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QUESTÃO JUSTIFICATIVA DA BANCA 
Recurso 

deferido ou 
indeferido 

RESPOSTA AO RECURSO 

(Gabarito mantido ou 
alterado ou questão 

anulada) 

12 O recurso procede houve erro de gabarito deferido Alterado de B para D 

16 O recurso procede existe mais de uma alternativa possível. Deferido Anulada 

18 A bibliografia apresentada como justificativa para o recurso não consta na bibliografia do Edital. A 
questão foi confeccionada com base no Livro Castro et al., 2015 – Princípios e Técnicas de Cirurgias 
Reconstrutivas da pele de cães e gatos. E a alternativa correta consta na página 98 (semeadura item B) 

Indeferido Mantido 

19 A bibliografia apresentada como justificativa para o recurso não consta na bibliografia do Edital. A 
questão foi confeccionada com base no Livro Castro et al., 2015 – Princípios e Técnicas de Cirurgias 
Reconstrutivas da pele de cães e gatos. E a alternativa correta consta nas páginas 95 e 96 e 
nomenclatura dos enxertos. 

Indeferido Mantido 

22 A bibliografia apresentada no recurso refere-se ao capítulo 6 – Sistema circulatório de _equinos e 
ruminantes área não contemplada no concurso. O enunciado da questão refere-se claramente a 
abordagem cirúrgica e a afirmativa correta foi obtida de Slatter- Manual de Cirurgia de pequenos animais 
V.1 página 500, figura 34.1 ano 1998. 

Indeferido Mantido 

28 De acordo com o recurso, o candidato alega que não é especificado o exame de imagem, porém a 
utilização do meio de contraste Bário já indica tratar-se de técnica radiográfica contrastada. 

Indeferido Mantido 

34 Não há repetição de alternativa visto que os termos anestesia e analgesia não são sinônimos. Indeferido Mantido 

35 O recursos se apóia em literatura que não consta da lista de referências do Edital. De acordo com 
Greene, 2002 (página 54) a alternativa correta é a letra “A”, com doença sistêmica severa. Além disso, a 
definição atual da American Society of Anesthesiologists (inalterada desde 2014) também define um 
paciente ASA III como “um paciente com doença sistêmica severa”. 

Indeferido Mantido 
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39 O gabarito está certo. Sustenta-se na literatura especializada em Medicina Felina (Susan Little, 2012) 
recomendada. As alterações cardiológicas são frequentemente observadas nos gatos com 
hipertireoidismo e, dentre essas alterações, à ausculta pode-se observar a presença tanto de sopro 
como de taquicardia. Quando se ausculta um gato e identifica-se um sopro, deve-se incluir 
hipertireoidismo no diagnóstico diferencial. 

Indeferido Mantido 

     
 


