
 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E PROFISSIONAL EM SAÚDE 
DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

VICE REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 
 

Setor de concursos externos       1 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
Campus I – BR 285, KM 292,7 – Bairro São José – 99052-900 

(54) 3316-8372 – www.upf.br/residencia - residencia@upf.br 

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 22; 

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

ser anulada. 
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JUSTIFICATIVA: 

 

QUESTÃO 22- Conforme o gabarito a alternativa correta desta questão é a letra (E), porém 

essa alternativa afirma que a oração nomeada nessa questão como (III) >> (Leptospiras 

podem ser isoladas a partir do sangue e da urina durante os primeiros 7 a 10 dias de 

infecção) é verdadeira. Há uma discordância disto, visto que: as leptospiras na urina não 

podem ser isoladas nos primeiros dias de infecção. Sendo assim essa alternativa é falsa, indo 

contra ao afirmado no gabarito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER: 

A banca acolhe o recurso do candidato, tendo em vista que houve um erro de redação na 

última alternativa, fazendo com o a questão ficasse sem resposta correta. A questão será 

creditada para todos os candidatos da Medicina Veterinária – Animais de Produção. 

RECURSO DEFERIDO 

Comissão Executora 
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