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RESPOSTA AOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO 

 

Questão nº 02 

Resposta: 

Consideramos adequada a observação, realmente existe dubiedade nas respostas 

Questão deverá ser anulada 

Recurso deferido 

 

( x ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 

Questão nº 04 

Resposta: 

Consideramos adequada a observação, realmente existe dubiedade nas respostas 

Questão deverá ser anulada 

Recurso deferido 

( x ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 

Questão nº 11 

Resposta: 

 

O recurso impetrado alega que o item “A” da questão 11 está incorreta, ocasionando em 

duas alternativas incorretas, quando apenas umas seria incorreta...A letra “D”. 

A fundamentação para tanto baseia-se nos conceitos clássicos sobre hérnias verdadeiras 

e falsas, atendo-se apenas na presença dos três componentes (anel, conteúdo e saco 

herniário). 

Deve-se considerar as implicações etiológicas de cada caso. As hérnias ditas 

verdadeiras, decorrentes de falhas no fechamento de um canal preexistente possuem os 

3 componentes pois o peritônio projeta-se juntamente com as vísceras pelo defeito 

(anel) e forma o saco héniário e respectivo conteúdo. 

As hérnias falsas, geralmente não possuem saco herniário, pois são de origem 

traumática. Desta foram a letra “A” está correta. 



A letra ‘D” é a incorreta, portanto seria a alternativa certa para acerto da questão. 

Trata-se de uma interpretação equivocada do candidato. 

 

Literatura consultada:  

De Nardi te al. Casos de rotina cirúrgica em medicina veterinária de pequenos 

animais . Ed, São Paulo: Medvet, 2019. 

Fossum, T. W. Small animal surgery, 4ª ed.  Mosby, 2013. 

 

(  ) DEFERIDO ( x ) INDEFERIDO 

 

Questão nº 13 

Resposta: 

O recurso impetrado alega que:  

No livro Cirurgia de Pequenos Animais, segunda edição, de Theresa W.Fossum, página 644, no 

subtítulo de DEFINIÇÕES, informa que o prolapso/hiperplasia vaginal ocorre durante o estro 

OU o pró-estro. Portanto, a alternativa C está correta, 

Linha de pensamento correta, porém dentre as alternativas, a letra “B” inclui as possibilidades 

de proestro e estro e a C apenas estro.  

O tema está de acordo com o que diz De Nardi te al. Casos de rotina cirúrgica em medicina 

veterinária de pequenos animais . Ed, São Paulo: Medvet, 2019. Capitula 12, paag.307 

Fossum, T. W. Small animal surgery, 4ª ed.  Mosby, 2013. 

 

 (  ) DEFERIDO ( x ) INDEFERIDO 

 

Questão nº 18 

Resposta: 

Consideramos adequada a observação, realmente existe dubiedade nas respostas 

Questão deverá ser anulada 

 

( x ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 

Questão nº 22 

Resposta: 

 

Consideramos adequada a observação, realmente existe dubiedade nas respostas 

Questão deverá ser anulada 

 

 ( x ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 



Questão nº 24 

Resposta: 

 

Consideramos adequada a observação, realmente existe dubiedade nas respostas 

Questão deverá ser anulada 

 

 ( x ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 

Questão nº 34 

Resposta: 

 

Consideramos adequada a observação, realmente existe dubiedade nas respostas 

Questão deverá ser anulada 

 

 ( x ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 

Questão nº 38 

Resposta: 

 

Resivão da alternativa de “E” para “A” 

 ( x ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 

 

Recurso Individual  

Resposta: 

 

Recurso do candidato Nº de inscrição: 0768744-5, os pontos das questões anuladas não 

são redistribuídos nas questões, são somadas ao total de acertos do candidato.   

Recurso INDEFERIDO 
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