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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada interposição de recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, para a Comissão Executora do Processo Seletivo, 

através do e-mail concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: Mari Jane Taube 

 

Ênfase/programa/instituição: 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E PROFISSIONAL EM 

SAÚDE/ Clínica médica de ruminantes 

Nº inscrição: 

547 

E-mail: marijaninha@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): 

Como candidato inscrito, solicito a revisão das questões da parte específica da prova para 

animais de produção. 

Questão número 21; 

Solicito que conforme as justificativas citadas abaixo seja revista essa questão para que possa 

ser anulada. 
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JUSTIFICATIVA: 

QUESTÃO 21: Conforme o gabarito, a alternativa correta é a letra (D), porém essa alternativa 

afirma que a oração nomeada nessa questão como ( I ) >> (Os principais sinais clínicos no 

morcego hematófago são: atividade diurna, associada à excitabilidade excessiva, falta de 

coordenação motora, mioclonia, evoluindo para paralisia e morte.) é verdadeira. Há uma 

discordância disto, visto que os sinais clínicos da raiva não são visto NO morcego como está 

escrito nesta oração, além de que a atividade deste morcego não é diurna e sim noturna. 

Sendo assim esta alternativa é falsa, desta forma esta questão esta com a resposta errada. 

 

 

PARECER: 

Iniciação científica na educação profissional em saúde: Articulando trabalho, ciência 
e cultura, Vol.3/ Org. da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - Rio de 
Janeiro: EPSJV,2008. 319p. ISBN: 978-85-98768-28-1 

Na página 18, 3º parágrafo  apresenta a sintomatologia da raiva em morcegos 
hematófagos: Atividade diurna, hiperexcitabilidade, agressividade, tremores, falta 
de coordenação dos movimentos, contrações musculares e paralisia. 

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/10/conheca-os-principais-sintomas-da-raiva  

No 4º Parágrafo: Nos cães, especificamente, o latido torna-se diferente do normal, parecendo 
um "uivo rouco", e os morcegos, com a mudança de hábito, podem ser encontrados durante o 
dia, em hora e locais não habituais. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101995000500009 

No presente estudo são relatados quatro casos de raiva. É apresentado um quadro 
descritivo de vários casos de raiva em morcegos, com informações biológicas e 
comportamentais dos mesmos. 

Em três dos casos, o horário em que foram encontrados também não era habitual 
para suas atividades fora dos abrigos: 7:30, 10:00 e 14:00h. Estas características 
poderiam ser consideradas como um sintoma de estado doentio do animal, 
possivelmente raiva, como já foi mencionado por alguns autores(Referências 1,4,5 e 
6 do artigo). Segundo Constantine(Referência 5 do artigo), cerca de 10% dos morcegos 
doentes, mortos ou suspeitos que foram submetidos a exames, na Califórnia (USA), 
deram resultados positivos para a raiva. O mesmo autor verificou que 63% dos 
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morcegos infectados por raiva e detectados anualmente estavam paralíticos ou 
doentes.  

Diante do exposto, a banca considera o recurso improcedente 

RECURSO INDEFERIDO 

Comissão Executora 
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