neste caso, Cuppari (2013) recomenda para manutenção e 

repleção de peso a ingestão proteica entre 1,2 a 1,5g/kg.  

Referência: MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J. L. Krause: Alimentos, Nutrição e 

Dietoterapia. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.CUPPARI, L. Guias de medicina ambulatorial 

e hospitalar da EPM-UNIFESP. Nutrição: clínica no adulto. 3. ed. São Paulo: Manole, 2013. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA – ENFERMAGEM 

Questão 33 - A questão foi anulada pois existem duas opções incorretas. Indiscutivelmente, a 

via endovenosa é a mais utilizada para a aplicação dos agentes quimioterápicos (Bonassa,2016), 

apesar de existirem outras vias, o critério do tempo de duração do tratamento se faz essencial 

para a escolha do melhor acesso terapêutico. 

Referência: BONASSA, E.M.A.; GATO, M.I.R.  Terapêutica oncológica para enfermeiros e 

farmacêuticos. 4ed. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão 08 - A questão foi anulada, pois, segundo o Manual de Orientações para Contratação 

de Serviços de Saúde, quando as disponibilidades de oferta de serviços próprios forem 

insuficientes para garantir o atendimento à população, o gestor de saúde poderá complementar 

a oferta com serviços privados de assistência à saúde, respeitando as competências que lhes são 

atribuídas pela lei, a legislação aplicável às licitações e os limites de seu território no 

planejamento de ações garantidoras da suficiência da assistência. Desta forma, foi constado que 

todas as alternativas são verdadeiras. 

Questão 09 - A questão foi anulada, pois, a alterativa “C” afirma que à direção municipal do SUS 

compete colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão 

sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, 

para controlá-los. O controle deve ser feito às agressões ao meio ambiente. Desta forma, a 

alternativa está incorreta devido a troca da letra “a” pela letra “o” na última palavra da sentença 

(los). 

Questão 10 - A questão foi anulada, pois, segundo a Lei 8.142/90, tratando-se sobre a comissão 

de elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) as alternativas “a” e “c” podem ser 

consideradas corretas. 

 



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 

ENFERMAGEM 

Questão 37 - A questão foi anulada, pois, segundo Brunner e Suddarth (2015) a Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é classificada em quatro categorias, de leve a grave. A 

alternativa está incorreta porque a categoria da DPOC não foi explicitada e não há indicação de 

Ventilação Mecânica para todas as categorias. 

Referência: SMELTZER, SC; BARE, BG. Brunner/Suddarth: tratado de enfermagem médico 

cirúrgica. 13.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 

FISIOTERAPIA 

Questão 24 - A questão foi anulada, pois, apresenta duas alternativas corretas. Nas 

Recomendações Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013) são parâmetros associados ao 

sucesso do desmame ventilatório o volume corrente maior que 4 a 6 mL/Kg de peso ideal e a 

pressão inspiratória negativa menor que -20 a -30 cmH2O. Portanto, as alternativas “a” e “c” 

são factíveis como resposta da questão.  
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