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QUESTÃO  04  –  MANTIDA.  No  quadro  citado  no  recurso,  a  ficha  de  acompanhamento  do
desenvolvimento, apresenta que a criança (em 95% da população) senta-se sem apoio do 5° ao
10° mês de vida, porém no 6° mês de vida a criança deve ficar sentada com apoio, isso é um sinal
de desenvolvimento normal. Portanto, um lactente com desenvolvimento normal, deve apresentar
os seguintes marcos de desenvolvimento nas respectivas idades: ENGATINHAR aos 9 meses de
idade (em torno de 40 semanas); PINÇA SUPERIOR aos 9 meses de idade (em torno de 40
semanas); SORRISO SOCIAL aos 2 meses de idade (em torno de 9 semanas); SUSTENTAÇÃO
CEFÁLICA aos 4 meses de idade (em torno de 18 semanas); FICAR SENTADO COM APOIO
DAS MÃOS aos 6 meses de idade (em torno das 28 semanas), nesse período, outros marcos
importantes são: tenta alcançar um brinquedo; procura objetos fora do alcance (segure um objeto
que chama a atenção da criança e, depois, deixe-o cair. 

QUESTÃO 8 – MANTIDA.  A alternativa B, apontada pelo recurso com incorreta, não apresenta
incorreções. Segundo a bibliografia disponibilizada, um número considerável de pacientes com
microalbuminúria  não  evolui  para  a  fase  de  proteinúria,  sendo  que  alguns  regridem
espontaneamente para a normoalbuminúria. Do mesmo modo a alternativa D está correta, tendo
em vista  que a  bibliografia  disponibilizada é  clara  ao afirmar  que é  mais importante  priorizar
intervenções de mais fácil adesão do que intensificar ações para controle glicêmico estrito.

QUESTÃO 20 -  ALTERADO GABARITO DE ‘E’ PARA ‘D’. A afirmação III  não está  correta,
segundo a autora citada. Assim, o gabarito da questão é a alternativa D (somente estão corretas
as afirmações I e II).

Residência Médica em Psiquiatria com Área de Atuação em Psiquiatria da
Infância e da Adolescência

NÃO HOUVE RECURSOS.
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