MUNICÍPIO DE DORMENTES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
VAGAS EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2012
Edital n.º 03 – Dormentes(PE), de 18 de junho de 2012.
JUSTIFICATIVA DE INDEFERIMENTO DOS RECURSOS
(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página da ASCONPREV,
devendo o candidato fazer a correspondência com seu caderno)

CONHECIMENTO ESPECÍFICO –
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SALA DE PARTO
QUESTÃO 23
Representa risco para gravidez atual as alternativas seguintes, exceto a:
a) Gestante com idade entre 15 e 35 anos.
b) Situação conjugal insegura.
c) Peso menor que 45 kg.
d) Dependência de drogas lícitas ou ilícitas.
e) Abortamento habitual.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
JUSTIFICATIVA: A alternativa correta é a letra A, pois segundo o Manual
Técnico de Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde, consta como
risco para gravidez atual mulheres com idade menor que 15 anos e maior
que 35 anos, e não entre 15 e 35 anos.

QUESTÃO 25
A realização de um bom exame físico possibilita encontrar sinais característicos
de algumas doenças. Sobre o exame físico, marque a alternativa incorreta:
a) Inspeção consiste na observação do estado geral do paciente, coloração da
pele e mucosa, edema etc.
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b) Palpação consiste em sentir as estruturas do corpo, através da manipulação,
com o tato.
c) Percussão consiste em leves pancadas das pontas dos dedos sobre uma área
do corpo.
d) Ausculta consiste na aplicação do sentido de audição para ouvir sons ou
ruídos produzidos pelos órgãos.
e) Durante a realização do exame físico, deve-se seguir a ordem: inspeção,
palpação, percussão e ausculta.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
JUSTIFICATIVA: Entre as alternativas A e E, a resposta incorreta é a última.
O método de palpação é eficaz para identificar o edema, porém através da
inspeção é possível, também, diferenciar regiões simétricas do corpo, como as
mãos, quando estas apresentam, por exemplo, edema. É possível identificar
edema facial, apenas com a inspeção, no caso da “face de lua-cheia”, um dos
sintomas da síndrome de Cushing.

QUESTÃO 28
Uma gestante comparece à Unidade de Saúde para sua primeira consulta de
pré-natal. Durante a anamnese, observa-se a falta de informações sobre a
vacina anti-tetânica. A gestante não lembra quando tomou a última dose. Nesse
caso, marque a alternativa correta:
a) A vacina é administrada em uma única dose, podendo esta ser realizada no
último mês de gestação.
b) A vacina é administrada em uma única dose, podendo esta ser realizada no
primeiro mês de gestação.
c) A vacina é administrada em duas doses e devem ser realizadas no segundo e
terceiro trimestre.
d) A vacina é administrada em três doses, sendo a primeira realizada o mais
precocemente e as outras duas doses com intervalos de dois meses, até 20 dias
antes da data prevista para o parto.
e) A vacina deve ser administrada somente após o parto, pois representa perigo
de morte para o feto.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
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Confirmação do gabarito - letra D
JUSTIFICATIVA: O tipo de informação solicitada pelo (a) candidato(a) não
faz diferença nesta questão, pois o que fora abordado aqui foi justamente a
falta de dados apresentada pela gestante. A questão avalia o conhecimento do
candidato sobre qual procedimento correto a ser realizado quando não se tem
noção da última data da vacina anti-tetânica. O Manual Técnico de PréNatal e Puerpério do Ministério da Saúde confirma que em caso de
nenhuma dose registrada, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente
possível, independente da idade gestacional, com 3 doses, com intervalo de 60
dias ou, no mínimo, 30 dias.

QUESTÃO 32
Complicações hipertensivas na gravidez são a maior causa de morbidade e
mortalidade materna e fetal. Acerca do assunto, marque a alternativa
incorreta:
a) Mulheres hipertensas que engravidam têm maior risco de desenvolver préeclâmpsia/eclâmpsia.
b) Dentre os sinais de eclâmpsia, destacam-se elevação da pressão arterial,
diminuição do débito urinário, distúrbios visuais e edema de face.
c) Mais importante do que interromper convulsão já iniciada é a prevenção de
uma nova crise.
d) Dentre os cuidados gerais, destacam-se a manutenção das vias aéreas livres,
oxigenoterapia, terapia anti-hipertensiva, anticonvulsivante, entre outros.
e) Eclâmpsia constitui em urgência obstétrica e a gestante deve ser
encaminhada o mais rápido possível para o hospital de referência.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO – B e E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
JUSTIFICATIVA: A alternativa B não pode ser considerada incorreta porque
não é feita nenhuma menção que ocorra exclusivamente edema fácil e
não de membros. É sabido que aquele tipo de edema pode ser encontrado,
juntamente com inchaço das mãos e membros inferiores.
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QUESTÃO 36
O diagnóstico de HIV durante a gestação, ou ainda no momento do trabalho de
parto, com instituição de medidas apropriadas, pode reduzir significativamente
a transmissão vertical. Sobre HIV na gestação assinale a alternativa incorreta:
a) O teste de HIV é obrigatório para todas as gestantes.
b) O teste de HIV deve ser oferecido na primeira consulta de pré-natal e
repetido próximo a 30° semana gestacional.
c) O aleitamento cruzado deve ser proibido.
d) O aleitamento materno deve ser proibido.
e) Prestar suporte psicológico necessário e informar sobre o uso da terapia antiretroviral (TARV).
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
JUSTIFICATIVA: A alternativa A está incorreta, pois a obrigatoriedade não
está na realização do exame e sim no oferecimento deste pelo profissional.
Ratificando: o profissional de saúde é obrigado a oferecer o teste para o HIV e
cabe a gestante aceitar ou não. (Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério,
Ministério da Saúde).

CONHECIMENTO ESPECÍFICO –
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – CLÍNICA E EMERGÊNCIA
QUESTÃO 30
Sobre o período pré-operatório mediato, sua definição correta é:
a) Vai do momento da internação até 12 horas antes da cirurgia.
b) Inicia-se no momento da internação e termina quando o paciente é
encaminhado ao Centro Cirúrgico
c) Vai do momento da internação ate 24 horas antes da cirurgia.
d) Inicia-se 24 horas antes da cirurgia e termina quando o paciente é
encaminhado ao Centro cirúrgico.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
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JUSTIFICATIVA: Segundo o Ministério da Saúde, o período pré-operatório
mediato vai desde o momento em que é indicada a internação para cirurgia até
24 horas antes da mesma. Isso é o que diz a alternativa C. O período imediato
começa quando termina o mediato, ou seja, das 24 horas anteriores à cirurgia
até a realização da mesma, como na alternativa D. Logo a alternativa correta
permanece a letra C.

CONTEÚDO ESPECÍFICO – TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO
QUESTÃO 33
Analise as proposições a seguir e julgue:
I – Atos discricionários são aqueles em que a lei prevê mais de um
comportamento possível a ser adotado pelo administrador em um caso
concreto. Portanto, há margem de liberdade para que ele possa atuar com base
em um juízo de conveniência e oportunidade, porém, sempre dentro dos limites
da lei;
II – Atos vinculados ou regrados são aqueles em que a Administração age nos
estritos limites da lei, sem uma liberdade para juízos de conveniência e
oportunidade;
III – Os atos administrativos em geral não exigem Forma, nem Motivação;
IV – O Sujeito Competente para a prática de ato administrativo é
necessariamente um agente público, tendo este conceito amplo, ou seja,
qualquer pessoa que exerça de forma temporária ou permanente, com ou sem
remuneração, uma função pública, devendo estar, de alguma forma, ligado à
Administração Pública;
a) Todos os itens são verdadeiros;
b) Todos os itens são falsos;
c) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros;
d) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros;
e) Apenas os itens I e II são verdadeiros;
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D

JUSTIFICATIVA: O requerente solicita a alteração do gabarito, considerando
que o item IV da questão 33 estaria errado por considerar que Competente
para a prática de ato administrativo é necessariamente um agente público (...).
Em suas razões recursais o requerente exemplifica que as concessionárias e
permissionárias de serviço público praticam atos públicos, mas não seriam
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agentes públicos, o que expõe o equivoco do raciocínio do recorrente, vez que,
como asseverado na parte final do item, qualquer pessoa que exerça de forma
temporária ou permanente, com ou sem remuneração, uma função pública,
devendo estar, de alguma forma, ligado à Administração Pública realiza atos
administrativos, e se revestem da função de agente público, não necessitando
de qualquer reparo a questão.

QUESTÃO 40
De acordo com os dados abaixo, assinale a opção que indica o montante de
pagamentos feitos pela entidade:
BALANÇO FINANCEIRO
VALOR
DESPESAS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
200,00 Despesas Corrente
Despesas de Capital
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Outras Transferências
30,00 Restos a Pagar - Pagos
Restos a Pagar - Inscritos
50,00
20,00 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL
300,00 TOTAL
RECEITAS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Transferências recebidas

VALOR
80,00
120,00
40,00
60,00
300,00

a) 50,00
b) 190,00
c) 200,00
d) 240,00
e) 290,00
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B

JUSTIFICATIVA:
Pagamentos = despesas orçamentária + Restos a Pagar – Pagos – Restos a
Pagar – Inscritos
Pagamentos = 200 + 40 – 50
Pagamentos = 190
CONTRA RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO:
A questão em debate trata do Balanço Financeiro (art. 103 da Lei no 4.320/64)
de um determinado exercício de uma determinada entidade.

6

O art. 103 da Lei no 4.320/64 assim define esse demonstrativo:

“O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de
natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte.
Paragrafo único: Os Restos a Pagar do exercício serão
computados na receita extra-orçamentária para compensar
sua inclusão na despesa orçamentária.”
Importante ressaltar que a inscrição de restos a pagar do exercício será
considerada como receita extra-orçamentária para compensar o valor da
despesa orçamentária registrada como realizada (por conta da adoção do
regime de competência para as despesas públicas), mas que, no entanto, não
foi paga.
Dessa forma, não procede ao recurso apresentado.

PROVA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
A Sra. MARIA ELISSANDRA PEREIRA, candidata ao cargo de Técnica em
Enfermagem, ingressa com recurso administrativo impugnando as questões de
nº 03 a 08 e de 12 a 15, considerando que tais questões não estavam em seu
caderno de provas.
Ocorre que o presente recurso não deve ser acolhido, considerando que a
candidata não observou as disposições contidas tanto no edital do certame,
quanto na capa do referido caderno de provas, que no item 8 dispõe: ao
receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção,
pois qualquer reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão
não será aceita depois de iniciada a prova, também tendo sido ratificado pelos
fiscais em sala
Importa mencionar que a reclamação sobre a ausência de questões apenas foi
formulada quando passado mais de 02 (duas) horas de aplicação do certame,
conforme consta em ata.
Deste modo, o cartão de resposta da requerente será corrigido de igual forma
aos demais candidatos, não sendo deferido qualquer tratamento e/ou
considerada situação excepcional.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
QUESTÃO 25
É de fundamental importância o conhecimento dos instrumentais utilizados
durante os procedimentos do consultório, sendo assim, qual alternativa mostra
o instrumental cuja finalidade é a escultura de uma restauração?
a) Espátula nº01
b) Condensador de Paiva
c) Odontoscópio
d) Sonda Milimetrada
e) Discóide e Cleóide
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E

JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas apresentadas na questão, a única que
corresponde ao enunciado é a resposta discóide e cleóide. Não foi questionado
o tipo de material que seria utilizado para escultura, apenas o instrumental que
desempenharia esta função.
Na odontologia, existe o instrumental cleóide, o discóide e um que contem um
lado discóide e o outro cleóide, daí a partícula aditiva e.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL E/OU ENSINO FUNDAMENTAL
QUESTÃO 19
O Art. 210 da Constituição Federal de 1988 trata da fixação de conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Com
base nessa afirmativa, coloque V ou F:
( ) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários
normais das escolas públicas de ensino fundamental.
( ) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
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( ) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas
não assegura às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.
( ) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.
( ) O ensino da língua portuguesa, de matrícula facultativa, constituirá disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
A sequência correta é:
a) F, V, F, V, V
b) F, F, V, V, F
c) V, V, V, F, F
d) F, V, F, V, V
e) V, F, F, V, F
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E

JUSTIFICATIVA: A questão continua tendo cinco alternativas como prever o
edital no item 8.1.1, com somente uma alternativa correta. As alternativas A e
D repetem as mesmas sequencias devido erro de digitação, mas tal erro não
compromete a resposta da questão, uma vez que a alternativa correta não está
entre as alternativas A e D.
PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÃO 02 (comum aos cargos de ensino médio, técnico e superior).
Marque a alternativa que contém as expressões que resumem o que o autor
quis mostrar ao escrever o texto:
a) A solidão do ser humano em meio a centenas de pessoas / a solidariedade
das pessoas frente a essa problemática.
b) O isolamento do homem nos grandes centros urbanos / a falta de
solidariedade das pessoas em relação a essa situação.
c) A ótima condição de vida dos comerciantes / a complacência dos mesmos
frente ao fato mostrado no texto.
d) A existência de problemas sociais urbanos / a complacência das autoridades
diante desses.
e) A indiferença dos homens diante do que ocorre no texto / a boa vontade das
autoridades para resolverem o problema da fome.
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GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B

JUSTIFICATIVA: Uma das expressões que consta na alternativa D da questão
nº 02 (resposta do candidato) é a seguinte: a complacência das autoridades
diante desses. O texto, em nenhuma hipótese, mostra que os comerciantes
foram complacentes (= benevolentes, condescendentes) para sanar os
problemas sociais urbanos. O que o texto mostra é que as autoridades
removeram o corpo do homem e isso é obrigação dessas autoridades que nada
fizeram para evitar que o homem morresse de fome.
A alternativa correta é a B, que trata do isolamento do homem nos grandes
centros urbanos e na falta de solidariedade das pessoas em relação a essa
situação.

QUESTÃO 09 (comum aos cargos de ensino médio, técnico e superior).
“E aí dançaram tanta dança
Que a vizinhança toda despertou
E foi tanta felicidade
que a cidade toda se iluminou”.
(Chico Buarque e Vinícius de Morais)

Marque o item que contém o nome da figura de linguagem presente na estrofe
acima:
a) prosopopeia
b) metáfora
c) pleonasmo
d) metonímia
e) perífrase
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: solicita a anulação da questão de n.º 09 da
disciplina de português, de agente de endemias, a resposta que era pleonasmo,
não estava como solicitado no conteúdo, o que corresponde à incompatibilidade
entre o conteúdo previsto e a matéria tratada na questão do edital do Concurso
Público n.º 001/2012, da Cidade de Dormentes/PE.
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GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
JUSTIFICATIVA: Como se pode observar, quando analisamos a subdivisão das
figuras de linguagens (desvio da norma padrão com o intuito de alcançar maior
expressividade), chegamos ao plenonasmo, que consiste na repetição
intencional do que se está tratando, de modo discreto e artístico, com a
finalidade de reforçar a mensagem, a exemplo da frase: "e rir meu riso e
derramar meu pranto" (Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes). Mediante o
exposto, o que alegado pelo candidato não procede, pois que o conteúdo
figuras de linguagens estava previsto no edital.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
QUESTÃO 28
O futsal é a modalidade esportiva mais praticada pelos alunos no contexto
escolar. Sobre esta modalidade esportiva assinale a alternativa incorreta.
(Apolo, p. 5, 13, 28, 57 e 59).
a) São oito os sistemas de jogo básicos do futsal.
b) O passe, a recepção, o chute, a condução, o drible e a marcação são
técnicas individuais de jogadores de linha no futsal.
c) Em 1990, no Brasil, houve a fusão de regras do futebol de salão com o
futebol de cinco (modalidade bastante difundido na Europa e reconhecido pela
FIFA), o que permitiu o surgimento do futsal.
d) No futsal a finta é um tipo de drible.
e) O goleiro, o fixo, os alas (direito e esquerdo) e o pivô são posições do futsal.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D
JUSTIFICATIVA: Consultando a referência bibliográfica indicada pelo
recorrente: www.portaldofutsal.com, é possível verificar a conceituação o termo
DOMÍNIO enquanto um fundamento técnico:
“DOMÍNIO é a habilidade de recepcionar a bola com as diversas partes do
corpo”. Considerando que o “DOMINIO” enquanto um fundamento técnico
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segundo o site www.portaldofutsal.com – é a habilidade de “RECEPCIONAR” a
bola, não existe nenhuma contrariedade no uso do termo “recepção” utilizado
pelo autor, Alexandre Apolo da Silveira Menezes Lopes. Futsal: metodologia e
didática na aprendizagem. São Paulo: Phorte, 2004 que é a referencia na
elaboração da pergunta aqui contestada.
Considerando que a questão foi elaborada a partir de outra referencia
bibliográfica (diferente da referencia sugerida na contestação), não existe
nenhum problema em utilizar o termo “recepção” como um fundamento técnico
do futsal.

ATUALIDADES
QUESTÃO 14
Considere as afirmações abaixo:
I- Depois de passar pelo Senado, o Código Florestal Brasileiro, lei que define as
regras para explorar a terra e preservar o meio ambiente, foi aprovado pelo
plenário da Câmara dos Deputados.
II- Em novembro de 2011, a presidente Dilma Rousseff aprovou duas novas leis
que poderão ser usadas para passar a limpo a ditadura militar: a Lei de Acesso
às Informações e a lei que institui a formação da Comissão da Verdade.
III-A crise econômica mundial foi iniciada em setembro de 2008, com o estouro
da bolha imobiliária na Grécia.
agricultura.ruralbr.com.br Revista Guia do Estudante, Atualidades, Editora Abril,
1º semestre 2012.
Está (Estão) correta (corretas):
a) apenas a afirmativa I
b) apenas a afirmativa III
c) as afirmativas I e II
d) as afirmativas I e III
e) as afirmativas II e III
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C

JUSTIFICATIVA: Foram apresentadas três afirmativas sobre temas da
atualidade, para que fossem identificadas aquelas que estivessem corretas. As
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afirmativas I e II estão corretas e a alternativa que apresenta esse resultado é
a identificada pela letra “C”.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - PSICÓLOGO
QUESTÃO 21
Segundo Vygostky, a linguagem age no sentido de modificar estruturalmente as
funções psicológicas superiores, sendo assim, em seu sentido amplo, são
consideradas pelo autor como um:
a) Instrumento
b) Símbolo;
c) Signo;
d) Mediador terciário;
e) Sistema simbólico primário
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta uma falha no plural quando relata “são
consideradas“ – “a linguagem” é considerada, entretanto a resposta correta
permanece a letra “A”, pois texto complementa o conceito da linguagem.
Ao tomar por base a influência da linguagem, é possível compreender seu papel
no desenvolvimento das funções psíquicas superiores, em especial da atenção,
memória e percepção, as quais concorrem para a aprendizagem de signos, que,
por sua vez, permitem a apropriação da linguagem escrita. Dessa forma as
discussões aqui realizadas justificam-se pelo fato de que a percepção, a
memória e a atenção (linguagem) são as primeiras funções psicológicas a se
desenvolverem no ser humano e têm um peso significativo no desenvolvimento
das demais funções (VYGOTSKY, 2000).
Vygotsky e Luria (1996) defendem a mediação instrumental como processo
fundamental na apropriação do conhecimento, reforçando o papel da educação
escolar e do professor para o desenvolvimento humano.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – TÉCNICO DE RADIOLOGIA
QUESTÃO 33
Qual o ângulo formado entre a região anterior do tórax e o plano do bucky
vertical na incidência oblíqua póstero-anterior direita?
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a) 60º
b) 35º
c) 30º
d) 15º
e) 45º
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E

JUSTIFICATIVA: Todas incidências Obliquas de Tórax (OAD,OAE,OPD,OPE)
você utiliza rotação de 45º no paciente.
Essa incidência (oblíqua póstero-anteiror direita) também pode ser denominada
oblíqua anterior direita (OAD) e é usada no estudo radiográfico do coração e
dos vasos da base.Para sua realização,o paciente deve estar em posicão
ortostática (em pé),com a região anterior direita do tórax encostada na
superfície do bucky vertical.A região anterior do tórax do paciente deve fazer
um ângulo de 45º com a superfície anterior do bucky vertical.O membro
superior esquerdo deve ser posicionado sobre a cabeça e o direito para
trás,com a mão na cintura.
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