
ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

• Utilize um formulário para cada interposição de recurso. 

•  Os recursos devem ser digitados. 

• Apresentar argumentação lógica e consistente. 

• O recurso deverá ser enviado, como anexo, para a Comissão Executora do Processo Seletivo, 
através do e-mail concursosexternos@upf.br. 

• Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: Simone Ferrari Frandoloso 

Ênfase/programa/instituição: Área de formação/programa/instituição: Medicina 

Veterinária/ Residência Multiprofissional e Profissional em Saúde/ Universidade Federal 

de Passo Fundo. 

Nº inscrição: 04 

E-mail: simone.frandoloso@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito: (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa). 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Solicito que a questão abaixo referida tenha sua resposta corrigida, pois a mesma não 

condiz com a resposta do gabarito. 

Questão 14 - A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, 

que se mantém endêmica nas regiões tropicais da América do Sul e Central e da África. 

No Brasil, a doença tem caráter sazonal, sendo afetada por fatores ambientais, 

ocorrendo com mais frequência em períodos de maior índice pluviométrico e elevação 

das temperaturas, propiciando o aumento da densidade dos vetores. Os macacos têm 

um papel fundamental no controle da FA em humanos, sendo consideradas pelo 

Ministério da Saúde “sentinelas” da doença (adaptado de Ministério da Saúde, 2010). 

Sobre a Febre Amarela, avalie as seguintes afirmativas. 

I. A FA é considerada uma doença não contagiosa. 

II. Os macacos são considerados sentinelas por serem hospedeiros altamente 

suscetíveis, servindo de sinalizadores para um eventual risco do aparecimento da 

doença na população humana. 

III. A Febre Amarela não é uma doença de notificação obrigatória. 

IV. Os macacos são considerados sentinelas por serem resistentes à infecção do vírus da 

FA. 



Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II. 

d) II, III e IV. 

e) I e II. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A resposta correta para esta questão no gabarito é a letra C, mas a resposta correta 

seria a alternativa E, onde I e II são corretas, pois a Febre Amarela é uma doença não 

contagiosa e os macacos são considerados sentinelas por serem hospedeiros altamente 

suscetíveis, servindo de sinalizadores para um eventual risco do aparecimento da 

doença na população humana. 

Trechos citados abaixo condizem com o recurso: 

"A febre amarela silvestre é contagiosa? A doença não é contagiosa, ou seja, não há 

transmissão de pessoa a pessoa, entre de animais a pessoas. É transmitida somente 

pela picada de mosquitos infectados com o vírus da febre amarela." 

Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-

febreamarela 

 "A febre amarela é doenca infecciosa não-contagiosa causada por um arbovírus 

mantido em ciclos silvestres em que macacos atuam como hospedeiros amplificadores 

e mosquitos dos gêneros Aedes na África, e Haemagogus e Sabethes na América, são os 

transmissores." 

Disponível em: VASCONCELOS, P. F. C. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical, vol. 36, n. 2, mar-abr, 2013, p. 275-297. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v36n2/a12v36n2.pdf> 

 

PARECER: 

 

A banca considera a argumentação e as referências apresentadas pelo candidato 
procedente. Será alterado o gabarito de “C” para “E” 

RECURSO DEFERIDO 

 

Comissão Executora 
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