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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

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

endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Karoline Menegotto Cunha 

Nº inscrição: 

151 

Área de formação/programa/instituição: 

HV - PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA (AC) ( PASSO FUNDO ) - GRUPO ÚNICO 

– 9004 

E-mail: 

karolmenegotto@hotmail.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): 

 

Inscrição: 151 

Questão 29 

Gabarito preliminar: B 

Gabarito correto: A e B* 

 

* Ambas as assertivas (A e B) apresentam-se corretas ao que se pede na questão. 
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JUSTIFICATIVA: 

Na questão 29 sobre o sistema reprodutor pede-se que se assinale a alternativa incorreta, porém, 

há duas alternativas incorretas dentre as cinco possibilidades. 

Da referida questão, a assertiva de letra “A” está incorreta, pois esta descreve: 

“a) A mastectomia é uma cirurgia considerada sem riscos de 

complicações pós operatórias, desde que sejam ligadas, 

preventivamente, as artérias e veias epigástricas nas glândulas 

mamárias caudais” 

Entretanto, segundo Fossum (2013), as potenciais complicações pós operatórias do procedimento 

de mastectomia incluem:  

“[...] dores, inflamação, hemorragia, formação de seroma, 

infecção, isquemia, necrose, automultilação, deiscência, edema 

de membros traseiros e reincidência do tumor.” 

 

Logo, segundo a autora supracitada, a cirurgia de mastectomia não é considerada sem riscos de 

complicações pós operatórias mesmo que se utilize de uma boa técnica operatória; o que torna a assertiva 

de letra “A” incorreta, sendo correta ao que se pede (marcar a incorreta) na questão em pauta. 
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PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

A QUESTÃO POSSUI DUAS ALTERNATIVAS INCORRETAS. EM VISTA DISSO 

DEVE SER ANULADA. 

 

RECURSO PROCEDENTE 

 

 


