
 

 

 

 
 
 

 

Realização: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS E EM ÁREA 
PROFISSIONAL DA SAÚDE– EDITAL10/2019 

 
 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 
- QUESTÕES DA PROVA ESCRITA OBJETIVA, REALIZADA EM 27/10/2019 -  

 
 

1- Após análise dos recursos pela Comissão Elaboradora de Questões, a Coordenadoria Permanente de Seleção, TORNA 

PÚBLICO os pareceres com as justificativas de anulação/alteração de gabarito das questões da prova escrita objetiva: 

  

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFPI/HU - ÁREA PROFISSIONAL: ENFERMAGEM; RESIDÊNCIA EM ÁREA 
PROFISSIONAL DA SAÚDE - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ENFERMAGEM OBSTÉTRICA; RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO 

BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA - ÁREA PROFISSIONAL: ENFERMAGEM 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

9 D - Anulação 

Trata-se de legislação oficial que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e consta em veículos de comunicação 
oficial as alterações que foram feitas desde a publicação 
da Lei em 1990. Entretanto, o enunciado da questão 
realmente define “Em relação a esses serviços de 
atenção à saúde, de acordo com o expresso na Lei 
8.080/1990”. Desta forma optou-se por anular a questão. 

 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFPI/HU - ÁREA PROFISSIONAL: FARMÁCIA 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

9 D - Anulação 

Trata-se de legislação oficial que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e consta em veículos de comunicação 
oficial as alterações que foram feitas desde a publicação 
da Lei em 1990. Entretanto, o enunciado da questão 
realmente define “Em relação a esses serviços de 
atenção à saúde, de acordo com o expresso na Lei 
8.080/1990”. Desta forma optou-se por anular a questão. 

28 D - Anulação Constam duas opções corretas: „C‟ e „D‟. 

38 E - Anulação 

A tamização é uma operação farmacotécnica onde 
partículas são passadas por meio de tamis de abertura 
de malha conhecida. A questão solicitada versa sobre 
ensaios de caracterização de pós e a resposta correta 
que foi escolhida é de ANÁLISE GRANULOMÉTRICA. 
Entretanto, a referência estipulada (ANSEL et al., 2013) 
no edital traz a descrição do ensaio de ANÁLISE 
GRANULOMÉTRICA, como se fosse um ensaios de 
TAMIZAÇÃO (talvez em função de tradução e adaptação 
a língua portuguesa). Isso pode ter contribuído de forma 
conflituosa para a escolha de duas opções. Frente ao 
exposto, a questão possui, segundo a literatura 
recomendada, duas respostas. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFPI/HU - ÁREA PROFISSIONAL: FISIOTERAPIA; RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA - ÁREA PROFISSIONAL: FISIOTERAPIA 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

9 D - Anulação 

Trata-se de legislação oficial que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e consta em veículos de comunicação oficial 
as alterações que foram feitas desde a publicação da Lei em 
1990. Entretanto, o enunciado da questão realmente define 
“Em relação a esses serviços de atenção à saúde, de acordo 
com o expresso na Lei 8.080/1990”. Desta forma optou-se 
por anular a questão. 

15 B - Anulação 
Após análise das opções, verificou-se duas respostas para a 
questão. 
 

16 C D 
Alteração de 

gabarito 

A opção correta é a letra D, pois possivelmente o paciente 
poderá necessitar de algum equipamento adaptativo (por 
exemplo: pegadores). 

29 B - Anulação Questão repetida com a questão 30. 

30 B A Anulação Questão repetida com a questão 29. 

34 C - Anulação 
Na questão citada os sintomas apresentados podem 
acometer tanto a esclerose lateral amiotrófica como a 
ecolerose múltipla. Portanto, existem duas opções corretas. 

37 A B 
Alteração de 

gabarito 
Na Artrite reumatoide há o acometimento das articulações 
distais, sendo no caso todas as assertivas corretas.  

38 D E 
Alteração de 

gabarito 

Segundo DOLKEN, no livro Fisioterapia em Ortopedia, o 
aspecto radiológico chamado coluna em bambu é um achado 
TARDIO nessa afecção, sendo no caso essa assertiva falsa. 
É comum o paciente apresentar rigidez matinal, sendo no 
caso essa assertiva verdadeira. A sequência correta 
encontra-se na letra „E‟. 

 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFPI/HU - ÁREA PROFISSIONAL: NUTRIÇÃO 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

9 D - Anulação 

Trata-se de legislação oficial que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e consta em veículos de comunicação 
oficial as alterações que foram feitas desde a publicação 
da Lei em 1990. Entretanto, o enunciado da questão 
realmente define “Em relação a esses serviços de 
atenção à saúde, de acordo com o expresso na Lei 
8.080/1990”. Desta forma optou-se por anular a questão. 

11 E - Anulação 

A referida questão possui erro de digitação que tornou a 
opção “A” incorreta, além da opção proposta como 
resposta adequada para questão. Dessa forma, a 
questão apresenta mais de uma resposta. 

32 B - Anulação 
A questão apresenta erro de digitação o que inviabiliza a 
resposta adequada pelo candidato.  

39 A - Anulação 

Considerando a discordância dos autores em relação a 
recomendação de bebidas alcoólicas e café em 
indivíduos com doenças do trato gastrointestinal 
superior, opta-se por anular a questão.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Realização: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS E EM ÁREA 
PROFISSIONAL DA SAÚDE– EDITAL10/2019 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFPI/HU - ÁREA PROFISSIONAL: PSICOLOGIA; RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA - ÁREA PROFISSIONAL: PSICOLOGIA 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

9 D - Anulação 

Trata-se de legislação oficial que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e consta em veículos de comunicação 
oficial as alterações que foram feitas desde a publicação 
da Lei em 1990. Entretanto, o enunciado da questão 
realmente define “Em relação a esses serviços de 
atenção à saúde, de acordo com o expresso na Lei 
8.080/1990”. Desta forma optou-se por anular a questão. 

 

 

RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE - ÁREA PROFISSIONAL: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

9 D - Anulação 

Trata-se de legislação oficial que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e consta em veículos de comunicação 
oficial as alterações que foram feitas desde a publicação 
da Lei em 1990. Entretanto, o enunciado da questão 
realmente define “Em relação a esses serviços de 
atenção à saúde, de acordo com o expresso na Lei 
8.080/1990”. Desta forma optou-se por anular a questão. 

40 B - Anulação 

O enunciado da questão deveria constar “Marque a 
resposta INCORRETA‟ em vez disto, equivocadamente 
foi colocado “Marque a resposta CORRETA‟, com 
resposta a letra B que é a alternativa incorreta. Assim 
sendo, sugere-se que a questão seja anulada. 

 

 

RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - MEDICINA VETERINÁRIA (Todas as áreas de concentração); RESIDÊNCIA EM ÁREA 
PROFISSIONAL DA SAÚDE - ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA; RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - REPRODUÇÃO 

ANIMAL 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

9 D - Anulação 

Trata-se de legislação oficial que regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e consta em veículos de comunicação 
oficial as alterações que foram feitas desde a publicação 
da Lei em 1990. Entretanto, o enunciado da questão 
realmente define “Em relação a esses serviços de 
atenção à saúde, de acordo com o expresso na Lei 
8.080/1990”. Desta forma optou-se por anular a questão. 

24 C B 
Alteração de 

gabarito 

Procede as reclamações em virtude de engano na 
digitação do gabarito. Desta forma a alternativa correta é 
a letra" B". 

33 B A 
Alteração de 

gabarito 

Por equívoco de envio, o gabarito para a resposta da 
questão 33 foi letra “B” Após revisão, o gabarito deve ser 
modificado para a letra “A”. 

35 B - Anulação 
Questão já utilizada no Processo Seletivo regido pelo 
Edital 19/2015 

 

2- Em conformidade com o item 10.3 do edital, na prova escrita objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) anulada(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos. 

3- As alterações de gabarito valerão para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
4- O gabarito oficial após recursos está disponível no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese. 
5- Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 
 

Teresina, 8 de novembro de 2019. 


