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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

NO CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2019 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERAÇÕES/ANULAÇÕES DE GABARITO 

 

 

QUESTÕES DO EIXO COMUM  

 

Questão 26 – Anulada.  

Justificativa: O recurso foi atendido e a questão foi anulada, pois as diretrizes do NASF não estavam 

no conteúdo programado, presente no edital, para o eixo comum. 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 101 – FISIOTERAPIA 

  

Não houve alterações ou anulações.  

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 102 – FONOAUDIOLOGIA  

 

Questão 32 – Anulada.  

Justificativa: A questão solicita selecionar a avaliação auditiva adequada para a faixa etária além da 

medida eletrofisiológica. A mesma referência citada pela candidata, página 395, descreve os métodos 

auditivos comportamentais, diferente da audiometria de observação, usando os testes de LING que 

permite verificar se a criança está detectando a fala com uma varredura de ampla frequência. Em 

concordância com a candidata, este método não tem como objetivo estimar limiares auditivos e sim 

complementar a avaliação auditiva objetiva, o que confundiu os candidatos impossibilitando-os de 

responder corretamente à questão. Portanto, recurso deferido, questão anulada. 

 

Questão 39 – Anulada.  

Justificativa: O National Joint Commitee of Learning Disabilities (NJCLD), está diretamente ligada 

com as dificuldades de aprendizagem, de caráter pedagógico. Dessa forma, para a questão e o seu 

referido relato de caso, não cabe o termo hipótese diagnóstica, o que confundiu os candidatos 

impossibilitando-os de responder corretamente à questão. Portanto, recurso deferido, questão 

anulada. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 103 – PSICOLOGIA  

 

Não houve alterações ou anulações.  

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 104 – SERVIÇO SOCIAL 

  

Questão 32 – Anulada.  

Justificativa: Em que pese o tema expresso na referida questão estar inserido nos fundamentos da 

profissão do assistente social, e dessa forma, ensejarem o percurso do serviço social até a chamada 

fase da contemporaneidade, assiste razão ao pleito, sob a justificativa de não ser expresso literalmente 

no conteúdo programático publicado no anexo II, do Edital 001/2019, motivo pelo qual a questão será 

anulada. 

 

Questão 34 – Anulada.  

Justificativa: Em que pese o tema expresso na referida questão estar inserido nos fundamentos da 

profissão do assistente social, uma vez que trata das contribuições de uma das precursoras da 

profissão, assiste razão ao pleito, sob a justificativa de não ser expresso literalmente no  conteúdo 

programático publicado no anexo II, do Edital 001/2019,  motivo pelo qual a questão será anulada. 


