MUNICÍPIO DE CABROBÓ
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 005/2012
Edital n.º 05 - Cabrobó(PE), de 29 de outubro 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)

PROVA DE PORTUGUES - COMUM A TODOS OS CARGOS MÉDIO/SUPERIOR
QUESTÃO N.º 01:
PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
O casamento dos pequenos burgueses
Ele faz o noivo correto
E ela faz que quase desmaia.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia
Até que a casa caia.
Ele é o empregado discreto.
Ela engoma o seu colarinho.
Vão viver sob o mesmo teto
Até explodir o ninho
Até explodir o ninho.
Ele faz o macho irrequieto.
E ela faz crianças de monte.
Vão viver sob o mesmo teto
Até secar a fonte
Até secar a fonte.
Ele é o funcionário completo.
E ela aprende a fazer suspiros.
Vão viver sob o mesmo teto
Até trocarem tiros
Até trocarem tiros.
Ele tem um caso secreto.
Ela diz que não sai dos trilhos.
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Vão viver sob o mesmo teto
Até casarem os filhos
Até casarem os filhos.
Ele fala em cianureto.
E ela sonha com formicida.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que alguém decida
Até que alguém decida.
Ele tem um velho projeto.
Ela tem um monte de estrias.
Vão viver sob o mesmo teto
Até o fim dos dias
Até o fim dos dias.
Ele às vezes cede um afeto.
Ela só se despe no escuro.
Vão viver sob o mesmo teto
Até um breve futuro
Até um breve futuro.
Ela esquenta a papa do neto.
E ele quase que faz fortuna.
Vão viver sob o mesmo teto
Até que a morte os una
Até que a morte os una
Até que a morte os una.
BUARQUE, Chico: Ópera do malandro.
QUESTÃO 1
Só há um enunciado contrário ao que o texto expressa. Assinale-o:
a) O texto relata a trajetória parcial de um casamento entre pequenos burgueses.
b) No texto, predomina um pensamento burguês marcado pelo machismo e pelo
patriarcado.
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por chavões ou frases feitas.
d) Há uma insinuação por parte do narrador quanto ao fato de a mulher ter um caso
secreto tanto quanto o homem.
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo nos primeiros versos da 1ª estrofe a
ideia de simulação.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - LETRA D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Considerando que um dos significados de INSINUAR é dar a entender de maneira sutil
ou indireta, há no texto uma certa insinuação por parte do narrador quanto ao fato de
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a mulher ter um caso secreto tanto quanto o homem. O que induz a tal raciocínio é
que, no texto, o narrador não diz simplesmente: Ela não sai dos trilhos, mas sim: Ela
diz que não sai dos trilhos, o que me induz a inferir que, para o narrador, essa fala da
mulher pode não ser verdadeira. Logo, opina-se pela manutenção do Gabarito.
Confirmação do gabarito - letra A
QUESTÃO N.º 04.
Não se sabe __________ os jovens que estavam _________ apaixonados e que estão
casados _______ vários anos ainda vivem tão ____________e discutem ___________.
Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima:
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS.
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ / MAL / DEMAIS
d) POR QUE / BASTANTE / A / MAL / DE MAIS
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Não há motivo para a anulação da questão uma vez que um simples ponto não influi
na resposta, tendo em vista que o conteúdo cobrado é Ortografia e Concordância,
e não Pontuação.
Confirmação do gabarito - letra B

PROVA DE PORTUGUES - COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL
FUNDAMENTAL

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que todas as palavras obedecem à mesma regra de
acentuação gráfica:
a) indivíduos - áreas - você - espécie
b) propício - inútil - parabéns - vírus
c) ecológico - fôssemos - trânsito - âncora
d) superfície - lágrima - atrás - pátio
e) gráfico - farmácia - véu - baús
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
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ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
A Palavra Hífen (no singular é acentuada por ser paroxítono terminado em e(n), assim
como: pólen, éden, ect.. No plural, no entanto, Hifens dispensa o acento, assim como
palavras com a mesma terminação ENS: Jovens/Homens/Nuvens, que também são
paroxítonas.
Confirmação do gabarito - letra D

QUESTÃO 9
Indique a alternativa que completa adequadamente os espaços das frases a seguir quanto à
concordância nominal:
Os pequenos burgueses, estando ___________ preocupados, organizam eles ________ a festa
do casamento para a qual convidam ____________ pessoas.
Para os não convidados é __________ entrada no recinto da festa.
a) MEIOS - MESMO - BASTANTE - PROIBIDA
b) MEIO - MESMOS - BASTANTE - PROIBIDO
c) MEIOS - MESMOS - BASTANTE - PROIBIDA
d) MEIO - MESMOS - BASTANTES - PROIBIDO
e) MEIO - MESMO - BASTANTES - PROIBIDO

GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Ao contrário do afirmado no recurso, a palavra "bastante" pode funcionar como
adjetivo ou advérbio. Quando adjetivo, admite flexão de número e concorda com o
nome a que se refere. Nesse caso, pode ser substituída por muitos(as) ou por
suficientes. Quando advérbio, o termo não deve ser flexionado. Como dica prática,
nesse caso, ele pode ser substituído por muito (singular). Exemplo:
Elas falam bastante. (falam muito)
Bastantes pessoas compareceram à reunião. (muitas pessoas)
Não há provas bastantes para condenar o réu. (provas suficientes)
Elas são bastante simpáticas. (Elas são muito simpáticas)
Havia bastantes razões para ele comparecer. (muitas razões)
Logo, a questão não merece reparo.
Confirmação do gabarito - letra D

4

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que a concordância nominal contém erro:
a) Por este caminho, há menos areia.
b) Na sala, havia bastantes candidatos.
c) Na placa, lia-se: Entrada permitida.
d) Dada a notícia, todas saíram da sala.
e) A jovem estava meia confusa.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - Nenhuma Correta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
A questão em pauta, não deve ser anulada, tendo em vista que apenas a alternativa
“E” deve ser assinalada, uma vez que a Concordância Nominal deveria ser: A jovem
estava meio confusa e não como aparece meia, a concordância está incorreta, ou
seja, errada. Quanto à alternativa “D” da mesma questão, essa está coerente com a
concordância nominal: Dada a notícia, todas se retiraram da sala: Dada concorda com
a notícia e o prenome indefinido Todas pode ou não estar acompanhado de nome
(substantivo).
Confirmação do gabarito - letra E

PROVA DE ATUALIDADES - COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL
MÉDIO/SUPERIOR
QUESTÃO 13
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”. Manchetes como essa foram anunciadas
nos meios de comunicação, fundamentadas no anuncio feito pelos físicos do LHC
(Grande Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior acelerador de partículas do
mundo, no último dia 4 de julho. Segundo os cientistas:
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim batizada em homenagem ao físico
que a previu;
II-O bóson de Higgs é importante porque explica como o átomo adquire massa e,
assim, compõe toda a matéria
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável, que os cientistas puderam apenas
capturar o rastro de sua existência.
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgs-cientistas-enco...,16/7/2012
Assinale a alternativa correta:
a) I, II e III
b) I e II
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c) I e III
d) Apenas III
e) II e III
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - Nenhuma Correta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
A argumentação do candidato não retira a afirmação contida na assertiva III, vez que
da mesma forma que afirmado na questão “bóson de Higgs é tão pequeno e instável”,
o candidato traz excerto que “é tão difícil detectar o bóson de higgs é a sua
instabilidade”, logo, improcedente o recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
QUESTÃO 17
Analise as assertivas abaixo apresentadas:
I- O processo eleitoral norte-americano é polarizado entre dois partidos, o Democrata
e o Republicano.
II- No processo eleitoral norte-americano o presidente da República não é eleito pelo
voto direto dos cidadãos, mas por meio do chamado colégio eleitoral, composto por
delegados estaduais. São os delegados estaduais que são escolhidos pelos eleitores.
III- O Partido Republicano tem o elefante como símbolo e o vermelho como cor.
Assinale a (as) alternativa (s) correta(s)
a) Todas as assertivas estão incorretas
b) Apenas a III está correta
c) Apenas a I está correta
d) I e II estão corretas
e) Todas as assertivas estão corretas
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Deve ser mantido o gabarito original, tendo como corretas todas as alternativas.
Importa afirmar que a assertiva III também é correta vez que, ao contrário do que
tentam afirmar os recursos, a assertiva não dispõe que o único símbolo do Partido
Republicano é um elefante, mas que tem o elefante como símbolo, de igual sorte, a
cor vermelha, que é uma cor símbolo do partido, mas não a única. Logo, a assertiva
traz disposição verdadeira, devendo ser considerada como legítima.
Confirmação do gabarito - letra D
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QUESTÃO 20
Uma onda de protestos contra o sistema financeiro internacional se espalhou por
vários países desde o ano passado. Chamado na Europa de “____________” e nos
Estados Unidos de “___________”, O movimento é uma reação contra, entre outros
fatores, os cortes de gastos públicos feitos pelos governos para combater a recessão
pela qual passa a economia ocidental desde 2008.
Analise o texto e marque a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas nele
apresentadas.
a) Esquecidos, Ocupe wall Street
b) Indignados, Ocupe wall Street
c) Indignados, Ocupe Stock Market
d) Insultados , Insurrection
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
No recurso em face da questão foi feita a argumentação que os espanhóis “se queixam
de ser esquecidos”, entretanto, a questão refere-se à denominação dada ao
movimento que eles realizaram para protestar contra este esquecimento, que
efetivamente foi denominada “Indignados”.
Confirmação do gabarito - letra B

PROVA DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - COMUM AOS CARGOS DA
EDUCAÇÃO
QUESTÃO 15
A Lei n.º 11.494/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que
trata o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no seu artigo 10,
regulamenta a distribuição proporcional de recursos dos Fundos, levando em conta as
diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da
educação básica. Em relação à Educação Infantil, qual a afirmativa correta:
a) creche em tempo integral, pré-escola em tempo integral, creche em tempo parcial e
pré-escola em tempo parcial;
b) creche em tempo integral e pré-escola em tempo integral
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c) creche em tempo integral, pré-escola em tempo integral e creche em tempo parcial.
d) creche em tempo integral, pré-escola em tempo integral e pré-escola em tempo
parcial;
e) creche em tempo integral, creche em tempo parcial e pré-escola em tempo parcial;
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
O recurso apresentado cita na argumentação que a alternativa “a” contém todos os
incisos (I, II, III e IV). Exatamente os que tratam da Educação Infantil, solicitado na
questão. O art.10 da Lei 11.494 de 2007 é composto por 17 (dezessete) incisos.
Desses, os quatro primeiros tratam de Educação Infantil, e foi solicitado na questão
que fosse marcada a alternativa correta, levando-se em conta as diferenças entre
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento no ensino da educação básica em
relação à Educação Infantil.
Desse modo, a alternativa correta continua sendo a letra A.
Confirmação do gabarito - letra A
PROVA ASSISTENTE SOCIAL
QUESTÃO 36
Sobre o Centro Especializado da Assistência Social (CREAS), assinale a alternativa
incorreta:
a) Configura-se como uma unidade pública e estatal.
b) Oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de
ameaça ou violação de direitos.
c) Executa serviços de proteção social básica.
d) Tem como foco o acesso da família a direitos socioassistenciais, por meio da
potencialização de recursos e capacidade de proteção.
e) Tem abrangência tanto local (municipal ou do Distrito Federal) quanto regional,
abrangendo, neste caso, um conjunto de municípios, de modo a assegurar maior
cobertura e eficiência na oferta do atendimento.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, define o Centro
de Referência Especializado de Assistência Social:
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) configura-se como
uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a
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famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física,
psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, etc.).
A oferta de atenção especializada e continuada deve ter como foco a família e a
situação vivenciada. Essa atenção especializada tem como foco o acesso da família a
direitos socioassistenciais, por meio da potencialização de recursos e capacidade de
proteção.
O Creas deve, ainda, buscar a construção de um espaço de acolhida e escuta
qualificada, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução
de suas relações familiares. Dentro de seu contexto social, deve focar no
fortalecimento dos recursos para a superação da situação apresentada.
Para o exercício de suas atividades, os serviços ofertados nos Creas devem ser
desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da assistência social, órgãos
de defesa de direitos e das demais políticas públicas. A articulação no território é
fundamental para fortalecer as possibilidades de inclusão da família em uma
organização de proteção que possa contribuir para a reconstrução da situação vivida.
Os Creas podem ter abrangência tanto local (municipal ou do Distrito
Federal) quanto regional, abrangendo, neste caso, um conjunto de
municípios, de modo a assegurar maior cobertura e eficiência na oferta do
atendimento.
Baseado no texto, todas as alternativas, Exceto a letra C, são características do Centro
Especializado da Assistência Social (CREAS).
Portanto, o pleito está INDEFERIDO, por entender que a ausência da palavra
Referência, não implica interpretá-la erroneamente e uma vez que a sigla, colocada
ao lado (CREAS), está correta e não deixa dúvidas que se refere ao Centro de
Referência Especializado da Assistência Social.
Fonte:
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/creas
Confirmação do gabarito - letra C

PROVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 26
De acordo com as normas de formatação de um ofício, para redigir um ofício para uma
determinada empresa, o endereçamento deve estar posicionado:
a) Centralizado no rodapé.
b) No canto inferior direito, logo após a assinatura.
c) No canto superior esquerdo, logo após a data.
d) No canto inferior esquerdo.
e) Centralizado no topo.
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GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA CORRETA
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
O
endereçamento
deve
estar
posicionado
no
cabeçalho
do
(fonte:servicopublicofederal/miniterioeducacao.gov.br/manual-de-redacaooficial_versaofinal.pdf)

ofício.

Confirmação do gabarito - letra C
QUESTÃO 40
O nome Cabrobó é de origem indígena e significa "árvore ou mato de urubus". Vem de
"caa" - árvore e "orobó" - urubu. Inicialmente viviam no município tribos indígenas
denominadas:
a) Truká e Pajé
b) Pancararus e Daikiris
c) Truká e Pancararus
d) Tupi Guaranis e Jês
e) N.D.A
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA CORRETA
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Dentro das informações históricas do Municio de Cabrobó, o povoamento da cidade
deu-se em torno de uma aldeia de índios, existindo na região diversos povos indígenas
de diferentes tribos, como cariris, rodelas de Cabrobó. A questão não enfatiza que
seria SOMENTE as tribos Truká e Pacararus que inicialmente viviam, assim, dentre as
alternativas que responde a pergunta será a letra C, que também povoaram a cidade
de Cabrobó.
Confirmação do gabarito - letra C

PROVA AGENTE DE SAÚDE BUCAL
QUESTÃO 26
Dispositivo metálico utilizado durante a revelação de filmes radiográficos intra-bucais:
a) Grampo
b) Colgadura
c) Retentor
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d) Pinça mosquito
e) Pinça dente de rato
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA CORRETA
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
O dispositivo utilizado na revelação de filmes radiográficos intra-bucais é chamado e
conhecido em odontologia como colgadura individual utilizada para revelação de um
filme e colgadura cal que utiliza vários filmes. O grampo mencionado é o utilizado em
isolamento absoluto.
Pode ser visto em: Erros na confecção das radiografias dentais e livro de Radiologia

Odontológica.
Confirmação do gabarito - letra B
QUESTÃO 29
Qual a seqüência correta utilizada na revelação de um filme periapical?
a) Revelador, água, fixador
b) Fixador, água, revelador
c) Água, fixador, revelador, água
d) Revelador, água, fixador, água
e) Fixador, água, revelador, água
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA CORRETA
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Segundo a Portaria Federal nº 453 de 1998, (que aprova o regulamento técnico que
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e
odontológica, dispõe sobre o uso dos Raios x diagnósticos em todo território nacional e
dá outras providências), as etapas do processo envolve: revelação, enxágüe, fixação e
lavagem, ou seja revelador, água, fixador e água. Além desta portaria federal, pode-se
observar no livro Erros na confecção das radiografias dentais, o que relata esta
portaria.
Confirmação do gabarito - letra D

PROVA AUDITOR FISCAL
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QUESTÃO 14
Os acidentes de transito em determinada cidade vêm crescendo muito nos últimos
anos. Em destaque, os acidentes envolvendo moto, que aumentaram de 2.000 casos
em 2010 para 2.600 em 2011, já os acidentes envolvendo carros foram 3.500 em
2010. Considerando que a quantidade de acidentes de carros em 2011 teve um
aumento na mesma proporção dos acidentes de moto. Qual a quantidade de acidentes
de carro em 2011?
a) 4.100
b) 4.550
c) 4.300
d) 4.700
e) 4.650
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Solução:
2000 → 2600
3500 →
x
2000 x = 2600 ⋅ 3500
26 00 ⋅ 350 0
2 000
26 ⋅ 350
x=
2
x = 13 ⋅ 350
x=

x = 4550

Como se percebe trata-se de proporcionalidade, e um aumento de 600 em um total de 2000,
corresponde a um aumento de 1.050 (4550 - 3500) para um total de 3500. Ou seja:
600 1050
=
2000 3500
3
3
=
10 10

Portanto o referido questionamento não procede e o recurso está INDEFERIDO e se mantém
o gabarito preliminar

Confirmação do gabarito - letra B

PROVA BIOMÉDICO
QUESTÃO 27
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Existem várias evidências de que tumores podem disparar uma resposta imune. Tais
evidências incluem exceto:
a) Tumores que têm infiltração mononuclear severa têm pior prognóstico do que
aqueles que não têm.
b) Certos tumores regridem espontaneamente (ex: melanomas e neuroblastomas),
sugerindo uma resposta imunológica.
c) Algumas metástases tumorais regridem após a remoção do tumor primário, que
reduz a carga tumoral e por essa razão induz o sistema imune a matar o tumor
residual.
d) A população infantil e de idosos tem uma incidência aumentada de tumores. Esses
membros da população frequentemente têm um sistema imune que está
comprometido.
e) Hospedeiros podem ser imunizados especificamente contra vários tipos de tumores
demonstrando que antígenos tumorais podem disparar uma resposta imune.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Na questão o candidato se "enrola" na tentativa de recurso contra a mesma, na
justificativa ele argumenta que o gabarito que lançamos é a letra "E" sendo que o
gabarito que divulgamos é a letra "A", e quanto a esta alternativa (A) o erro está na
palavra PIOR, que no caso, a alternativa estaria correta com a palavra MELHOR. A
alternativa está errada, conforme o livro de Imunologia do Dr. Abdul Ghaffar and Dr.
Mitzi Nagarkatti (capítulo 18) imunologia de tumores.
Confirmação do gabarito - letra A
QUESTÃO 33
A coloração de Gram foi desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian
Gram e é a coloração diferencial mais utilizada em bacteriologia. Marque a alternativa
que não é verdade sobre este assunto.
a) A observação de material corado pela técnica de gram não só é importante para
acompanhar o isolamento de amostras, como também para determinar o tipo de
antibiótico que deve ser utilizado em diferentes infecções.
b) Neste tipo de reação são utilizados quatro tipos de reagentes.
c) O princípio da técnica está baseado na diferença de composição da membrana
plasmática de diferentes bactérias.
d) O complexo formado pelo cristal violeta e pelo iodo se liga a componentes presentes
na parede das bactérias Gram positivas (+).
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e) Quando se aplica o contra corante safranina, as células Gram negativas (-)
adquirem a cor rosada.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
- a alternativa A está correta, pois o simples fato de saber se a bactéria é gram positiva
ou gram negativa serve para determinar o tipo de antibiótico a ser usado em um
tratamento antimicrobiano. o Antibiograma citado pelo candidato serve para indicar
qual o melhor antibiograma para realizar o tratamento, isso não descarta a utilidade da
coloração de Gram para este fim.
- a alternativa B também está correta , pois são utilizados 4 reagentes , cristal violeta,
lugol, alcool cetona e fucsina.
- a alternativa C está errada, pois, o princípio da técnica está baseado na diferença da
parede celular e não da membrana plasmática, como diz o enunciado, conforme o livro
Práticas de Microbiologia da editora Guanabara, 2006. Quanto as outras alternativas
não houve nenhum outro pronunciamento, sendo incontestes.
Confirmação do gabarito - letra C
PROVA ENFERMEIRO HOSPITALAR
QUESTÃO 21
Segundo a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
Enfermagem, é correto afirmar:
a) A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Auxiliar de
Enfermagem, pelo Técnico de Enfermagem e pelo Parteiro.
b) Cabe exclusivamente ao enfermeiro, observar, reconhecer e descrever sinais e
sintomas;
c) É função do enfermeiro, executar partos, mesmo com distórcia.
d) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da
assistência, devem ser privativos de todos os integrantes da equipe de Enfermagem.
e) O titular do diploma ou do certificado de enfermeira e a titular do diploma ou do
certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, ou equivalente, nunca poderá
exercer a profissão no Brasil, quando conferidos por escolas estrangeiras.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
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A letra D é incorreta, pois apresenta como elemento excludente o termo “de todos os
integrantes da equipe de enfermagem”. Nem todo profissional de Enfermagem pode
coordenar ou executar determinadas atividades, como por exemplo, um técnico ou
auxiliar de enfermagem não está autorizado a realizar curativos de feridas infectadas,
como também está inabilitado a realizar sondagem nasoenteral.
Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 22
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a
necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do
profissional e de sua organização. Com base na RESOLUÇÃO COFEN Nº 311/2007,
dentre as atribuições do profissional de Enfermagem, não é dever deste profissional:
a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
b) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e
na diversidade de opinião e posição ideológica.
c) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos
legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
d) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade,
necessárias ao exercício profissional.
e) As alternativas A e B estão corretas.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
A questão pede para que o candidato identifique o que NÃO É DEVER DO
ENFERMEIRO. As alternativas A e B apresentam deveres, assim como a alternativa C.
A Alternativa D não é um dever, mas sim um DIREITO do profissional. A letra E
aponta para as outras alternativas, já justificadas, apenas com propósito de avaliar a
atenção do candidato. Permanece, então, correta a letra D.
Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 24
A Hepatite C é uma doença com infecção assintomática ou sintomática, até a forma
fulminante. Com base nos conhecimentos sobre esta patologia, assinale a alternativa
incorreta:
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a) Dentre os sinais e sintomas, estão presentes cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia,
artralgia, náusea e vômito.
b) A icterícia, colúria e hipocolia fecal podem estar presente nos pacientes com
Hepatite C.
c) O agente etiológico é um vírus de RNA.
d) O modo de transmissão ocorre principalmente por ingestão de água contaminada,
por via parenteral e sexual.
e) A doença pode se tornar crônica podendo haver cirrose-hepática.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
O Recurso é insubsistente por seus próprios argumentos.
Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 28
Nutrição Parenteral Total, segundo BRUNNER (2002; 816), é uma nutrição
administrada por via endovenosa. Sabendo-se dos cuidados a serem tomados com
esse tratamento, marque a alternativa que apresenta possíveis complicações:
a) Deslocamento do cateter, presença de sinais flogísticos e hematúria.
b) Sepse, hemotórax e embolia gasosa.
c) Anemia, prurido e hipevitaminose.
d) Pneumotórax, infecção local e uremia.
e) Vertigem, febre e hipóxia.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
A alternativa B faz-se correta, uma vez que apresenta SEPSE, HEMOTÓRAX e
EMBOLIA GASOSA. Tanto Pneumotórax quanto hemotórax são causados devido
posição inadequada do cateter e punção inadvertida da pleura. Prurido não é uma
complicação. Pode aparecer em decorrência de outros problemas, como infecção,
inflamação etc. Caso na alternativa apresentasse exemplos como hipergliciemia ou
hipoglicemia de rebote, então teríamos complicações metabólicas. Portanto,
permanece como correta a apresentada pelo gabarito oficial.
Confirmação do gabarito - letra B
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QUESTÃO 35
Esquistossomose, também conhecida como “doença dos caramujos”, é uma doença
infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, inicialmente
assintomática, que pode evoluir até as formas clínicas extremamente graves. Com base
nesta patologia, assinale a alternativa correta.
a) É doença de notificação compulsória nas áreas não endêmicas.
b) É doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo
suscetível entra em contato com águas superficiais onde existam caramujos,
hospedeiros intermediários, liberando ovos.
c) A forma infectante larvária que sai do caramujo tem o nome de miracídio.
d) As larvas penetram no homem (hospedeiro definitivo) por meio da pele e/ou
mucosas e, mais frequentemente, pela cabeça, quando em contato com água
contaminada.
e) A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) não é responsável pelo
acompanhamento do paciente após a alta, para controle de cura ou detecção de
complicações advindas da doença.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Nesta questão, não há necessidade de justificar se a doença apresenta-se em sua
forma grave ou não, uma vez que todos os casos (graves ou não) de esquistossomose,
fora da área endêmica, devem sempre ser notificados. Já na área endêmica, apenas
serão de notificação compulsória as formas mais graves da doença. Dessa forma, a
alternativa A é a única opção correta.
REFERÊNCIA:
A esquistossomose é doença de notificação compulsória nas áreas não endêmicas,
segundo a Portaria SVS/MS nº 5, de 21 de fevereiro de 2006. Entretanto, recomendase que todas as formas graves na área endêmica sejam notificadas. Nas áreas
endêmicas, é empregado o Sistema de Informações do Programa de Vigilância e
Controle da Esquistossomose (SISPCE), para os registros de dados operacionais e
epidemiológicos dos inquéritos coproscópicos.
PORTARIA Nº 2.472, DE 31 DE AGOSTO DE 2010
Art. 3º
§ 2º Os casos de esquistossomose nas áreas endêmicas serão registrados no Sistema
de Informação do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose - SISPCE e os
casos de formas graves deverão ser registrados no Sinan, sendo que nas áreas não
endêmicas, todos os casos devem ser registrados no Sinan, conforme o disposto no
caput deste artigo.
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Confirmação do gabarito - letra A
QUESTÃO 39
A frequência respiratória, por intermédio do ritmo, profundidade e som, reflete o
estado metabólico do corpo. Identificar os padrões respiratórios é de grande valia para
o acompanhamento clínico do cliente/paciente.
I. Apneia é a ausência de movimentos respiratórios. Os períodos de apneia podem ser
curtos e ocorrem de maneira esporádica, como nas respirações de Cheyne-Stokes .
II. Bradipneia é caracterizada pelo aumento da frequência respiratória. Ela é
comumente observada antes de um período de apneia ou taquicardia.
III. Eupneia é caracterizada por respiração profunda. Ela ocorre principalmente em
pacientes que praticam atividade física e em pacientes com cetoacidose metabólica.
IV. Kussmaul caracteriza-se pelo aumento da amplitude dos movimentos respiratórios,
de modo regular, alternância sequencial de apneias inspiratórias e expiratórias,
secundariamente à presença de insuficiência renal.
Sobre padrões respiratórios, assinale a alternativa correta:
a) I e III.
b) Somente I.
c) III e IV.
d) I e IV.
e) II, III e IV.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Segundo Celmo Celeno Porto , Exame Clínico Bases para a Prática Médica, 6° edição,
pág 292, a respiração do tipo Kussmaul é observada em casos de cetoacidose
diabética, insuficiência renal com uremia e outras acidoses.
Confirmação do gabarito - letra D
PROVA ENFERMEIRO PSF
QUESTÃO 21
Segundo a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
Enfermagem, é correto afirmar:
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a) A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Auxiliar de
Enfermagem, pelo Técnico de Enfermagem e pelo Parteiro.
b) Cabe exclusivamente ao enfermeiro, observar, reconhecer e descrever sinais e
sintomas;
c) É função do enfermeiro, executar partos, mesmo com distórcia.
d) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da
assistência, devem ser privativos de todos os integrantes da equipe de Enfermagem.
e) O titular do diploma ou do certificado de enfermeira e a titular do diploma ou do
certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, ou equivalente, nunca poderá
exercer a profissão no Brasil, quando conferidos por escolas estrangeiras.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
A letra D é incorreta, pois apresenta como elemento excludente o termo “de todos os
integrantes da equipe de enfermagem”. Nem todo profissional de Enfermagem pode
coordenar ou executar determinadas atividades, como por exemplo, um técnico ou
auxiliar de enfermagem não está autorizado a realizar curativos de feridas infectadas,
como também está inabilitado a realizar sondagem nasoenteral.
Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 24
A Hepatite C é uma doença com infecção assintomática ou sintomática, até a forma
fulminante. Com base nos conhecimentos sobre esta patologia, assinale a alternativa
incorreta:
a) Dentre os sinais e sintomas, estão presentes cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia,
artralgia, náusea e vômito.
b) A icterícia, colúria e hipocolia fecal podem estar presente nos pacientes com
Hepatite C.
c) O agente etiológico é um vírus de RNA.
d) O modo de transmissão ocorre principalmente por ingestão de água contaminada,
por via parenteral e sexual.
e) A doença pode se tornar crônica podendo haver cirrose-hepática.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
O Recurso é insubsistente por seus próprios argumentos.
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Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 28
Nutrição Parenteral Total, segundo BRUNNER (2002; 816), é uma nutrição
administrada por via endovenosa. Sabendo-se dos cuidados a serem tomados com
esse tratamento, marque a alternativa que apresenta possíveis complicações:
a) Deslocamento do cateter, presença de sinais flogísticos e hematúria.
b) Sepse, hemotórax e embolia gasosa.
c) Anemia, prurido e hipevitaminose.
d) Pneumotórax, infecção local e uremia.
e) Vertigem, febre e hipóxia.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
A alternativa B faz-se correta, uma vez que apresenta SEPSE, HEMOTÓRAX e EMBOLIA
GASOSA. Tanto Pneumotórax quanto hemotórax são causados devido posição
inadequada do cateter e punção inadvertida da pleura. Prurido não é uma
complicação. Pode aparecer em decorrência de outros problemas, como infecção,
inflamação etc. Caso na alternativa apresentasse exemplos como hipergliciemia ou
hipoglicemia de rebote, então teríamos complicações metabólicas. Portanto,
permanece como correta a apresentada pelo gabarito oficial.
QUESTÃO 31
Pneumonia é a inflamação dos pulmões que pode ser causada por vírus, bactérias ou
por fungos. A respeito desse problema, marque a alternativa correta.
a) Pneumonia comunitária é adquirida fora do ambiente hospitalar ou que se
manifesta nas primeiras 72 horas de internação.
b) Pneumonia hospitalar é aquela adquirida após 48 horas de internação.
c) Um tipo não muito grave de pneumonia é a causada por aspiração.
d) Febre alta, disposição para atividades físicas, sudorese, expectoração e pulso lento
são alguns dos sinais e sintomas da patologia.
e) Em caso de desenvolvimento de hipóxia, devido à pneumonia, não se faz necessário
administração de oxigênio suplementar, pois isso não trará grandes problemas ao
paciente.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA ALTERNATIVA/A
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ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Dentre as atribuições do enfermeiro na Atenção Básica, encontra-se a consulta de
enfermagem. Nesta etapa, dentre outras atividades, o profissional deve observar sinais
e sintomas do paciente, realizar ausculta respiratória, averiguar sinais vitais, como a
temperatura, por exemplo. Esta fase é essencial à adequada condução dos problemas
de saúde, tanto para encaminhar o paciente para um serviço de maior complexidade,
se for o caso, como para tratá-lo, se assim for de sua competência. Problemas
respiratórios, como a pneumonia pode estar presente em todos os principais temas da
Assistência Primária: Saúde da criança, Saúde do Adulo e Saúde do Idoso (presentes
no edital). Portanto, é de suma importância que o enfermeiro seja habilitado para
identificar problemas de saúde em sua área, a fim de solucionar o problema da
comunidade.
Confirmação do gabarito - letra B
QUESTÃO 35
Esquistossomose, também conhecida como “doença dos caramujos”, é uma doença
infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, inicialmente
assintomática, que pode evoluir até as formas clínicas extremamente graves. Com base
nesta patologia, assinale a alternativa correta.
a) É doença de notificação compulsória nas áreas não endêmicas.
b) É doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo
suscetível entra em contato com águas superficiais onde existam caramujos,
hospedeiros intermediários, liberando ovos.
c) A forma infectante larvária que sai do caramujo tem o nome de miracídio.
d) As larvas penetram no homem (hospedeiro definitivo) por meio da pele e/ou
mucosas e, mais frequentemente, pela cabeça, quando em contato com água
contaminada.
e) A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) não é responsável pelo
acompanhamento do paciente após a alta, para controle de cura ou detecção de
complicações advindas da doença.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Nesta questão, não há necessidade de justificar se a doença apresenta-se em sua
forma grave ou não, uma vez que todos os casos (graves ou não) de esquistossomose,
fora da área endêmica, devem sempre ser notificados. Já na área endêmica, apenas
serão de notificação compulsória as formas mais graves da doença. Dessa forma, a
alternativa A é a única opção correta.
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REFERÊNCIA:
A esquistossomose é doença de notificação compulsória nas áreas não endêmicas,
segundo a Portaria SVS/MS nº 5, de 21 de fevereiro de 2006. Entretanto, recomendase que todas as formas graves na área endêmica sejam notificadas. Nas áreas
endêmicas, é empregado o Sistema de Informações do Programa de Vigilância e
Controle da Esquistossomose (SISPCE), para os registros de dados operacionais e
epidemiológicos dos inquéritos coproscópicos.
PORTARIA Nº 2.472, DE 31 DE AGOSTO DE 2010
Art. 3º
§ 2º Os casos de esquistossomose nas áreas endêmicas serão registrados no Sistema
de Informação do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose - SISPCE e os
casos de formas graves deverão ser registrados no Sinan, sendo que nas áreas não
endêmicas, todos os casos devem ser registrados no Sinan, conforme o disposto no
caput deste artigo.
Confirmação do gabarito - letra A

PROVA FISIOTERAPEUTA
QUESTÃO 24
Em relação aos Nervos Cranianos, marque a assertiva errônea:
a) O nervo olfatório é apenas sensorial;
b) O nervo vestibulococlear está relacionado com o equilíbrio e a audição;
c) O nervo acessório é sensorial e motor;
d) O nervo abducente inerva o músculo reto lateral do olho;
e) O nervo troclear tem como função inervar o músculo grande oblíquo do olho.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Em que pese os argumentos tecidos pela candidata, inclusive apresentando bibliografia
renomada, verificamos que a resposta da questão deve ser MANTIDA. Assim
mantemos, pois o GRANDE OBLÍQUO DO OLHO é outra denominação do OBLÍQUO
SUPERIOR DO OLHO, como bem observa Wilson L. Sanvito, em sua consagrada obra
Propedêutica Neurológica Básica, pg. 177, assim como o PEQUENO OBLÍQUO é
chamado de OBLÍQUO INFERIOR.
Confirmação do gabarito - letra C
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PROVA FONOAUDIÓLOGO
QUESTÃO 26
Com base nos parâmetros do exame de imitanciometria em neonatos. O sistema
tímpano- ossicular de neonatos é controlado principalmente por massa e o de adultos
por rigidez. Dessa forma os neonatos apresentam frequências de ressonância mais
baixa que adultos. Marque a alternativa que corresponde ao parâmetro de frequência
utilizado nos neonatos.
a)- Acima de 1000Hz
b)- Acima de 2000Hz
c)- Entre 220 e 660Hz
d)- Entre 1000 e 4000Hz
e)- Acima de 500Hz
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Com base nos parâmetros do exame de imitanciometria em neonatos. O sistema
tímpano- ossicular de neonatos é controlado principalmente por massa e o de adultos
por rigidez. Dessa forma os neonatos apresentam frequências de ressonância mais
baixa que adultos. Os adulto estão acima de 1000hz em relação a frequência de
ressonância. E os neonatos estão entre 220hz e 660HZ. A frequência de ressonância
vai aumentando com a idade, Segundo Keefe ep AL (1993).
Confirmação do gabarito - letra C
QUESTÃO 40
Entende-se por crescimento, o processo de mudanças anatômicas e fisiológicas do
individuo e por desenvolvimento, aquele de aquisição de funções neuro-psico-motoras.
O termo perinatal define o período compreendido entre a vigésima semana de
gestação e o fim da quarta semana (28 dias) pós- natal. A seguir assinale a opção
correspondente ao conceito de RNBP ( recém nascido de baixo peso.
a) Recém nascido com 37 a 42 semanas de gestação ao nascer
b) Recém nascido com menos de 37 semanas
( 259 dias) de gestação
c) RN nascido com menos de 2500g
d) RN nascido com menos de 1500g
e) RN nascido com 35 a 42 semanas de gestação
GABARITO - LETRA C
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RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
questão refere-se ao assunto mencionado no edital Fonoaudiologia Hospitalar, pois a
assistência aos recém-nascidos é uma prática recente entre os fonoaudiólogos nos
centros hospitalares. Livro: Neonatologia o convite a Atuação Fonoaudiológica.
Autores: Bassetto Andrade; brock Roger; wajnsvtejn Rubens. Editora: lovise 98; pag.
255.
Confirmação do gabarito - letra C

PROVA DE NUTRICIONISTA
QUESTÃO 25
O Leite Humano (LH) tem a capacidade de atender às necessidades nutricionais
básicas da criança, sendo considerando muito mais que um conjunto de nutrientes.
Sobre ele não é correto afirmar:
a) O LH apresenta variações na concentração de gordura numa mesma mamada,
sendo maior a concentração no leite final.
b) O leite materno é rico em ácidos graxos essenciais de cadeia longa, importantes
para a o desenvolvimento e mielinização do cérebro.
c) 60% das proteínas do LH são lactoalbumina, enquanto no Leite de vaca esta
proporção deve-se à caseína.
d) Os teores de vitaminas e minerais são geralmente adequados no LH, excetuando-se
as vitaminas K e D.
e) Evidencia-se no LH concentrações de aminoácidos essências de alto valor biológico,
com destaque para cistina e taurina, fundamentais para o desenvolvimento do sistema
nervoso central da criança.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Resposta do Recurso interposto:
A alternativa “c” responde a questão, uma vez que a proporção de lactoalbumina é de
80 % e não 60% como afirmativa a questão.
Com relação ao recurso interposto, pode-se afirmar que evidencia-se também no leite
humano, concentrações de alto valor biológico, com destaque para cistina e taurina,
que são fundamentais ao crescimento do Sistema Nervoso Central da criança. Este
aspecto é particularmente importante na criança prematura, que não consegue
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sintetizá-los a partir de outros aminoácidos por deficiência enzimática (Bibliografia:
Faustino Teixeira Neto - Nutrição Clínica, Capítulo 23 - Nutrição em Pediatria, página 269).
Confirmação do gabarito - letra C
QUESTÃO 35
Quanto às recomendações dietéticas para o tratamento de dislipidemias não é correto
afirmar:
a) Gorduras totais devem representar 25 a 35 % das calorias totais
b) Das gorduras totais: Saturada - até 7 % das calorias, poliinsaturada - até 10 % das
calorias totais, Monoinsaturada - até 20 % das calorias totais.
c) Carboidratos devem representar 55 a 65 % das calorias totais.
d) Fibras - 20 a 30 g / dia
e) Gorduras trans aumenta LDL - c e deve ser mantida em quantidades mínimas ou
retiradas da dieta.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
O enunciado da questão pede, claramente, a alternativa errada, de fato, todas as
outras afirmativas estão corretas (conforme bibliografia citada no próprio recurso),
exceto a alternativa “c”, gabarito oficial da questão: quando afirma que os carboidratos
devem representar 55 a 65 % das calorias totais, um vez que este percentual vai de 50
a 60 %.
Ressalta-se ainda que a questão foi elaborada a partir da bibliografia citada em
recurso: CUPPARI, Lilian. E que jamais ela cita 13 % de gorduras monoinsaturadas em
sua obra. E sim, 20%, como afirma a alternativa, razão pela qual não responde a
questão.
VER: CUPARRI, Lilian - Nutrição Clínica no Adulto - Capítulo 14 - Doenças
cardiovasculares, página 269 (Quadro 14.1).
Confirmação do gabarito - letra C

PROVA DE MÉDICO VETERINÁRIO
QUESTÃO 33
Considere as seguintes afirmativas sobre a patogenia da leishmaniose canina:
I - Na forma de calazar pode ocorrer a cura espontânea.
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II - A debilidade e edema dos membros posteriores é vista na maioria dos animais
infectados, sendo decorrentes de uma anemia progressiva.
III - A perda da peso é um sintoma da infecção observável logo na fase inicial da
doença.
IV - No calazar a doença progride com esplenomegalia, às vezes com hepatomegalia,
aumento de volume abdominal e linfadenite.
São corretas apenas:
a) I e III
b) I, II e IV
c) II e IV
d) II, III e IV
e) NRA
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
As formas de apresentação da Leishmaniose são: visceral (calazar) e cutânea, sendo
que o calazar pode sim haver a recuperação total na forma oligossitomatica; Quanto a
anemia causada na Leishmaniose leva o animal a debilidade e devido a expulsão de
líquidos para o meio exterior esta provoca aumento de líquidos, edema dos membros
inferiores. Logo, a resposta permanece a mesma.
Confirmação do gabarito - letra B

PROVA DE ODONTÓLOGO
QUESTÃO 21
O atendimento e os cuidados odontológicos durante a gestação devem receber
atenção especial por parte dos profissionais.Sendo assim, leia atentamente as
alternativas e marque a CORRETA.
I-O tratamento odontológico pode ser realizado em qualquer período da gestação,
sendo o terceiro trimestre o período mais adequado. Os procedimentos mais
prolongados e as cirurgias devem, se possível, serem prorrogadas para depois do
parto.
II-O Paracetamol, quando utilizado em dose terapêutica,é a melhor opção para
tratamento de dor orofacial em gestantes. Não é encontrado no leite materno, não
acarretando problemas ao lactente.

26

III-Como opção para gestantes alérgicas a Penicilina, pode-se prescrever o estearato
de eritromicina, que é seguro para a mãe, o feto e lactantes. É encontrado em pouca
ou nenhuma quantidade no leite materno.
a)As alternativas I e II estão corretas
b)As alternativas I e III estão corretas
c) As alternativas II e III estão corretas
d)Apenas a alternativa II está correta
e)Apenas a alternativa III está correta
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Utilizando o Livro Farmacologia Clínica para Dentistas, podemos constatar que o
paracetamol é a droga de escolha para gestante, não acarreta problemas ao lactente,
no entanto na alternativa diz que não é encontrado no leite materno, sendo isto falso
porque é encontrado em pequenas quantidades sim no leite materno. Sendo então a
resposta do gabarito E.
Confirmação do gabarito - letra E
QUESTÃO 23
Não podemos afirmar sobre HZV ou HHV-3:
a) É a infecção causada pela reativação do vírus da varicela- zoster em pacientes
adultos;
b) Se a divisão maxilar ou mandibular do trigêmeo for envolvida,então o paciente pode
ter uma dor,como dor de dente,por vários dias antes do aparecimento das lesões
cutâneas e mucosas características;
c) Tem a tendência para afetar os nervos sensoriais;
d) Para um paciente adulto, 600mg,cinco vezes ao dia de Aciclovir seria de praxe;
e) O tratamento é baseado no uso de analgésicos e uma terapia antiviral sistêmica;
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA ALTERNATIVA
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Geralmente o herpes Zoster é decorrente da reativação do vírus da varicela que
permanece em latência, reativando na idade adulta ou em pacientes
imunocomprometidos, portadores de doenças crônicas, neoplasias, AIDS e outras. O
herpes zoster tem quadro pleomórfico, causando desde doença benigna até outras
formas graves, com êxito letal. Após a fase de disseminação hematogênica, em que
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atinge a pele, caminha centripetamente pelos nervos periféricos até os gânglios
nervosos, onde poderá permanecer, em latência, por toda a vida. Causas diversas
podem levar a uma reativação do vírus, que, caminhando centrifugamente pelo nervo
periférico, atinge a pele, causando a característica erupção do herpes zoster. Dentre as
alternativas, apenas a letra d encontra-se errada, pois a dose do Aciclovir deve ser 800
mg a cada 4-6 horas.
SILVA, Penildo. FARMACOLOGIA. 8º edição. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 37
São indicações dos cimentos ionômeros de vidro, EXCETO:
a) Núcleo de preenchimento
b) Cavidade tipo túnel
c) Cavidades classe V
d) Cavidades classe I amplas
e) Selamento de cicatrículas e fissuras
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA ALTERNATIVA
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Segundo Baratieri et al.,2008, os cimentos de ionômeros de vidro são indicados em:
cavidades classe III( especialmente aquelas que não se estendam para a superfície
vestibular e aquelas com acesso palatal que não coincidem com área de contato
proximal e/ou com dente antagonista),classe V (lesão cariosa),restaurações
preventivas classe I incipientes, cobertura de emergência em dentes anteriores
fraturados,cavidades tipo túnel,selamento de cicatrículas e fissuras,cavidades classe I e
II em dentes decíduos,como material para núcleo de peenchimento e como agente
intermediário em cavidades.Sendo errado o uso dele em classe I ampla.
Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 39
Paciente 18 anos, com hiperemia pulpar no ED 48, qual tratamento adequado?
a)Exodontia
b)Tracionamento Ortodôntico
c)Restauração
d)Endodontia
e)Drenagem abcesso
GABARITO - LETRA C
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RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
Na hiperemia pulpar ou pulpite reversível, pode-se observar:
*características histológicas:dilatação e congestão dos capilares,acompanhados de
edema intersticial.São observadas células inflamatórias crônicas,porém em número
insuficiente pra ser considerado exudato inflamatório.
*Diagnóstico: dor provocada, localizada e de curta duração. Radiograficamente
apresenta-se normal.
*Tratamento: Remoção da causa (restauração defeituosa, trauma oclusal, etc)
Livros: Endodontia fundamentos biológicos e clínicos (Clóvis Bramante), Endodontia
(Sandra Sayão), Endodontia (Estrela).
Sendo assim,o gabarito continua o mesmo.
Confirmação do gabarito - letra C

PROVA DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA
QUESTÃO 26
Seja, o valor de “m” que torna mínima a soma dos quadrados das raízes da equação é:
a) -5
b) -2
c) 0
d) 3
e) 5
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso

SOLUÇÃO:

a =1
b = −m + 4
c = −m + 4

m = ? para que ( r1 )2 + ( r2 )2 seja mínimo
Das relações entre coeficientes e raízes temos:
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−b
a
c
r1 ⋅ r2 =
a
Elevando a 1ª relação ao quadrado, teremos:
r1 + r2 =

( r1 + r2 )

2

 −b 
= 
 a 

2

−b
2
2
( r1 ) + 2r1r2 + ( r2 ) =  
 a 

( r1 ) + ( r2 )
2

2

 −b 
=   − 2r1r2
 a 
2

2

( r1 ) + ( r2 )
2

c
 −b 
=  −2
a
 a 
2

2

( r1 ) + ( r2 ) = ( m − 4 ) − 2 ( −m + 4 )
2
2
( r1 ) + ( r2 ) = m2 − 8m + 16 + 2m − 8
2

2

( r1 ) + ( r2 )
2

2

2

= m 2 − 6m + 8

Como queremos o valor de “m” para a soma ser mínima queremos o valor do “x” do vértice da
parábola, observe que a parábola tem realmente um ponto de mínimo, pois a > 0 (no caso
dessa equação o “m” do vértice).

( r1 ) + ( r2 )
2

2

= m 2 − 6m + 8

a =1
b = −6
c=8
xv =

− ( −6 )
−b
6
⇒ mv =
⇒ mv = ⇒ mv = 3
2a
2 ⋅1
2

Portanto o referido questionamento não procede e o recurso está INDEFERIDO e se mantém o gabarito
preliminar.

Confirmação do gabarito - letra D

QUESTÃO 32

6

729
é igual a
16
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a)
b)
c)
d)
e)

3 3 16
4
3
4 16
3
6
3 16
4
4 3 16
3
3 16
4

GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
SOLUÇÃO:
solução:
6

729 6 36
3
3
3 3 42
3 3 16
= 4 =
=
=3 ⋅
=
6 4
3 2
16
2
4
4 3 42
2
2

Portanto o referido questionamento não procede e o recurso está INDEFERIDO e se mantém o gabarito
preliminar.

Confirmação do gabarito - letra A
QUESTÃO 35
O gráfico abaixo mostra as notas de um estudante do 9º ano.

Sejam x e y os valores da média e da mediana, respectivamente, o valor de x − y é:
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a) 0,2
b) 0,1
c) 0,0
d) -0,1
e) -0,2
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
SOLUÇÃO:
Média:

9,5 + 8 + 7, 6 + 7,5 + 8, 7 + 6, 7
6
48
x=
6
x=

x = 8, 0
Mediana:

y = ( 6, 7 7,5 7, 6 8 8, 7 9,5 )
7, 6
2
y = 7,8

y=

∴
x − y = 8 − 7,8 ⇒ x − y = 0, 2

A mediana é o termo central da amostra em Rol (para uma sequência com número de
termos ímpar) ou a média entre os dois termos centrais da amostra em Rol (para uma
sequência com número de termos par).
Portanto o referido questionamento não procede e o recurso está INDEFERIDO e se
mantém o gabarito preliminar.
Confirmação do gabarito - letra A

PROVA DE PROFESSOR DE PORTUGUÊS
QUESTÃO 27
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I. Lembre-se do compromisso assumido.
II. Assistimos à partida de futebol entre Brasil e Argentina.
III. A prefeitura informou os candidatos do concurso.
IV. O chefe da empresa antipatizou o jovem funcionário.
V. Morava à Rua dos Poetas.
A regência verbal está correta, isto é, conforme o registro culto da língua:
a) Em I, II e III
b) Em I, II e IV
c) Em III, IV e V
d) Em II, III e V
e) Em I e II
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
A questão não deve ser anulada, pois nela o verbo informar é transitivo direto e
indireto ao mesmo tempo, ou seja, Bitransitivo. Na frase: A prefeitura informou os
candidatos do concurso, há os dois complementos exigidos pelo verbo informar. Isso
está claro quando fazemos as seguintes perguntas: A prefeitura informou quem? (os
candidatos), que é objeto direto. A prefeitura informou os candidatos de quê? (Do
concurso), que é Objeto Indireto.
Na frase sugerida pelo candidato: A prefeitura informou aos candidatos (A quem?
Objeto Indireto) do concurso (de quê) Objeto Indireto, há dois complementos iguais,
isto é, dois objetos indiretos para o verbo informar, o que não é correto.
Confirmação do gabarito - letra A

PSICÓLOGO
QUESTÃO 33
Qual dos testes abaixo não pode ser considerado um teste projetivo:
a) Completamento de sentenças.
b) Livre associação de Rorchach.
c) Desenho de uma casa, uma árvore e uma pessoa.
d) Classificação de si mesmo, escolhendo cartões que contém afirmações sobre a
personalidade.
e) Inventar histórias com base na observação de figuras.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - NENHUMA ALTERNATIVA
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
33

A questão é clara ao solicitar que identifique quais dos itens não se classificam como
testes projetivos, entretanto o item “D” permanece correto, pois complementando o
conceito de testes projetivo já citado com base na Hipótese projetiva, a projeção se
estabelece pela valorização do simbólico. Freud foi um dos primeiros a trabalhar com
essa elaboração simbólica através da associação livre, em 1895, e da interpretação dos
sonhos, em 1899, formando assim um sistema interpretativo (uma análise mediante a
interpretação do simbolismo das condutas do paciente), destacando que o que se
encontra no indivíduo não se encontra por acaso, pois tudo teria um significado, o que
poderia parecer tão insignificante, apresentado no contexto vivido, estaria coberto de
significados e poderia trazer a chave para a interpretação desse contexto. (Augras,
1998).
Na Opção “D”, ou seja, “Classificação de si mesmo, escolhendo cartões que contém
afirmações sobre a personalidade”, o individuo não é posto a associações e projeção e
sim escolhas por identificação pessoal de conceito, não havendo elaboração projetiva.
Desta maneira, não se enquadra as técnicas projetivas utilizadas pelos psicólogos, ou
por alguns, a medida que não capta esse mundo simbólico que, a maioria das vezes é
difícil de ser expressado pelo indivíduo em sua linguagem verbal.
As técnicas projetivas não se tratam de um continuum ontológico ou fenomenológico,
isto é, uma espécie de oposição ao signo; escrito nome de alguém e a foto da pessoa
do próprio nome, pelo contrário, pois não se escolhe um signo; ele é sempre motivado
de forma intrínseca, a imaginação é uma espécie de dinâmica organizadora e
homogeneizada na representação (Durand, 1997). Isto é:
A imaginação é potência dinâmica que deforma as cópias pragmáticas fornecidas pela
percepção, e esse dinamismo reformador das sensações torna-se o fundamento de
toda a vida psíquica porque as leis da representação são homogêneas, metáforas,
assim, uma vez que ao nível da representação tudo é metafórico toda as metáforas se
equivalem.” (p. 30)
De forma generalizada a projeção são tendências inconscientes - de uma pessoa - que
são atribuídas - a outras pessoas ou coisas - após uma transformação, geralmente no
oposto. As técnicas projetivas implicam em uma solicitação ao sujeito para que libere
sua criatividade, sob as condições impostas pelo teste, podendo, através destes testes,
projetar o mal objeto, obtendo controle sobre a fonte de perigo revelada ficando livre,
para atacar ou destruí-lo, como também, evitar a separação do bom objeto,
reparando-o. (Fine, 1981).
Fine, R. (1981). A História da Psicanálise. Rio de Janeiro - RJ. LTF/Edusp.
Durand, G. (1997). As Estruturas Antropológica do Imaginário. São Paulo. Ed. Martins
Fontes.
Augras, M. (1998). A Dimensão Simbólica: O Simbolismo nos Testes Psicológicos.
Petrópolis. Ed. Vozes.
Confirmação do gabarito - letra D
QUESTÃO 36
Segundo a LDB, a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada
de acordo com as regras comuns abaixo, exceto:
a) Carga horária mínima anual será de 880 (oitocentos e oitenta) horas distribuídos por
um mínimo de 200 (duzentos) duzentos dias.
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b) A classificação em qualquer série, exceto a primeira do ensino fundamental, pode
ser feita por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas.
c) Poderão organizar-se classes ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes
ou outros componentes curriculares.
d) Cabe a instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão
de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos.
e) A verificação de rendimento escolar observará o critério de possibilidade de
aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso
A argumentação do candidato não corresponde, ficando a questão inalterada.
Pois no Art. 24. a educação básica, nos níveis fundamental e médio, estabelece a carga
horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando
houver. Dessa forma é errado afirma que “Carga horária mínima anual será de 880
(oitocentos e oitenta) horas distribuídos por um mínimo de 200 (duzentos) duzentos
dias” - questão “A”.
Confirmação do gabarito - letra A

35

