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CONCURSO – EDITAL 001/2018 

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/PORTEIRO/VIGIA 
 

RECORRENTE: 101.237 e Outros 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, o termo “muito” no sentido de 

“que tem, em alto grau, as características geralmente associadas à palavra por ele modificada” 

assume a forma de adjetivo, conforme referência abaixo. Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/MUITO/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão apresenta a divisão de certa quantidade de balas para ser dividida inicialmente entre n9 

pessoas, onde cada uma irá receber 27 balas. Após essa divisão restaram 4 balas. 

 

A pergunta final questiona a quantidade de balas dividida inicialmente, ou seja, as 27 balas que cada 

uma das 9 pessoas receberam mais 4 balas que restaram desta divisão. 

 

Portanto deve-se primeiro multiplicar 27 por 9: 

27 x 9 = 243 

E ao resultado somar 4: 

243 + 4 = 247 balas 

 

Fonte: 

Caderno do Futuro – Matemática 4º ano; Editora IBEP; Edição 2013. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 101.355 e Outros 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão apresenta a divisão de certa quantidade de balas para ser dividida inicialmente entre n9 

pessoas, onde cada uma irá receber 27 balas. Após essa divisão restaram 4 balas. 

 

A pergunta final questiona a quantidade de balas dividida inicialmente, ou seja, as 27 balas que cada 

uma das 9 pessoas receberam mais 4 balas que restaram desta divisão. 

 

Portanto deve-se primeiro multiplicar 27 por 9: 

27 x 9 = 243 

E ao resultado somar 4: 

243 + 4 = 247 balas 

 

Fonte: 

Caderno do Futuro – Matemática 4º ano; Editora IBEP; Edição 2013. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Quando questionado ao que se recomenda fazer, a questão diz respeito a como podemos evitar o 

ofuscamento na prática. 

Para que isso ocorra, recomenda-se uso da pala de proteção (ou óculos de sol), pois a mesma irá 

evitar a incidência de raios naturais ou artificiais diretamente nos olhos do condutor. 

 

Fonte: 

Brasil; Direção defensiva - Trânsito seguro é um direito de todos. Fundação Carlos Chagas. 

Responsável pelo desenvolvimento dos conteúdos. Maio/2005. 

Direção defensiva: livro didático / Rudney Medeiros da Silva, Carlos; Alexandre da Silva, Adilson 

Luiz da Silva, Alexandre Luiz de Oliveira ; design instrucional Rafael da Cunha Lara. – Palhoça : 

UnisulVirtual, 2013. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na questão a imagem disponibilizada não irá interferir na sua interpretação. Ao solucionar uma 

questão é necessário avaliar a validade dos itens disponíveis e qual deles responde melhor ao que foi 

mencionado inicialmente. Analisando a imagem com as faixas contínuas na cor branca, fica evidente 

que trata-se de sentido duplo e a proibição da ultrapassagem, pois em ruas com sentido único de 

fluxo a faixa continua é utilizada de forma simples, e a maioria das ruas de sentido único adotam a 

permissão para ultrapassagem por conta do local que se encontra.  

 

Fonte: Brasil. [Código de trânsito brasileiro (1997)]. Código de trânsito brasileiro [recurso 

eletrônico]. – 5. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 244 p. – (Série 

legislação ; n. 107). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão traz o questionamento direto sobre o momento de chuva e não sob a condução durante a 

noite. 

Durante a condução no período da noite, a orientação é realizada com o auxílio de instrumentos 

luminosos e dos demais veículos, independentemente de ser uma situação de chuva ou não. 

Já o maior risco presente na condução durante a chuva, encontra-se em seu inicio, pois é o momento 

que a pista se torna mais escorregadio e a agua se mistura com impurezas já presentes na via. 

 

Fonte: 

Brasil; Direção defensiva - Trânsito seguro é um direito de todos. Fundação Carlos Chagas. 

Responsável pelo desenvolvimento dos conteúdos. Maio/2005. 

Direção defensiva: livro didático / Rudney Medeiros da Silva, Carlos; Alexandre da Silva, Adilson 

Luiz da Silva, Alexandre Luiz de Oliveira ; design instrucional Rafael da Cunha Lara. – Palhoça : 

UnisulVirtual, 2013. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR CLASSE B - GEOGRAFIA 
 

RECORRENTE: 100.577 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O recurso não se refere à questão de interpretação de Texto, conforme solicita a questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Guiana possui independência nacional. Sugerimos consultar a sitío do IBGE. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Vide site do IBGE https://www.ibge.gov.br/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

https://www.ibge.gov.br/
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão for extraída na íntegra de uma obra basilar de Geografia.  

Fonte: Geomorfologia: fundamentos e métodos para o estudo do relevo, de Paulo César Medeiros 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - PORTUGUÊS 
 

RECORRENTE: 100.374 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Recurso não assiste ao recorrente, visto que a argumentação do candidato inconsistente. A alternativa 

divulgada como correta está de acordo com a legislação vigente. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Uma vez que o enunciado da questão solicita um “processo” relacionado à subjetividade evidente do 

texto, acreditamos que o erro de digitação não influenciará a interpretação do texto, uma vez que não 

há erro na alternativa correta e, principalmente, não há erro no conceito ou perspectiva de leitura que 

se pretende avaliar. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Paulo+C%C3%A9sar+Medeiros&search-alias=books


  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

CARGO: PROFESSOR CLASSE B – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 100.001 e Outros 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis, a palavra “mesmo” pode 

exercer função morfológica de adjetivo, substantivo e advérbio. No sentido de “que é muito parecido; 

análogo, semelhante, similar: Tem o mesmo tom de voz do irmão” o termo “mesmo” exerce função 

morfológica de adjetivo. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa “C” está correta integralmente. A alternativa “A” delimita a valorização aos 

Professores, quando a valorização é aos profissionais e/ou trabalhadores da educação, ou seja, 

abrange à todos os setores da educação e não apenas à um em específico, como se faz entender na 

referida alternativa. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A tendência higienista (1930) foi bastante influenciada pela medicina e pela eugenia. Segundo 

Darido e Rangel (2005) esta concepção possuía como preocupação principal os hábitos de higiene e 

saúde, valorizando tanto o desenvolvimento físico quanto o moral, a partir do exercício. Porém, a 
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questão trata da inclusão em educação física e a estética (forma de pensar o corpo) está também 

inserida no processo de inclusão. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 100.205 e Outros 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Mi-nis-té-ri-o” é utilizado para fins de fonologia e não de acentuação. Todas as referências trazem 

que para fins de acentuação, tal palavra é considerada uma paroxítona terminada em ditongo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O conteúdo apresentado está de acordo com as tendências pedagógicas, exceto a alternativa “B”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No item IV, incorreto, afirma o resgate da contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à História da África, quando, o correto, conforme a lei em questão, é pertinentes à 

História do Brasil. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão trava de apresentar o domínio desta função. 

Como se trata de uma função fracionária, devemos determinar a validade desta função, o único valor 

real que x não pode admitir é aquele que torne seu denominador nulo. 

Portanto é realizada a condição de existência a seguir para encontrar o único valor não admitido 

Quanto a simbologia, atualmente existem bibliografias que admitem o R ou o IR como 

representações validas e ambos não tiram o sentido ou a interpretação da questão. 

Domínio – valores reais que são admitidos por x 

 

 

Fonte: 

DANTE, LUIZ ROBERTO.  

Matemática – volume único / Luiz Roberto Dante. 1ed. São Paulo – SP 

Editora Ática / 2005 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/conjunto-dos-numeros-reais.htm 

https://www.infoescola.com/matematica/numeros-reais/ 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-numeros-reais.htm 

https://www.somatematica.com.br/emedio/conjuntos.php 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Para encontrar o conjunto imagem de uma função do 2º grau, precisamos encontrar seu ponto de 

mínimo ou de máximo, ou seja, o menor ou maior valor que a função poderá chegar, em relação ao 

eixo “y” antes de voltar a crescer ou decrescer. 

 
 

A seguir a resolução: 

f(x) = x2 – 3x + 9 

Imagem através do ponto de Yv 

 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/conjunto-dos-numeros-reais.htm
https://www.infoescola.com/matematica/numeros-reais/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-numeros-reais.htm
https://www.somatematica.com.br/emedio/conjuntos.php
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Ou seja, o menor valor em “y” que essa função assume é 6,75 

Como se trata de uma função crescente (y>0) todos os outros pontos desta função encontram-se acima deste 

valor, com isso é possível afirmar que partirá de 6,75 para o +∞. 

 

Fonte: 

 

DANTE, LUIZ ROBERTO.  

Matemática – volume único / Luiz Roberto Dante. 1ed. São Paulo – SP 

Editora Ática / 2005 

Função quadrática 

https://www.somatematica.com.br/emedio/funcao2/funcao2.php 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO  24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Recurso não assiste ao recorrente, visto que durante a formulação da questão, todo seu enunciado 

deixa claro o cálculo do volume de seu tronco, portanto todas as medidas envolvidas no enunciado 

são a respeito deste tronco 

Para o cálculo de seu volume, é necessário a medida das arestas da base maior (base de baixo), base 

menor (face do topo) e altura (medida do pé do tronco até seu topo – de face a face). 

Segue resolução: 

Área base = 10*10 = 100m2 

Área topo = 5*5 = 25m2 

 

 

 

 

 

Sua execução se torna simples, quando conhecido o conceito, pois são valor de fácil manipulação. 

https://www.somatematica.com.br/emedio/funcao2/funcao2.php
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Fonte: 

DANTE, LUIZ ROBERTO.  

Matemática – volume único / Luiz Roberto Dante. 1ed. São Paulo – SP 

Editora Ática / 2005 // Volume sólidos geométricos: Tronco  

https://alunosonline.uol.com.br/matematica/volume-tronco-piramide.html 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/volume-tronco-piramide.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino da matemática no ensino 

fundamental, a única alternativa que trata de maneira objetiva o campo de tratamento de informação 

é o item B, pois as demais características estão presentes em todas ou varias áreas de matemática de 

maneira genérica.  

 

Fonte: 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros curriculares nacionais: matemática / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 

MEC/SEF, 1997. Página 52 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

 

 

 

https://alunosonline.uol.com.br/matematica/volume-tronco-piramide.html
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/volume-tronco-piramide.htm
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CARGO: PROFESSOR CLASSE B - INGLÊS 
 

RECORRENTE: 100.276 e Outros 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA  

 

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR 
 

RECORRENTE: 101.244 e Outros 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Busca-se sempre reproduzir o currículo na prática de lecionar. Não foi dito que foi uma reprodução 

mecânica. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: ORIENTADOR ESCOLAR 
 

RECORRENTE: 101.248 e Outros 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA  

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Engessar com prazos o tempo do projeto vai contra a concepção de aprendizagem por projetos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 100.256 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis, a palavra “mesmo” pode 

exercer função morfológica de adjetivo, substantivo e advérbio. No sentido de “que é muito parecido; 

análogo, semelhante, similar: Tem o mesmo tom de voz do irmão” o termo “mesmo” exerce função 

morfológica de adjetivo. Portanto, gabarito correto e mantido. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão é clara em relatar reações liquenoides a medicamentos, nestas condições, é orientado ao 

odontólogo à procurar por lesões brancas, geralmente assimétricas, no contexto do uso de um novo 

medicamento. 

 

Fonte:https://eu-ireland-custom-media-prod.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/Brasil/Downloads/Esample-Regezi-9788535287059.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria, coroas de aço são recomendadas para dentes 

tratados endodonticamente, com extensa destruição coronária (envolvimento de no mínimo 4 das 5 

superfícies de um molar decíduo). Entretanto, a reconstrução desses dentes com materiais adesivos 

poderia ser uma alternativa em casos específicos. Também em dentes com esfoliação programada 

para até 2 anos. 

 

Fonte:http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-17-Dentistica-Restauradora-em-

Odontopediatria.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

https://eu-ireland-custom-media-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Brasil/Downloads/Esample-Regezi-9788535287059.pdf
https://eu-ireland-custom-media-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Brasil/Downloads/Esample-Regezi-9788535287059.pdf
http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-17-Dentistica-Restauradora-em-Odontopediatria.pdf
http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-17-Dentistica-Restauradora-em-Odontopediatria.pdf
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QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Universidade Aberta do SUS – UNASUS, a lesão com perda de estrutura envolvendo 

esmalte, dentina e cemento, com exposição do complexo pulpar caracteriza a fratura complicada de 

coroa e raiz. 

Fonte:https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/855/PDF%20-

%20Livro%20do%20Curso.pdf;sequence=1 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Universidade Aberta do SUS – UNASUS, o teste de vitalidade pulpar com estímulo frio 

possui grande valor diagnóstico para confirmação de necrose pulpar em dentes permanentes. 

Entretanto, tem seu uso limitado nos casos de dentes recém-traumatizados, pois se pode ter uma 

resposta negativa à vitalidade sem existência de necrose pulpar. Nos casos de dentição decídua seu 

uso deve ser evitado devido à baixa confiabilidade. 

 

Fonte:https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/855/PDF%20-

%20Livro%20do%20Curso.pdf;sequence=1 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 101.188 e Outros 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Mesmo sem o objeto direto é possível a conversão para a voz passiva. Além disso, o objeto direto 

existe na oração “que o Brasil...”, no entanto, não foi utilizado na questão para fins de facilitar a 

resposta. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/855/PDF%20-%20Livro%20do%20Curso.pdf;sequence=1
https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/855/PDF%20-%20Livro%20do%20Curso.pdf;sequence=1
https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/855/PDF%20-%20Livro%20do%20Curso.pdf;sequence=1
https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/855/PDF%20-%20Livro%20do%20Curso.pdf;sequence=1
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QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O estômago É uma porção dilatada do tubo digestório, onde o bolo alimentar é macerado e 

parcialmente digerido em uma pasta, o quimo. Anatomicamente, é dividido em: cárdia, fundo, corpo 

e piloro. O cárdia estende-se a partir da junção gastroesofágica por 2 a 3cm.  

 

Fonte:  http://www.ufrgs.br/livrodehisto/pdfs/8Digest.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o Ministério da Saúde, o Atendimento prioritário (risco moderado): necessita de intervenção 

breve da equipe, podendo ser ofertada inicialmente medidas de conforto pela enfermagem até a nova 

avaliação do profissional mais indicado para o caso. Influencia na ordem de atendimento. Ex.: Crise 

asmática leve e moderada, febre sem complicação, gestante com dor abdominal, usuários com 

suspeita de doenças transmissíveis, pessoas com ansiedade significativa, infecções orofaciais 

disseminadas, hemorragias bucais espontâneas ou decorrentes de trauma, suspeita de violência. 

 

Fonte:http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-

norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As creptações pulmonares estão presentes no EAP contudo, são sempre bilaterais, nunca unilaterais 

pois é uma patologia que afeta ambos os pulmões devido a repercussão cardíaca e/ou sistêmica. 

 

Fonte:http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-

norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

http://www.ufrgs.br/livrodehisto/pdfs/8Digest.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão aponta sobre os processos de Acreditação em Saúde e não sobre aprovação de construções 

ou equivalentes, o termo acreditar significa dar crédito, crer, ter como verdadeiro, dar ou estabelecer 

crédito. Na área da saúde, acreditação é tecnicamente conceituada como “um procedimento 

voluntário, periódico e reservado, de avaliação dos recursos institucionais, que tende a garantir a 

qualidade da assistência por meio de padrões previamente aceitos”. A acreditação, portanto, 

representa um instrumento de aferição da qualidade, de caráter externo, o qual confere ao comprador 

de serviços a confiança de estabelecer negócios com uma organização de saúde que apresenta 

concordância com determinados padrões de qualidade. 

 

Fonte: http://bjn.org.br/export-pdf/314/26-04-05.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na área da saúde, a definição de qualidade tornasse mais ou menos ampla dependendo do quão ampla 

é a definição de saúde e da responsabilidade da equipe clínica no seu atendimento. Significa que os 

envolvidos nos atos de saúde estão constantemente preocupados quanto às propriedades, benefícios e 

malefícios dos serviços prestados, desenvolvem atividades de aferição e aperfeiçoamento, para uma 

maior satisfação dos que necessitam desses serviços. A gestão da qualidade é a adoção de programas 

desenvolvidos internamente ou segundo padrões externos, capazes de comprovar um padrão de 

excelência assistencial, a partir da melhoria contínua da estrutura, dos processos e resultados. 

 

 

Fonte: http://bjn.org.br/export-pdf/314/26-04-05.pdf 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 100.251 e Outros 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

 

http://bjn.org.br/export-pdf/314/26-04-05.pdf
http://bjn.org.br/export-pdf/314/26-04-05.pdf
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CARGO: PSICÓLOGO 
 

RECORRENTE: 100.307 e Outros 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

 

CARGO: MÉDICO 
 

RECORRENTE: 100.352 e Outros 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo protocolo de atendimento do Ministério da Saúde, os analgésicos indicados para cefaleias 

de forte intensidade são: Dipirona, Indometacina, Sumatriptano, Clonixinato de lisina, Rizatriptano, 

Zolmitriptano, Dexametasona. 

 

Fonte:http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-

norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
 

RECORRENTE: 101.121 e Outros 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Toda doença degenerativa, no caso, a osteoporose, provoca alto índice de morbidade e o tratamento 

ainda é, economicamente, muito alto. A portaria n° 224 da Secretaria de Atenção à Saúde, no 

Ministério da Saúde, reforça o que foi dito quando fala que a osteoporose é uma das principais causas 

de morbidade e mortalidade em idosos. A dificuldade e o alto custo do tratamento para o sistema de 

saúde tornam pertinente o desenvolvimento de métodos capazes de identificar o grupo de maior risco 

para que sejam implantadas medidas preventivas de fraturas osteoporóticas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 100.406 e Outros 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Neurologia, a dor contínua, em queimação, após trauma em 

extremidade, associada à hiperatividade simpática determina a distrofia simpática reflexa. Já a 

causalgia é definida como dor em queimação, usualmente na mão ou no pé, determinada por lesão 

parcial de um nervo, mais comumente o mediano, o ciático, o tibial ou o ulnar. Associa-se à 

hipersensibilidade cutânea e à hiperatividade simpática (hipotermia, rubor e sudorese) na área 

parcialmente desnervada. 

 

Fonte: http://www.sbn.com.br/upload/Exame-neurologico.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nos casos de Atelectasia os MV são diminuídos, porém há diminuição localizada e não difusa. A 

alternativa não aponta casos de atelectasias difusas e sim a atelectasia clássica. 

 

Fonte:http://www.hucff.ufrj.br/download-de-arquivos/category/31-gastroenterologia-

downloads?download=458:roteiro-exame-fisico-do-ap-respiratorio 

 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 100.552 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O argumento apresentado no recurso não se refere a questão solicitada pelo candidato. 

 

 

http://www.sbn.com.br/upload/Exame-neurologico.pdf
http://www.hucff.ufrj.br/download-de-arquivos/category/31-gastroenterologia-downloads?download=458:roteiro-exame-fisico-do-ap-respiratorio
http://www.hucff.ufrj.br/download-de-arquivos/category/31-gastroenterologia-downloads?download=458:roteiro-exame-fisico-do-ap-respiratorio

