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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 
Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG, a 
empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas 
Objetivas divulgado em 09/05/2016, conforme a seguir: 

 
QUESTÃO 02 
Houve equívoco na marcação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para 
alternativa “B”. 
 
QUESTÃO 03 – Recurso INDEFERIDO, conforme item 9.4 do Edital. 
 
QUESTÃO 05 
NO TRECHO: Projetos ou ações pontuais não determinam as mudanças de atitudes ou o despertar 

de uma consciência para um comportamento ambientalmente responsável. Portanto, a vivência 

com a natureza estimula cognitivamente, estudantes e educadores, e traz verdadeiramente um 

conhecimento e aprendizagem socioambiental, para então, atingirmos as mudanças de valores que 

possam refletir em nosso meio ambiente. Assim, a relação é de CONCLUSÃO, visto que NÃO HÁ 

uma causa, um efeito anteriormente ao PORTANTO e sim uma afirmação QUE REMETE À UMA 

CONCLUSÃO DESSA AFIRMAÇÃO: “Projetos ou ações pontuais não determinam as mudanças de 

atitudes ou o despertar de uma consciência para um comportamento ambientalmente responsável.” 

Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

Nome Inscrição Cargo 

ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA    ALEX 
SANDRA M. DA SILVA  

ALINE CORREA DOS SANTOS  
ALINE MARQUES SALES   

CLARISSA SILVA FARIA 

DAISA RAFAELA G. BARBOSA    
FERNANDA LOURENÇO DE PAULA  

GISELA CARVALHO FERNANDES      
HIGOR CHARLES L. CARMO     

ISABELLE R. DOS SANTOS 

JACINTA DAS DORES ROCHA 
JENNIFER F. FONSECA REIS 

JULIO CÉSAR DOS A. SILVA 
KARINA MARIANA F. DA SILVA 

KATIA FERNANDA MARTINS 

KATIA SILENE F. DOS SANTOS 
LETICIA F. DOS REIS BELINO 

LETICIA SILVA DE MACEDO 
LIDIA BEATRIZ DOS S. FERREIRA 

MARINA DA CUNHA DIAS 

MICHELLE FRANÇA A. DA SILVA  
PABLO GUILHERME RODRIGUES 

RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 
TATIANE VIANA LIMA 

TALMER PIRES M. MACHADO 

THAIS RODRIGUES BARBOSA 

 

2157 
1250 

7401 
8427 

454 

5007 
199 

3551 
9241 

396 

3782 
3354 

3093 
1871 

2329 

7363 
5086 

8919 
8700 

3071 

6167 
1537 

5366 
2896 

9578 

2861 
 

 

02 – AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
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QUESTÃO 10 
A articulação sintática de oposição se faz por meio de dois processos: a coordenação adversativa e 
a subordinação concessiva. A coordenação adversativa implica o uso dos articuladores mas, porém, 

contudo, todavia, entretanto, no entanto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
A questão é resolvida aplicando o conceito que o discrimante (valor de ߡ) seja menor que zero e ainda 

diferente de 0, devido o coeficiente “a” da função do 2° grau. 
Logo calculando temos: 
>  ߡ 0 

0 > b² – 4.a.c 
0 > [-(2k+3)]² – 4.k.(k – 1) 
0 > 4k² +12k + 9 – 4k² + 4k 
0 > 16k + 9 

 9 > 16k 
k < -9/16 
Resposta:  letra D. 

A referida candidata alega que os outros valores são também compatíveis pois mostram a resposta 
da função também negativa. 
Mas pelo princípio da não contradição caso algum intervalo não possua a abrangência requerida este 
não pode ser a resposta da questão. 
Exemplo: a candidata infere que as respostas podem ser a letra B (k<-2) e a letra C (k<-3/2) 
Olhando para a reta numérica temos: 
 
____-2_______-3/2________-9/16______0____________ 
 
Logo o único intervalo que abrange todas as respostas é k < -9/16, caso contrário os outros valores 
são apenas parte da resposta ou ainda são insuficientes. Obs: o recurso ainda apresenta erro teórico 
atribuindo K = 0 o que não pode ocorrer pois a função é do segundo grau e para o coeficiente “a” deve 
ser diferente de zero. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 16 

A alternativa B deveria ser assinalada, uma vez que o correto é "utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática", e não orientação 
pragmática conforme consta na alternativa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 17 
De acordo com o Art. 16 da Lei 8080/90, a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 
II - participar na formulação e na implementação das políticas: 
a) de controle das agressões ao meio ambiente; 
b) de saneamento básico; e 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho; 
III - definir e coordenar os sistemas: 

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
b) de rede de laboratórios de saúde pública; 
c) de vigilância epidemiológica; e 
d) vigilância sanitária; 
IV - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano; 
Desta maneira, as informações são, respectivamente, verdadeiras, falsas, falsas, verdadeiras, 
resultando na alternativa D. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
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QUESTÃO 20 – Recurso INDEFERIDO, conforme item 9.4 do Edital. 
 
QUESTÃO 22 
A menção ou descrição sobre o monitor está clara, pois para outros tipos de monitores (touch screen) 
seriam descritos iguais a impressora matricial e não somente impressora o que poderia dar margem 
às outras impressoras como multifuncionais. E scanner é somente periférico de entrada. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 24 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Conceitos básicos para utilização 
dos softwares do pacote Microsoft Office, tais como:  processador de texto, planilha eletrônica e 
aplicativo para apresentação e Excel. Portanto, o contexto consta dentro do edital. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 27 
Conforme o comando do enunciado diz “desfazer” o correto é a alternativa “D”, já que, se o texto 
estiver sem formatação, mesmo clicando no ícone da alternativa “A”, não sofrerá nenhuma 
modificação e nem mesmo realizará o comando de desfazer a ação proposta. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 
QUESTÃO 29 - Recurso INDEFERIDO, conforme item 9.4 do Edital. 
 
QUESTÃO 30 
Dentro do contexto entende-se que os vírus, worms, trojans, rootkits, spywares, adwares e outros 
menos conhecidos são exemplos de malwares que são programas e comandos que geralmente 
possuem a extensão de arquivos executáveis para assim infiltrar/infectarem um computador ou 
sistema, causar danos e apagar dados, roubar informações, divulgar serviços, etc. Logo não abrir tais 
executáveis desconhecidos é uma medida de segurança para prevenir tais ataques, bem como não 
utilizar os navegadores para tal uso também. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado.  
 
JULIO CÉSAR DOS A. SILVA - O candidato não observou retificação do Edital, conforme as Erratas 
publicadas.  

 

 

GILSON GONÇALVES DE AGUIAR 7374 03 – ALMOXARIFE 

 
QUESTÃO 02 
Houve equívoco na marcação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para 
alternativa “B”. 
 

QUESTÃO 18  
A menção ou descrição sobre o monitor está clara, pois para outros tipos de monitores (touch 
screen) seriam descritos iguais a impressora matricial e não somente impressora o que poderia dar 
margem às outras impressoras como multifuncionais. E scanner é somente periférico de entrada. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
ANA SILVIA P. SANTOS 

ELLEN JUDITH R. DE F. ALMEIDA 
LUANA GONÇALVES FREITAS 

MARIA ANGELA T. DE OLIVEIRA 

MARIA RAIMUNDA RIBEIRO 
MARIA STELA T. DE OLIVEIRA 

6301 

1427 
  761 

  371 

3540 
  381 

04 – ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
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QUESTÃO 14 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 

QUESTÃO 15 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 20 
Conforme mencionado em  https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-um-PDF-ao-
arquivo-do-Office-74819342-8f00-4ab4- bcbe-0f3df15ab0dc. O recurso foi DEFERIDO, altera – se 
o gabarito de “D” para “B”. 
 
QUESTÃO 22 
A prova foi elaborada para o cargo Assistente Social, a partir de conteúdos específicos ao Serviço 
Social. A ética em Serviço Social constitui o primeiro tema anotado pelo conteúdo programático 
para a prova em questão. E, como sugestão bibliográfica, apresenta o Código de Ética Profissional 

do Assistente Social. A partir disso, foi elaborada a questão. Portanto, não se conceberia outra 
categoria que não seja a tratada aqui. Cabe destacar, ainda, que nas alternativas aparecem 
explicitamente os termos Assistente Social ou Serviço Social.  Com relação ao questionamento 
sobre o “código tratado”, a questão aborda a conduta ética que deve ser adotada pelos profissionais 
de Serviço Social, ancorada no Código Ética. E explora sobre o conhecimento do mesmo. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 26 
O conteúdo programático contempla a atuação do Serviço Social no contexto empresarial, mas 
não específica que seja no Brasil ou em âmbito internacional. Contudo, o enunciado da questão 
não apresenta prejuízos ao candidato no entendimento da mesma. A palavra concomitante não foi 
empregada de forma errada, uma vez que ela, inclusive, contribui para a compreensão de que esse 
processo está voltado ao contexto brasileiro. Além do que o mesmo é afirmativo. De modo que 
encontra amparo no próprio texto anotado pelo recurso do candidato em questão. 
Em relação à opção A, a alternativa não específica que o desenvolvimento de programas que visam 
a qualidade de vida no trabalho é matéria e produto específico do Assistente Social, mas situa esse 
profissional nessa ação. Além disso, a opção D apresenta-se de forma completamente errada. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 30 
Em hipótese alguma a instrumentalidade pode ser reduzida ao acerco de instrumentos e técnicas 
utilizados pelos profissionais em sua prática interventiva. Conforme, Yolanda Guerra (2000): A 
primeira vista, o tema instrumentalidade no exercício profissional do assistente social parece ser 
algo referente ao uso daqueles instrumentos necessários ao agir profissional, através dos quais os 
assistentes sociais podem efetivamente objetivar suas finalidades em resultados profissionais 
propriamente ditos. Porém, uma reflexão mais apurada sobre o termo instrumentalidade nos faria 
perceber que o sufixo “idade” tem a ver com a capacidade, qualidade ou propriedade de algo. Com 
isso podemos afirmar que a instrumentalidade no exercício profissional refere-se, não ao conjunto 
de instrumentos e técnicas (neste caso, a instrumentação técnica), mas a uma determinada 
capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, construída e reconstruída no processo sócio-
histórico. A autora ainda chama a atenção para o cuidado com o cuidado com o fetiche dos 
instrumentos e técnicas. De modo que, apesar de importante, esse conjunto pode e deve ser 
considerado, mas de forma dialética, de forma contextualizada. A instrumentalidade no Serviço 
Social, portanto, vai além dos instrumentos e técnicas. “Está voltada ao processo de constituição 
da profissão e, mais ainda, no seu confronto com os interesses antagônicos demandados pelas 
classes sociais”. (Guerra, 2007). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
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QUESTÃO 06 
Em “Para estudar a história dos povos indígenas no Brasil é necessário estabelecer diálogos com 
diferentes áreas de pesquisa ”, as palavras destacadas são classificadas morfologicamente como 
A) adjetivos. 
B) advérbios. 
C) artigos. 
D) substantivos. 
Portanto, adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se "encaixa" 
diretamente ao lado de um substantivo. 
Assim, não são quaisquer povos (substantivo) são povos indígenas. Adjetivo - Como também em 
áreas de pesquisa – não são quaisquer áreas de pesquisa  - são diferentes (adjetivo). Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 17 
Tendo em vista que todas as informações estão corretas, o recurso foi DEFERIDO, retifica – se o 

gabarito para alternativa “D”. 
 
QUESTÃO 20 
As ações primárias estabelecem todas as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde, 
dedicando-se aos problemas mais frequentes, que se apresentam, sobretudo em fases iniciais. 
Dentre as opções, a Odontologia é a que melhor se encaixa neste tipo de ação, tendo em vista que 
as demais (anestesia, diagnose e fisioterapia) representam ações para tratamento de um problema 
já iniciado. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 14 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

 

DENISE MARIA R. SILVÉRIO  
MARIANA COUTINHO DOS ANJOS 

TATIANE ARQUES O. DA SILVA 

5171 
 459 

 378 

05 – ATENDENTE DE 
PORTARIA 

CONCEIÇÃO A. TRINDADE MAZALA 
FABIANE A. ALVES DA S. FAUSTINO 

JANAINA MARQUES DA SILVA 
JUCIELE COSTA 

LEONARDO CESAR RODRIGUES 

RAFAELA MARQUES DA S. LOPES 

2925 
  664 

1297 
5673 

2142 

1219 

06 – AUX. DE SERVIÇOS 
GERAIS 

 
QUESTÃO 10 
No enunciado da questão, continha a palavra NÃO, isto é, a alternativa que não apresenta o 
antônimo da palavra sorrir é a alternativa “B”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. 
 
ANA FLAVIA C. TIMÓTEO 
ISABELLA MARCIA D. VIVELA 

JULIANA CARNEIRO SOARES 

PAULO HENRIQUE A. TORRES 

962 
4061 

8381 

2821 

08 – CIRURGIÃO DENTISTA 
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QUESTÃO 16 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 17 
Conforme mencionado em www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm. 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  
 
QUESTÃO 20 
Conforme mencionado em  https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-um-PDF-ao-
arquivo-do-Office-74819342-8f00-4ab4- bcbe-0f3df15ab0dc. O recurso foi DEFERIDO, altera – se 
o gabarito de “D” para “B”. 

DANIELLE BARBOSA DE O. MACIEL 

HÉLIO CARRUSCA NETO 

2002 

5522 
09 – EDUCADOR FISICO 

 
QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 22 
O recurso não está apresentando nenhuma consideração a ser defendida por essa banca. Uma vez 
que a reposta da questão é a C. Em todo caso, ver livro de regras da IAAF páginas 90 e 95. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 28 
Recurso não assiste o recorrente visto que o mesmo apresenta argumentos fora do contexto. 
“Elefantinho Colorido”, não é opção de resposta. A questão está correta pois utiliza-se de 
denominação nacional. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 29  
O recurso apresentado não faz referência ao conteúdo da questão. 
 
QUESTÃO 30 
A questão está correta e foi retirada do manual de primeiro socorros Ministério da Saúde – 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, nas páginas 96, 97 e 98. De fato o professor de Educação 
Física não diagnostica, mas precisa ter conhecimentos básicos para prestar os primeiros socorros. 
Por isso a frase inicia-se por “entende”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 

 
ALESSANDRA A. FRANÇA 
ANA CAROLINA T. MENDES 

ANETE DOS SANTOS CASTRO 

BIANCA MAIRA SILVA FERREIRA 
CHRISTHIANE DA SILVA COSTA 

CINTYA ANTUNES GONÇALVES 
CYRCIA LIBOREIRO L. DA SILVA 

DANIELA DEIRO FERRAZ 

DANIELA MIRANDA MELO 
DANIELE ABREU MACIEL 

DANIELE BRAZ FIRMO 
EDEVALDO JUNIOR DUTRA 

EVELIN REGINA F. DE S. PEDRAS 

FERNANDA MENDES FIGUEIREDO 
FIAMA CHAGAS NUNES 

FLAVIA DA ROCHA BARBOSA 
FLAVIA DE SOUZA BERNARDES 

2165 
5022 

4521 

9564 
2640 

4550 
3429 

  861 

8393 
1707 

6126 
4591 

4355 

  647 
3386 

2232 
  560 

10 – ENFERMEIRO 

http://www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm
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QUESTÃO 08 
A oração “somos todos suas vítimas” está bem clara no início do texto “O quanto o machismo 
também reprime os homens.  Ruth Manus. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 14 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 16 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 17 
Conforme mencionado em www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm. 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  
 
QUESTÃO 20 
Conforme mencionado em  https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-um-PDF-ao-
arquivo-do-Office-74819342-8f00-4ab4- bcbe-0f3df15ab0dc. O recurso foi DEFERIDO, altera – se 
o gabarito de “D” para “B”. 
 
QUESTÃO 22 
SEGUNDO O ART 72 Seção IV do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o que 
discorre o artigo e não o art 66 como indica a alternativa, é responsabilidade e dever dos 
profissionais Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma 

GABRIELA MOREIRA DO AMARAL 
HIGINO LOPES P. NETO 

JAQUELINE DO R. V. MEIRELES 
JARDEL VIVELA MACEDO 

JOICE DE OLIVEIRA P. RIBEIRO 

KARINE MALAQUIAS TEIXEIRA 
LUCIA DIAS BARBOSA D’VRIES 

LUZIA CLERIA DIAS 
MARIANA GOMES ROCHA 

MARIANA PEREIRA SILVA MARQUES 

MARIANA SCHREIBER L. MARTINS 
MARIANE DUTRA LIMA 

MARLENE DOS SANTOS BORGES 
MYCAELA S. GOMES DE F. DINIZ 

NATHALIA CRISTINA A. TROMBINI 

PABLINE SOARES FERREIRA 
PALLOMA M. C. DE S.CORDEIRO 

RENATA KELLY RIBEIRO BRAGA 
SANDRA LUZIA ROCHA MOSS 

SILVIA APARECIDA D. FERREIRA 

TATIANE RESENDE P. HENRIQUES 

5354 
4992 

5506 
2236 

3756 

5481 
4913 

6314 
2984 

4867 

4587 
3220 

4091 
1106 

3489 

7109 
6983 

4020 
2280 

2594 

6066 

http://www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm
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clara, objetiva e completa e não direito como pede a questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
o gabarito conforme divulgado. Fonte: http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-etica-
resolucao-cofen-3112007 
 
QUESTÃO 23 

A questão segue as recomendações da Nota informativa do Ministério da Saúde 149/2015 que 
discorre da seguinte maneira: Mudanças no Calendário Vacinal 2016 - Hepatite B: será ampliada 
a oferta para toda população independente da idade e ou condições de vulnerabilidade. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte: 
http://www.cvpvacinas.com.br/pdf/nota_informativa_149.pdf 
 
QUESTÃO 25 
Segundo a Associação dos Enfermeiros Obstétras e Obstetrizes do estado de São Paulo, A partir 
dos estudos de Wanda Horta(1979) no final da década de 1960 que a atenção dos enfermeiros 
brasileiros começou a ser direcionada para a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Fonte: 
http://www.abenfosp.com.br/sae.pdf. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 26 

Segundo a Universidade Federal de Campinas (UNICAMP), De acordo com o comportamento clínico 
da doença as leucemias podem ser classificadas em aguda e crônica. Desta forma temos quatro 
tipos principais de leucemias: - Leucemia Linfocítica Aguda (LLA); Leucemia Mielocítica Aguda 
(LMA); Leucemia Linfocítica Crônica (LLC); Leucemia Mielocítica Crônica (LMC). O que a recursante 
traz são subtipos de classificação, e a questão pede a classificação de acordo com o comportamento 
clínico. Fonte: http://w2.fop.unicamp.br/ddo/patologia/downloads/db301_un5_Aula49Linfo-
Leucemia2.pdf. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 27 
Segundo a Universidade Federal Fluminense, em seu artigo sobre a condução do hemograma, 
discorre da seguinte maneira,  A quantidade de hemoglobina (peso/volume) pode ser utilizada 
como índice da capacidade de transporte de oxigênio no sangue. O teor total de Hb no sangue 
depende de dois fatores: da quantidade de eritrócitos e da concentração de Hb nos mesmos. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4_11veBfX2EJ:www.uff.br/hematolab/
pluginfile.php/28/mod_folder/content/2/O%2520Hemograma.pdf%3Fforcedownload%3D1+&cd
=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 
 
QUESTÃO 29 
Segundo o Fórum de Enfermagem sobre a prevenção e tratamento de feridas os curativos de 
cateteres venosos periféricos, ocluídos com Gaze associada à cobertura com filme transparente 
semipermeável devem ser trocados a cada 48 horas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado.  
Fonte:http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKE
wiL6fPG5OjMAhXDEpAKHVaCDmgQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.forumenfermagem.org
%2Fdossier-tecnico%2Fdocumentos%2Fprevencao-e-tratamento-de-feridas-da-evidencia-a-
pratica%2Fdownload&usg=AFQjCNGM8_ofjhp0AhtmTwUTX96EaDSCQw&bvm=bv.122448493,d.
Y2I 
 
QUESTÃO 30 
Segundo o Programa Humanização do Parto do Ministério da Saúde, O Programa de 
Humanização no Pré-natal e Nascimento está estruturada nos seguintes princípios: 

 Toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, 
parto e puerpério;  

 Toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será 
atendida no momento do parto; 

 Toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de 
forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas na 
prática médica;  

http://www.cvpvacinas.com.br/pdf/nota_informativa_149.pdf
http://www.abenfosp.com.br/sae.pdf
http://w2.fop.unicamp.br/ddo/patologia/downloads/db301_un5_Aula49Linfo-Leucemia2.pdf
http://w2.fop.unicamp.br/ddo/patologia/downloads/db301_un5_Aula49Linfo-Leucemia2.pdf
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 Todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. 
Apensar de Asseguradas as consultas à gestante, elas não fazem parte dos PRINCÍPIOS que O 
PROGRAMA ESTÁ ESTRUTURADO. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf 
 
ALESSANDRA A. FRANÇA - O candidato não observou retificação do Edital, conforme as Erratas 
publicadas.  

 

QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 14 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias 
fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

CAROLINA D. DE LIMA L. BRAGA 
PABLINE R. DE SOUZA C. MILIORELI 

PAULA F. DE LIMA L. BRAGA 

1793 
4289 

1803 

11 – FAMACÊUTICO 
BIOQUIMICO 

DEBORAH G. DA ROCHA BERNARDO 
JULIANA RUBIA MARQUES 

ULLY ALÉXIA C. CORRÊA 

8766 
1984 

3291 

12 – FISIOTERAPEUTA 

 
QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 14  
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 17  
Conforme mencionado em www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm. 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  
 
QUESTÃO 20 
Conforme mencionado em  https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-um-PDF-ao-
arquivo-do-Office-74819342-8f00-4ab4- bcbe-0f3df15ab0dc. O recurso foi DEFERIDO, altera – se 

o gabarito de “D” para “B”. 
 
QUESTÃO 25 
Segundo o CREFITTO, O objetivo da fisioterapia no pós-parto é auxiliar a recuperação e no retorno 
da capacidade funcional da mulher. A atividade preveni ou minimiza sequelas do parto, como 
fraqueza muscular, diástase de musculatura abdominal, incontinência urinaria pós-parto e 
deiscência de sutura e formação de aderências. “Todas as mulheres logo após o parto deveriam 
ser acompanhadas pelo fisioterapeuta, afim de uma melhor recuperação”, A preparação da 
musculatura envolvida e o trabalho respiratório de auxílio ao parto facilitam a expulsão do bebê e 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf
http://www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm
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tornam o parto normal mais tranquilo e seguro. No caso da cesariana, o trabalho do fisioterapeuta 
ajuda na reeducação postural pós-operatória, no retorno da atividade e tonicidade muscular com 
mais rapidez, além de prevenir a formação de aderências e instalação de tromboses pós-
operatórias. Ajuda, ainda, na minimização do quadro álgico pós cirúrgico. O trabalho de 
fisioterapia com a mãe deve começar no pós parto imediato (nas primeiras 48 horas). Isso irá 
ajudar na recuperação mais rápida, auxiliando no controle da dor, na reeducação postural e na 
orientação relacionada à amamentação. Alguns hospitais já disponibilizam fisioterapeuta na sala 
de parto com medidas de relaxamento, posicionamento e emprego de técnicas, como acupuntura 
e eletroanalgesia para o alívio das dores. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. Fonte: http://www.crefito5.org.br/sade-da-mulher-fisioterapia-na-
gravidez/#.Vz8X2Cz2YdU 
 
ANDRÉIA DE V. DOS SANTOS 
ANDREZZA GRAZIELLE BARBOSA 

ULLY ALÉXIA C. CORRÊA 

  911 
8468 

7898 

13 – FONOAUDIÓLOGO 

Q 
QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

QUESTÃO 14  
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 29 
Segundo o artigo – Provas Auditivas da Fundação de Otorrinolaringologia, A intensidade do som 
pode ser medida considerando-se a amplitude, energia ou pressão.  
- Amplitude: Considera-se o deslocamento das moléculas de ar. Como são medidas físicas da 
intensidade do som não refletem a sensação de intensidade. 
- Energia: É a capacidade de realização de trabalho (T) em função do tempo (Dt) e da área (A) 
atingida por esta energia. 
- Pressão: É a capacidade de exercer a força (F) sobre determinada área (A). A intensidade do som 
pode ser medida em Newton por metro quadrado (P = N/m2) pelo sistema MKS ou em Dina por 
centímetro quadrado (P = Dina/cm2) pelo sistema CGS. Um Newton equivale a um Pascal (1 N = 
1 PA) e um Dina equivale a um Microbar (1 Dina = 1 μBAR). Os audiologistas e os físicos adotaram 
como unidade de intensidade sonora o Decibel (dB), um décimo do Bel, de maneira que um Bel 
seria equivalente a 10 dB, dois Bels equivaleriam a 20 dBs e assim sucessivamente. Fonte: 
http://forl.org.br/Content/pdf/seminarios/seminario_22.pdf. Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 30 
Segundo a fundação de Otorrinolaringologia, em seu artigo – Provas Auditivas, As aplicações dos 
testes de diapasão são: - Comparar a audição entre via óssea e aérea; - Determinar qual orelha 
apresenta melhor audição; - Determinar se a perda auditiva é neurossensorial ou condutiva; - 
Comparar a audição do examinador (considerada normal) com a audição do paciente; - Suspeitar 
de otosclerose; Existem vários tipos de testes de diapasão, no entanto, os mais utilizados são o 
WEBER e o RINNE. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte: 
Fonte: http://forl.org.br/Content/pdf/seminarios/seminario_22.pdf 
 
 
 
 

Q 

http://forl.org.br/Content/pdf/seminarios/seminario_22.pdf
http://forl.org.br/Content/pdf/seminarios/seminario_22.pdf
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LUCAS BATISTA THEODORO 3572 20 – MÉDICO VETERINÁRIO 

QUESTÃO 17  
Conforme mencionado em www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm. 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “C” para “D”.  

NATALIA BASTOS NASCIMENTO 
RAILSON DOS SANTOS VELOSO 

9742 
6980 

21 – MONITOR DE ATIV. 
TERAPÊUTICAS 

QUESTÃO 02 
Houve equívoco na marcação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para 
alternativa “B”. 
 
QUESTÃO 14 
A alternativa B deveria ser assinalada, uma vez que o correto é "utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática", e não 
orientação pragmática conforme consta na alternativa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 

GABRIELA ARCANJO DE SOUZA 

CAROLINA CHAMON CORRÊA 
PAULINE CRISTIANE MOURA 

VALÉRIA HEMSING D. LIBRELÃO 

4198 

4716 
8218 

9482 

22 – NUTRICIONISTA 

 

QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 14 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 16 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 20 
Conforme mencionado em https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-um-PDF-ao-
arquivo-do-Office-74819342-8f00-4ab4- bcbe-0f3df15ab0dc. O recurso foi DEFERIDO, altera – se 
o gabarito de “D” para “B”. 
 
QUESTÃO 23 
A questão foi formulada com base no artigo abaixo, o qual descreve que o líquido extracelular 
corresponde também à água do plasma sanguíneo (4%) e a água do líquido intersticial (16%). Além 
disso, o próprio trecho da alternativa correta foi extraído do artigo referido. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. Referência consultada - SOUZA, M.H.L.; ELIAS 
S.D.O. Fisiologia da Água e dos Eletrólitos. Centro Editorial Alfa Rio, 2ed, 2006. Disponível em 
www.cienciamao.usp.br/dados/lcn/_estudodomeiovisitaaumada.arquivopdf.pdf 
 
QUESTÃO 26 
Quando se utiliza o termo “odor característico”, refere-se ao odor identificado normalmente nos 
produtos cárneos que sejam adequados ao consumo. No exemplo utilizado pelo candidato, o odor 
característico é do gás sulfídrico, o qual ocorre em produtos que estão impróprios ao consumo. 
Consequentemente, não poderia ser descrito como “odor característico”, mas “alteração do odor 
característico de um produto cárneo fresco”. Referência utilizada - Modelo nutrição: módulo 

http://www.hardware.com.br/noticias/2014-10/darpa-cpu-terahertz.htm
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programação. – Rio de Janeiro: SESC, Departamento Nacional, 2010. Disponível em: 
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/850f3436-6b30-412e-87c3-10eafeab04c/Modelo+-
+Nutri%C3%A7%C3%A3o+-+M%C3%B3dulo+Programa%C3%A7%C3%A3o.pdf?MOD=AJPERES 
&CACHEID=850f3436-6b30-412e-87c3-610eafeab04c. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 
 
VALÉRIA HEMSING D. LIBRELÃO - O candidato não observou retificação do Edital, conforme as 
Erratas publicadas.  
 
ALESSANDRA D’AMATO HORTA 

ALEX JUNIO DUARTE COSTA 
CAROLINE CHAVES PINTO 

DIEGO SILVA BEZERRA 
ELIZANDRA CRISTINA A. DO CARMO 

GABRIELA CANÇADO M. SILVA 

JOÃO PEDRO N. S. DE P. ARANTES 
PRISCILLA M.C.DE S.C. GODEFRONT 

RITA DE CÁSSIA O. A. ALBERTO 
THAIS CRISTINA A. MIRANDA 

VIVIAN CRISTINA SILVA 

  404 

9305 
  309 

1528 
1729 

1133 

3456 
6048 

4248 
5568 

6050 

23 – PSICÓLOGO 

 
QUESTÃO 10 
Houve equívoco na marcação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se para alternativa “C”. 
 
QUESTÃO 11 
Houve um equívoco na questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 14 
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15  
A questão atende aos tópicos do programa “Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e 
Garantias fundamentais. Princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, 
direitos sociais”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 19 
Recurso do candidato não possui fundamentação teórica. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 20  
Conforme mencionado em  https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-um-PDF-ao-
arquivo-do-Office-74819342-8f00-4ab4- bcbe-0f3df15ab0dc. O recurso foi DEFERIDO, altera – se 
o gabarito de “D” para “B”. 
 
QUESTÃO 24 
O teor da questão coaduna com a lei transcrita abaixo. No entanto, mesmo que não constasse 
nada há informação que a desqualifique como fidedigna.    
 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

Mensagem de veto 
Regulamento 
Regulamento 

Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/850f3436-6b30-412e-87c3-10eafeab04c/Modelo+-+Nutri%C3%A7%C3%A3o+-+M%C3%B3dulo+Programa%C3%A7%C3%A3o.pdf?MOD=AJPERES%20&CACHEID=850f3436-6b30-412e-87c3-610eafeab04c
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/850f3436-6b30-412e-87c3-10eafeab04c/Modelo+-+Nutri%C3%A7%C3%A3o+-+M%C3%B3dulo+Programa%C3%A7%C3%A3o.pdf?MOD=AJPERES%20&CACHEID=850f3436-6b30-412e-87c3-610eafeab04c
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/850f3436-6b30-412e-87c3-10eafeab04c/Modelo+-+Nutri%C3%A7%C3%A3o+-+M%C3%B3dulo+Programa%C3%A7%C3%A3o.pdf?MOD=AJPERES%20&CACHEID=850f3436-6b30-412e-87c3-610eafeab04c
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep680-L8080-90.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
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Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados 
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito Público ou privado. 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do País. 

Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a 
saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 27 
Segundo a Universidade Federal Fluminense, em seu artigo sobre a condução do hemograma, 
discorre da seguinte maneira, A quantidade de hemoglobina (peso/volume) pode ser utilizada 
como índice da capacidade de transporte de oxigênio no sangue. O teor total de Hb no sangue 
depende de dois fatores: da quantidade de eritrócitos e da concentração de Hb nos mesmos. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4_11veBfX2EJ:www.uff.br/hematolab 
/pluginfile.php/28/mod_folder/content/2/O%2520Hemograma.pdf%3Fforcedownload%3D1+&c 
d=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. 
 
QUESTÃO 29  
Segundo o Fórum de Enfermagem sobre a prevenção e tratamento de feridas os curativos de 
cateteres venosos periféricos, ocluídos com Gaze associada à cobertura com filme transparente 
semipermeável devem ser trocados a cada 48 horas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. Fonte: www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 
web&cd=10&ved=0ahUKEwiL6fPG5OjMAhXDEpAKHVaCDmgQFghaMAk&url=http%3A%2F%2 
Fwww.forumenfermagem.org%2Fdossier-tecnico%2Fdocumentos%2Fprevencao-e-tratamento-de 
-feridas-da-evidencia-a-pratica%2Fdownload&usg=AFQjCNGM8_ofjhp0AhtmTwUTX96EaDSC 
Qw&bvm=bv.122448493,d.Y2I 
 
QUESTÃO 30 
Como se trata de nome próprio estrangeiro a grafia pode mudar. É possível encontrar em edições 
antigas de livros de Psicologia a grafia constante no enunciado. Contudo, a diferença de grafias 
não induz a erro quando se verifica que as grafias Jung e Junguiana é a usada nas alternativas 
em construções teóricas corretas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webcache.googleusercontent.com/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=10&ved=0ah
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=10&ved=0ah
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ANDRESCA POLLIANA G. DE MELO 3550 
25 – TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 
 
QUESTÃO 30 
Cálculo de medicação:  
Volume 1050ml-260ml = 790ml 
Término do Soro às 8:00 – Faltam 4 horas (tempo) 
Ml/h = microgotas por minuto. 
790/4= 197,5 ml/h 
Houve um equívoco na questão e a mesma não possui resposta. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA. 
 

ÉRIKA A. BARBOSA MARTINS 7607 
28 – TÉCNICO EM SAÚDE 

BUCAL 
QUESTÃO 27 
A imagem impressa é clara quanto a qual instrumento pertence - condensador, visto que os demais 
da outras opções de respostas são caracteristicamente bem diferentes um do outro, sendo de  
fácil identificação. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 29 
A fluoretação é um nível secundário de prevenção, vejamos: Níveis de Prevenção (propostos por 
Leavell & Clark): Primeiro nível – Promoção da saúde - Segundo nível – Proteção específica - 
Terceiro nível – Diagnóstico precoce e Tratamento imediato - Quarto nível – Limitação do dano 
Quinto nível – Reabilitação. Proteção específica: Neste nível já estamos protegendo o ser humano 
especificamente contra uma determinada doença. Relaciona-se com a pré-patogênese específica. 
Ex: iodo no sal para proteger contra o bócio endêmico; flúor na água para proteger contra a 
cárie dental. (grifo nosso). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
https://odontopreventivaufrj.files.wordpress.com/2011/08/ufrj-odontologia-preventiva-aula-
4.pdf 
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QUESTÃO 26 

A questão aborda conteúdos sobre saúde do trabalhador, postura e condições de trabalho, 
considerações exigidas no edital desse concurso mantendo a questão validada. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte: 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm 
 
QUESTÃO 27 
A questão aborda conteúdos sobre saúde do trabalhador, postura e condições de trabalho, 
considerações exigidas no edital desse concurso mantendo a questão validada. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte: 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm 
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