
                                      

 

 

 

EDITAL COREMU Nº 01/2020 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

(RMISFC) DA UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG E SECRETARIA DE SAÚDE DE GURUPI 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS – RESULTADO PRELIMINAR 

1ª FASE (PROVA OBJETIVA) 

 

A Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) da Universidade de Gurupi, no uso 

de suas atribuições legais, torna pública a Resposta aos Recursos referente ao Resultado Preliminar da 1ª 

fase (prova objetiva), nos termos do Edital nº 01/2020, conforme segue: 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

QUESTÃO JUSTIFICATIVA SITUAÇÃO 

03 

PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BÁSICA - 

possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada 
aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as 

pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela 

atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de 
mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento 

pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço 

de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na 

Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas 
que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e 

sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas 

para suas demandas e necessidades. 
Alternativa correta D. 

INDEFERIDO 

04 

Este conceito é o caput do artigo 196 da Constituição Federal, o 

primeiro artigo que versa sobre a saúde: 

CF 88, Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

A Alternativa A está incorreta – A Lei nº 8.080/90 regulamenta 

os artigos constitucionais da saúde e dispõe sobre a organização 
do SUS. 

Alternativa correta C. 

INDEFERIDO 

08 

Pois, de acordo com a PORTARIA Nº 2.446, DE 11 DE 

NOVEMBRO DE 2014, onde e redefinida a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS), "Art. 10. São temas prioritários da 

PNPS: 

III - práticas corporais e atividades físicas, que compreende 
promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas 

corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das 

condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e 

incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, dentre outras 
práticas; 

V - Enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas, que 

compreende promover, articular e mobilizar ações para redução 

INDEFERIDO 



                                      

 

 

 

do consumo abusivo de álcool e outras drogas, com a 

corresponsabilização e autonomia da população, incluindo ações 
educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e 

sociais."  

A alternativa C está incorreta porque exclui as drogas 

(enfrentamento do uso abusivo de álcool excluindo as drogas); 
portanto o inciso V do art.10 descreve o enfrentamento do uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 

Alternativa correta D. 

11 

Recurso em desacordo aos itens 11.3, 11.5.1. e 11.9. O Edital 

COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 

obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 

Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 
qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 

parte da norma regente do certame. 

Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 
há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 

que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 

conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 
igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 

legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 

conexos. 

INDEFERIDO 

12 

Recurso em desacordo aos itens 11.3, 11.5.1. e 11.9. O Edital 
COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 

obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 

Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 
qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 

parte da norma regente do certame. 

Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 

há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 
que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 

conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 

igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 
legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 

conexos. 

INDEFERIDO 

14 

Recurso em desacordo aos itens 11.3, 11.5.1. e 11.9. O Edital 

COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 
obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 

Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 

qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 
parte da norma regente do certame. 

Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 

há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 

que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 
conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 

igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 

legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 
conexos. 

INDEFERIDO 

16 

A questão não apresenta alternativas incorretas. 

BIBLIOGRAFIA: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 

Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. 
Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. 

Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, 
Departamento de Apoio à Descentralização. Coordenação-Geral 

DEFERIDO 



                                      

 

 

 

de Apoio à Gestão Descentralizada. – Brasília: 76 p. – (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos) ISBN 85-334-0960-5. 
1. Diretrizes para o planejamento em saúde. 2. Serviços de saúde. 

3. SUS (BR). I. Título. II. Série. 

18 

A questão foi baseada na Lei Nº 8.080/90 no seu artigo 5º, e a 

escolha para desmembramento do item I, foi justamente para 
evitar a obviedade da resposta e assim aumentar o número de 

afirmativas, e sua semelhança com outras questões, é esperado 

pois trata-se dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
Edital COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 

obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 

Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 

qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 
parte da norma regente do certame. 

Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 

há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 
que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 

conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 

igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 
legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 

conexos. 

INDEFERIDO 

19 

No material do Ministério da saúde, intitulado: Acolhimento e 

Classificação de risco nos serviços de urgência, do ano de 2009, 
na página 40, no segundo parágrafo fala: ...a classificação de 

risco é realizada por profissional de enfermagem de nível 

superior, que se baseia em consensos estabelecidos 
conjuntamente com a equipe médica para avaliar a gravidade ou o 

potencial de agravamento do caso, assim como o grau de 

sofrimento do paciente. 

Desta forma a Resposta B encontra-se incorreta, a partir do 
momento que refere que classificação de risco pode ser realizada 

por qualquer profissional de nível superior e não o enfermeiro e 

baseia-se em consensos estabelecidos conjuntamente com equipe 
do serviço social e não equipe médica. 

INDEFERIDO 

24 

Realmente houve a inserção acidental de um trecho de disciplina 

específica sobre acidente vascular cerebral na opção III, porém 

após a afirmativa formulada, e como o tema é algo específico, 
fica claro que não fazia parte da resposta em questão. Porém 

caracteriza erro na questão, seno necessário anulação da mesma. 

DEFERIDO 

29 

No Programa ENTENDA O SUS de 25 de setembro de 2018 do 
Ministério da Saúde – acesso: 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/53536-

saude-em-serie-saiba-quando-procurar-a-unidade-basica-de-

saude. 
O usuário é classificado de acordo com o grau risco do quadro 

de saúde atual. Pacientes mais graves, com risco de morte, têm 

prioridade no atendimento. A classificação de risco é feita por 
meio de cores: 

VERMELHA – Emergência – ATENDIMENTO IMEDIATO 

LARANJA – Muito urgente – ATENDIMENTO EM ATÉ 10 

MINUTOS 
AMARELA – Urgente – ATENDIMENTO EM ATÉ UMA 

HORA 

VERDE – Pouco Urgente – ATENDIMENTO EM ATÉ DUAS 
HORAS 

INDEFERIDO 



                                      

 

 

 

AZUL – Pouco Urgente – ATENDIMENTO EM ATÉ QUATRO 

HORAS 
Desta forma a opção D encontra-se incorreta ao apresentar 50 

minutos e não em até 240 minutos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 

COMUNIDADE 

QUESTÃO JUSTIFICATIVA SITUAÇÃO 

32 

De acordo com a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO 

DE 2017, CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA 
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: A Equipe de Saúde da Família 

(eSF): Composta no mínimo por médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, 
preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). 

Está é a composição mínima o agente de combate às endemias 

(ACE) pode fazer parte assim como outros profissionais. 
Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias 

(ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, 

preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou 
técnico em saúde bucal. 

Alternativa correta D. 

INDEFERIDO 

33 

Recurso em desacordo aos itens 11.3, 11.5.1. e 11.9. O Edital 

COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 
obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 

Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 

qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 
parte da norma regente do certame. 

Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 

há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 

que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 
conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 

igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 

legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 
conexos. 

INDEFERIDO 

34 

Recurso em desacordo aos itens 11.3, 11.5.1. e 11.9. O Edital 

COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 

obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 
Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 

qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 

parte da norma regente do certame. 
Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 

há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 

que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 
conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 

igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 

legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 

conexos. 

INDEFERIDO 

38 

Recurso em desacordo aos itens 11.3, 11.5.1. e 11.9. O Edital 

COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 

obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 
Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 

qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 

parte da norma regente do certame. 

Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 

INDEFERIDO 



                                      

 

 

 

há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 

que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 
conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 

igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 

legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 

conexos. 

40 

Recurso em desacordo aos itens 11.3, 11.5.1. e 11.9. O Edital 

COREMU nº 01/2020, não prevê e nem informa a 

obrigatoriedade de que as questões das provas da Residência 
Multiprofissional sejam inéditas, não tendo os candidatos 

qualquer direito em exigir tal característica, visto que não faz 

parte da norma regente do certame. 

Além disso, até o momento da abertura do caderno de provas não 
há ciência, por parte dos candidatos, do conteúdo das questões 

que compõe o caderno de provas, e assim não há como já 

conhecerem das suas respostas, competindo todos de forma 
igualitária, não havendo violação aos princípios da isonomia, da 

legalidade, da impessoalidade, da competição e outros princípios 

conexos. 

INDEFERIDO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CATEGORIA PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

QUESTÃO JUSTIFICATIVA SITUAÇÃO 

41 

Questão extraída da Lei 7498/86, de 25 de junho de 1986, onde: 

em seu artigo 11: (O Enfermeiro exerce todas as atividades de 

enfermagem, cabendo-lhe...), inciso II (como integrante da 
equipe de saúde), alínea b, reza: participação na elaboração, 

execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, desta 

forma a alternativa B vem de encontro com enunciado da questão, 

as demais alternativas conforme a referida lei são atividades que 
lhe cabem privativamente. 

INDEFERIDO 

42 

Conforme o enunciado da questão foi embasada na resolução do 

COFEN-272/2002 e não na sua revogação, acessado em: 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-2722002-revogada-pela-

resoluao-cofen-n-3582009_4309.html, em suas considerações 

reza: CONSIDERANDO que a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem – SAE, sendo atividade privativa do enfermeiro, 
utiliza método e estratégia de trabalho científico para a 

identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações 

de assistência de Enfermagem que possam contribuir para a 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do 

indivíduo, família e comunidade.  

Desta forma a alternativa C está correta e a afirmativa D a única 
incorreta pois, a consulta de enfermagem compreende o histórico, 

exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução. 

INDEFERIDO 

47 

Conforme Resolução COFEN 543/2017, a questão D é a única 

errada, e no enunciado da questão 47 foi solicitado:  
São corretas as afirmações abaixo, exceto: 

D) a distribuição percentual do total de profissionais de 

enfermagem, deve observar as seguintes proporções mínimas: 
cuidado mínimo 35% de enfermeiros, cuidado de alta 

dependência 50% devem ser enfermeiros, cuidado semi-

intensivo: 42% de enfermeiros e cuidado intensivo: 62% de 

enfermeiros  
O correto seria:  

INDEFERIDO 



                                      

 

 

 

Para cuidado mínimo e intermediário: 33% são enfermeiros 

(mínimo de seis) e os demais auxiliares e/ou técnicos de 
enfermagem; 

2) Para cuidado de alta dependência: 36% são enfermeiros e os 

demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem; 

3) Para cuidado semi-intensivo: 42% são enfermeiros e os 
demais técnicos de enfermagem; 

4) Para cuidado intensivo: 52% são enfermeiros e os demais 

técnicos de enfermagem. 

49 
A questão não versava sobre qual assertiva o candidato deveria 

assinalar. 
DEFERIDO 

50 

Texto na íntegra do recurso: 

Na questão n°50, temos dois erros primeiro a primeira 
alternativa não é verdadeira como está no gabarito, pois, a 

posição Genupeitoral: Paciente se mantém ajoelhado e com o 

peito descansando na cama, os joelhos devem ficar ligeiramente 
afastados. ALGUMAS FINALIDADES: Posição usada para 

exames vaginais, retais e cirurgias. NÃO É INDICADA PARA 

PASSAGEM DE SONDA VESICAL FEMININO, e sim a posição 

Posição ginecológica: Manter a paciente deitada em decúbito 
dorsal, membros inferiores flexionados e afastados, a planta dos 

pés sobre o colchão. ALGUMAS FINALIDADES: Realização de 

exames ginecológicos, sondagem vesical feminina, toque retal.  
Fonte: POTTER, P. Semiologia em enfermagem. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Reichmann & Affonso, 2009. 

 
O segundo erro está na terceira afirmação que no gabarito está 

indicado verdadeira, porém, cateter de alívio não possui balão 

para ser insuflado com água. Pois como o prórpio nome diz é de 

alivio ficará pouco tempo no paciente e o balão tem como 
principal função manter o cateter no paciente.  

'No cateterismo urinário de alívio e intermitente, os cateteres são 

retirados logo após o esvaziamento da bexiga, o que implica em 
menores taxas de ITU. " 

Fonte: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v14n38/pt_clinica3.pdf 

 

Sonda Nelaton Rusch 
Registro Anvisa: 10150470229 

 

As sondas de drenagem Nelaton, são sondas para drenagem de 
urina, produzidas em látex, são macias e flexíveis e diminuem o 

trauma durante a execução da técnica de sondagem de alívio, 

esse tipo não contém balão para ser insuflado. Apresentação em 
diversos tamanhos, indicadas para drenagem da urina de rotina, 

pós-operatório, a partir da bexiga. Não são indicadas como 

sondas permanentes.  

Fonte: http://www.cfernandes.com.br/produto/sonda-nelaton-
rusch/ 

 

O requerente está correto, pelo gabarito alternativa C é a correta 
V, F, V, F. 

Alternativa correta alterada da letra b para a letra C. 

DEFERIDO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CATEGORIA PROFISSIONAL ODONTOLOGIA 



                                      

 

 

 

QUESTÃO JUSTIFICATIVA SITUAÇÃO 

47 

Comentários: A alternativa I está incorreta pois o uso de luvas 
limpas não são medidas de assepsia mas sim utilização de 

equipamento de proteção individual (EPI) e “Constituem uma 

barreira física eficaz que previne a infecção cruzada e a 
contaminação do profissional de saúde e reduz os riscos de 

acidentes.” (Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de 

Riscos / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. – página 72). 
 

A alternativa II está incorreta pois todo material que for 

desinfectado, precisa estar previamente lavado e livre de 
sujidades, conforme o Fluxo de Processamento de Artigos 

preconizado pela Agência de Vigilância Sanitária (Serviços 

Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da 
Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006. – página 75). 

 

A alternativa III está incorreta pois os esporos bacterianos 
somente são eliminados com uso de soluções de Gluteraldeído 

2% (imersão por 30min.), Hipoclorito de Sódio 1% (imersão por 

30min.), ácido peracético 0,001 a 0,2% (imersão por 10min) ou 
pelos métodos de esterilização através de vapor saturado 

(autoclave). (Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de 

Riscos / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. – página 79-

80). 

INDEFERIDO 

50 A questão possui duas assertivas corretas: Letras A e C. DEFERIDO 

 

Gurupi-TO, 12 de março de 2020. 
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