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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° 001/2015 do Processo Seletivo de Bom Sucesso/MG, a empresa organizadora torna 
público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 

16/03/2015, separados por cargo, conforme a seguir: 

 

ISABELA CAMILA DE PAIVA SANTOS 637 01 a 06 Agente com. de Saúde 

QUESTÃO 03 

A questão prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação do texto. De acordo com a leitura atenta 

do texto, a única afirmação coerente com o trecho extraído e o comando da questão é o que se afirma na 

alternativa C, pois a atitude avarenta do dono do tijolo de ouro fez com que o vizinho desconfiasse de que 
haveria algo valioso no local e “uma noite ele pulou o muro, cavou a terra e roubou o tijolo de ouro”. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 04 

A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e análise do texto. De acordo com 

o texto, a única alternativa que explica por que “pedra” e “tijolo de ouro” tinham a mesma serventia para o 
homem é a que se encontra na letra “D”. Ele tinha apenas a intenção de guardar o ouro, nunca vendê-lo 

para usar o dinheiro. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 06 

A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do 
assunto abordado. De acordo com a gramática normativa, a alternativa A tem o pronome indefinido “nada”, 

fazendo com o que o verbo “tornar” fique no singular. A alternativa B está incorreta porque aa concordância 

deve ser feita com o artigo definido “as”. O correto é: “Serão proibidas as ausências e os atrasos”. O verbo 

“haver”, na alternativa C, deve ficar no singular porque é impessoal e tem o sentido de “existir”. Por fim, a 

alternativa D está correta porque “bastantes” está funcionando como adjetivo, concordando com o 

substantivo “críticas”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 19 

Primos hipertensos não é fator de risco para a gestante. http://www.manualmerck.net/?id=270&cn=1952. 

O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 

 

Pontuação das gravidezes de alto risco - 10 ou mais, indica um alto risco 

Factores de risco Pontuação 

Antes da gravidez 

Características da mãe 
Com 35 anos e mais ou com 15 e menos 

5 

Peso inferior a 45 kg ou superior a 90 kg 5 

Problemas numa gravidez anterior 
Feto nascido morto 

10 

Morte do recém-nascido 10 

Recém-nascido prematuro 10 

Recém-nascido pequeno para a sua idade gestacional (mais pequeno que o esperado em comparação com o número de 
semanas de gravidez) 

10 

Transfusão de sangue ao feto por doença hemolítica 10 

Parto pós-termo (com mais de 42 semanas) 10 

Abortos repetidos 5 

Recém-nascido grande(com mais de 4,5 kg) 5 

Seis ou mais gravidezes completas 5 

História de eclampsia (ataques durante a gravidez) 5 

Cesariana 5 

Epilepsia ou paralisia cerebral na mãe 5 

História de pré-eclampsia (hipertensão, proteína na urina e acumulação de líquidos durante a gravidez) 1 

http://www.manualmerck.net/?id=270&cn=1952
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Filho anterior com defeitos de nascença 1 

Deficiências estruturais 
Útero bicorne 

10 

Colo uterino incompetente 10 

Pélvis pequena 5 

Problemas médicos 
Hipertensão crónica 

10 

Doença renal entre moderada e grave 10 

Doença coronária grave 10 

Diabetes com dependência de insulina 10 

Drepanocitose 10 

Resultados anormaisnum Pap 10 

Afecção cardíaca moderada 5 

Doença da tiróide 5 

História de tuberculose 5 

Doença pulmonar, como asma 5 

Resultado positivo em testes de sífilis ou do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 5 

História de infecção da bexiga 1 

História familiar de diabetes 
 

 

JANDERSON RIFF SILVA 354 09 Médico Pediatra 

QUESTÃO 10 

De acordo com o contexto o vocábulo “luzir” tem como significado “Exibir”. Portanto o recurso foi 

DEFERIDO, altera-se o gabarito de “C” para “B”. 

BRUNA APARECIDA AVELAR 227 12 Nutricionista 

QUESTÃO 18 
Houve um equívoco na marcação do gabarito. Em geral, os hormônios contra - reguladores (glucagon, 

hormônio de crescimento, cortisol, epinefrina, norepinefrina) tem  efeitos semelhantes ao da insulina. 

Recurso DEFERIDO, altera-se o gabarito de “B” para “D”. 

MARIA JOSÉ DE LOURDES OLIVEIRA 552 13 Odontólogo 

QUESTÃO 11 
Pede-se cancelamento da questão, pois faltou na redação da pergunta a palavra “semi-inclusos” São 
indicações para remoção de dentes inclusos ou semi-inclusos, exceto: Dentes inclusos não podem apresentar 

quadros de pericoronarite aguda, pois não irromperam a mucosa, assim como também não podem ter sua 

higienização dificultada. Portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 16 

Utilizando como referência teórica a versão atualizada do livro do autor citado pela candidata na redação do 
pedido do recurso em questão, não foi identificado o texto redigido pela mesma. Como transcrito abaixo, não 

há dúvidas quanto o relato das possíveis sequelas nos dentes decíduos traumatizados: 
-Hiperemia pulpar - “É a resposta inicial da polpa, tendo como característica o aumento na vascularização e 

pequena infiltração celular.” - Hemorragia pulpar - “Ocorre quando, após a hiperemia pulpar, o aumento da 

pressão interna dos vasos leva à ruptura dos capilares da polpa.” - Calcificação pulpar - “Ocorre quando há 

deposição acelerada de tecido duro na câmara pulpar, no canal radicular ou em ambos, como resposta á 
falta de suprimento neurovascular da polpa.” - Necrose pulpar - “A morte do tecido pulpar pode ocorrer 

quando houver rompimento do feixe vasculonervoso, hiperemia pulpar com compressão dos vasos apicais ou 

fratura coronária de esmalte e dentina com ou sem exposição pulpar não tratada, e, consequentemente com 
contaminação por bactérias.” - Reabsorção interna da coroa ou raiz - “As células do tipo clasto se fixam 

apenas em tecidos mineralizados, dessa forma, para que essas células iniciem o processo da reabsorção 

interna, é necessário que ocorra a remoção da camada odontoblástica e da pré-dentina. Nos casos de 

traumatismo dental, o deslocamento localizado de pré-dentina e dos odontoblastos pode iniciar a reabsorção 
interna (...) A reabsorção interna pode ocorrer na região coronária ou radicular. Quando ocorre na região 

coronária, clinicamente pode ser observado uma área rósea ou avermelhada (mancha rósea). 

Radiograficamente apresenta uma área radiolúcida de contornos regulares. Já a reabsorção interna 

radicular apresenta radiograficamente uma imagem radiolúcida em forma de balão de contorno regular, com 

expansão local da luz do canal radicular.” – O recurso foi incompreensível, visto que a candidata, no 

discorrer da sua argumentação, confunde os conceitos de reabsorção externa e interna de raiz e reafirma a 
alternativa do gabarito oficial.  
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Texto redigido pela candidata: “O trauma pode causar reabsorção radicular devido promover no periodonto 
uma ampla lesão tecidual, com morte de cementoblastos em vastas áreas da superfície cementária, este é o 
fenômeno-chave na iniciação da reabsorção dentária, pois estas células são as guardiãs da integridade da 
raiz. Já a reabsorção coronária e caracterizada por área rosada no terço cervical. Radiograficamente tem-se 

uma área radiolúcida e geralmente está associado com restauração profunda (Consolaro, 2005). Caso a 
reabsorção coronária e radicular estiver relacionada com o trauma pode acontecer na raiz e na coroa.” 

Cementoblastos são células presentes no cemento, componente externo da raiz. Referência bibliográfica: 
Odontopediatria - Guedes-Pinto AC - 8ª Edição 2010 - Capítulo 35: Lesões traumáticas em dentes decíduos e 

permanentes. p. 705. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme 

divulgado. 

 

 

 
 

Belo Horizonte, 06 de Abril de 2015. 

 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 

 

 

 


