RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO
CONCURSO DE ITABAIANA – SE
1.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS DOS
CARGOS: AGENTE DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES, AGENTE DE
SERVIÇOS DE CARPINTARIA, AGENTE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO
E MÉDIO PORTE, AGENTE DE INSTRUÇÃO EM CORTE E COSTURA, AGENTE DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE, AGENTE DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA, AUXILIAR
DE CUIDADOR SOCIAL, CUIDADOR DE CRECHE, CUIDADOR EM SAÚDE.
Nº Questão

Parecer

02

INDEFERIDO: Ausência de justificativa para anulação ou modificação do
gabarito.

03

DEFERIDO: NULA. O conteúdo cobrado na questão não consta no Edital.

04

DEFERIDO: NULA. O conteúdo cobrado na questão não consta no Edital.

05

INDEFERIDO: A crase recebe um acento grave (`) e insere-se no conteúdo de
acentuação gráfica. Não confundir com tonicidade.

06

DEFERIDO: NULA. Não há resposta correta.

09

DEFERIDO: NULA. Há duas respostas corretas.

2.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS DOS
CARGOS: AGENTE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, AGENTE DE ALMOXARIFADO,
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA, AGENTE DE MONITORIA SOCIAL, AGENTE DE MONITORIA SOCIAL
EM SAÚDE, AGENTE TÉCNICO DE AGRICULTURA, AGENTE TÉCNICO DE
CONTABILIDADE, AGENTE TÉCNICO DE DESENHO, AGENTE TÉCNICO DE
EDUCAÇÃO SOCIAL; AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AGENTE TÉCNICO DE
ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS, AGENTE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, AGENTE TÉCNICO DE
PATOLOGIA CLÍNICA, AGENTE TÉCNICO DE SUPERVISÃO DE OBRAS, AGENTE
TÉCNICO DE TOPOGRAFIA, CUIDADOR SOCIAL, MONITOR EDUCACIONAL.
Nº Questão

Parecer

01

DEFERIDA: NULA. O enunciado está amplo e a questão tem mais de uma
resposta, letras (A) e (C).

10

DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO de “B” para “C”. O item correto é o “C”:
Importantes.

3.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS DOS
CARGOS: AGENTE DE COLETA DE LIXO, AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DE LOGRADOUROS.
Nº Questão
01
09

Parecer
INDEFERIDA: O ponto final é inserido como um padrão em todos os quesitos da
prova. Além disso, nesta questão, a inserção dele não interfere na precisão da
resposta.
DEFERIDA: NULA.

4.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS DOS
CARGOS: ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL,
ARQUEÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE, AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO,
AUDITOR INTERNO, AUDITOR MÉDICO, BIBLIOTECONOMISTA, BIÓLOGO,
BIOMÉDICO, CONTADOR PÚBLICO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO
CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE
PETRÓLEO E GÁS, ENGENHEIRO QUÍMICO, GEÓLOGO, HISTORIÓGRAFO,
INSPETOR SANITÁRIO, MÉDICO ANGIOLOGISTA, MÉDICO CARDIOLOGISTA,
MÉDICO
CIRURGIÃO
GERAL,
MÉDICO
CLÍNICO
GERAL,
MÉDICO
DERMATOLOGISTA, MÉDICO DO TRABALHO, MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E
METABOLOGISTA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTA,
MÉDICO
GERIATRA,
MÉDICO
GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA,
MÉDICO
MASTOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA,
MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA,
MÉDICO
PEDIATRA,
MÉDICO
PNEUMOLOGISTA, MÉDICO PSF, MÉDICO UROLOGISTA, MÉDICO VETERINÁRIO,
MUSEÓLOGO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO SOCIAL, PSIQUIATRA, TERAPEUTA
OCUPACIONAL E ZOOTECNISTA.
Nº Questão
01

02

03

05

09

Parecer
INDEFERIDO: No edital está previsto o conteúdo que engloba “signos” e o conceito
requisitado na questão é exatamente uma conceituação de signo. O fato de a fonte ser
citada corresponde a uma questão de legalidade ao se usar trecho de obra.
INDEFERIDO: A falta da letra “r”, na palavra “registar”, nada prejudica o
entendimento do enunciado, tampouco induz o candidato ao erro na resposta, uma vez
que o registro diante do restante do enunciado que está devidamente evidente. Não
havendo, assim, motivo para a anulação da questão em tela.
INDEFERIDO: O negrito nos parênteses no item „b‟ em=m nada interfere no que o
candidato deveria fazer na questão, que era analisar se o destaque nas palavras
correspondia ao que estava classificado nos parênteses. está muito evidente no item
„b‟ (ricaço (desinência de modo) que o morfema em destaque na palavra „ricaço‟
jamais poderia ser desinência de modo por se tratar de um nome e não de um
verbo.
INDEFERIDO: Na prova desta banca, no concurso do edital 001/2020 – Itabaiana,
a palavra que consta no item „b‟ da questão 5 é „desleamente‟ e não „deslealdade‟.
„deslealmente‟ é não foi formada por derivação parassintética e sim por derivação
prefixal e sufixal, não cabendo, assim, dupla resposta a questão.
DEFERIDO: NULA. No enunciado há período composto por duas orações, sem que
esteja especificada qual das orações deveria ser analisada.

5.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS DO
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
Nº Questão
05

Parecer
DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO de “B” para “C”. O item correto é o
“(C) arcos-íris, fuzis”.

6.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS DO
CARGO: ENFERMEIRO.
Nº Questão

07

Parecer
INDEFERIDO. No enunciado da questão lê-se “Na oração, a expressão que altera o
significado do substantivo assume a função de:” - o que esclarece que a questão versa
sobre o substantivo especificamente. dessa forma, não cabe alteração de gabarito,
tampouco anulaçao da questão, uma vez que o adjunto adnominal tem a função de
caracterizar, determinar, modificar, especificar ou restringir (portanto, altera seu
significado) um substantivo, enquanto o complemento nominal completa sentido
de substantivos, adjetivos e advérbios.

7.
RECURSO
CONTRA
AS
QUESTÕES
DECONHECIMENTOS
DE
MATEMÁTICADOS CARGOS: AGENTE DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES,
AGENTE DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, AGENTE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS
DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, AGENTE DE INSTRUÇÃO EM CORTE E COSTURA,
AGENTE DE SERVIÇO DE ELETRICIDADE, AGENTE DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA,
AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL, CUIDADOR DE CRECHE, CUIDADOR EM SAÚDE.
Nº Questão

Parecer

11

INDEFERIDO: O Erro de digitação não compromete o gabarito da questão.

14

DEFERIDO: Mudança de gabarito – alternativa correta “C”.

17

INDEFERIDO: A questão está inserida no edital em múltiplos e divisores de um
número natural.

18

INDEFERIDO: A questão tem apenas uma única alternativa correta, letra “d”; o
enunciado da questão deixa claro que as alternativas estão em kg.

8.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA
DOS CARGOS: AGENTE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, AGENTE DE
ALMOXARIFADO, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, AGENTE DE MONITORIA SOCIAL, AGENTE DE
MONITORIA SOCIAL EM SAÚDE, AGENTE TÉCNICO DE AGRICULTURA, AGENTE
TÉCNICO DE CONTABILIDADE, AGENTE TÉCNICO DE DESENHO, AGENTE
TÉCNICO DE EDUCAÇÃO SOCIAL; AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AGENTE
TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTE TÉCNICO DE
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, AGENTE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
AGENTE TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA, AGENTE TÉCNICO DE SUPERVISÃO

DE OBRAS, AGENTE TÉCNICO DE TOPOGRAFIA, CUIDADOR SOCIAL, MONITOR
EDUCACIONAL.
Nº Questão

Parecer

12

INDEFERIDO: Trata-se do termo geral de uma progressão aritmética.

17

INDEFERIDO: Não há nada que influencie o candidato ao erro.

19

INDEFERIDO: A solução inteira da equação é apenas -1 , porque ½ é uma
solução racional; a questão é bem clara e suscinta na sua elaboração e bem objetiva.

9.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA
DOS CARGOS: AGENTE DE COLETA DE LIXO, AGENTE DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS.
Nº Questão
14

Parecer
INDEFERIDO: A questão está inserida no edital que consta: equivalências e leis de
morgan; a questão tem apenas uma alternativa correta, a letra “D”.

10. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA
DO CARGO: ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL,
ARQUEÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE, AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO,
AUDITOR INTERNO, AUDITOR MÉDICO, BIBLIOTECONOMISTA, BIÓLOGO,
BIOMÉDICO, CONTADOR PÚBLICO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO
CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE
PETRÓLEO E GÁS, ENGENHEIRO QUÍMICO, GEÓLOGO, HISTORIÓGRAFO,
INSPETOR SANITÁRIO, MÉDICO ANGIOLOGISTA, MÉDICO CARDIOLOGISTA,
MÉDICO
CIRURGIÃO
GERAL,
MÉDICO
CLÍNICO
GERAL,
MÉDICO
DERMATOLOGISTA, MÉDICO DO TRABALHO, MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E
METABOLOGISTA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTA,
MÉDICO
GERIATRA,
MÉDICO
GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA,
MÉDICO
MASTOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA,
MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA,
MÉDICO
PEDIATRA,
MÉDICO
PNEUMOLOGISTA, MÉDICO PSF, MÉDICO UROLOGISTA, MÉDICO VETERINÁRIO,
MUSEÓLOGO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO SOCIAL, PSIQUIATRA, TERAPEUTA
OCUPACIONAL E ZOOTECNISTA.
Nº Questão

Parecer

11

INDEFERIDO: A questão é realizada por probabilidade com o método binomial; a
questão trata- se de uma resolução pelo método binomial das probabilidades.

12

INDEFERIDO: Pois a radiciação e exponenciação são operações em números reais,
os quais constam no edital.

14

DEFERIDO: NULA. Erro de digitação. Um número e um símbolo que apareceu no
meio da proposição.

17

DEFERIDO: NULA. Não há gabarito.

18

INDEFERIDO: A questão é uma inequação produto e não pode fazer por
substituição; na inequação as soluções são reais e não somente inteiras; a questão
trata-se de uma inequação produto entre equações de 1° e 2° graus.

11. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA
DO CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE.
Nº Questão

Parecer

15

INDEFERIDO: Pois em uma inequação as raízes são diferentes do que em uma
equação.

17

INDEFERIDO: Pois no edital constam princípios de contagem e probabilidade onde
está inserido o cálculo de permutações.

19

INDEFERIDO: Pois a questão está bem clara que a ordem não foi levada em
consideração.

12. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA
DO CARGO: ENFERMEIRO.
Nº Questão

Parecer

14

INDEFERIDO: Trata-se de uma questão sobre lógica matemática.

15

INDEFERIDO: O enunciado e bem claro sobre as devidas proporcionalidades.

17

INDEFERIDO: A questão é sobre teoria dos conjuntos o gabarito está correto.

18

INDEFERIDO: Pois em questões de contagem, o termo “distinto” difere muito em
questões que não aparece.

13. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: AGENTE DE COLETA DE LIXO.
Nº Questão

22

Parecer
INDEFERIDO: O enunciado da questão deixa claro que o profissional que fica
responsável pela coleta dos latões de lixo deve ter o cuidado para evitar um acidente
de trabalho e uma consequente lesão e não cita em nenhum momento que o
funcionário dispõe de recursos outros para auxiliar no recolhimento dos latões. Logo
o candidato apontará a alternativa que apresenta a melhor conduta, mostrando assim
seus conhecimentos de segurança no trabalho e raciocínio lógico na execução de
tarefas cotidianas da profissão.

14. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS.
Nº Questão

22

23

Parecer
INDEFERIDO: Dentre as alternativas apontadas na questão, a correta é a alternativa
que aponta a ação de amontoar o lixo em um local menos visível e com pouco fluxo
de pedestres (alternativa C). Mesmo o profissional estando em um local de grande
fluxo de pedestres, sempre haverá um local onde ele possa colocar o lixo acumulado
no processo de varrição, capina ou seja ele qual for. Vemos isto em feiras públicas,
passeios públicos, shows, praças e parques. Cabe ao trabalhador observar a área ao
redor e escolher o melhor local tanto para que não atrapalhe o trânsito de pedestres e
veículos como para que facilite seu recolhimento posterior. No texto da alternatica C
não foi citado uma “rua menos visível” e sim “um local menos visível” deixando
claro que o lixo será visto, porém a escolha de um local com menor visibilidade é de
grande importância no momento da decisão.
INDEFERIDO: Tomar pouca água não é aconselhado para quem pratica atividades
de grande esforço físico. O recomendado é que se faça uma reposição hídrica com
frequência e de forma regular, compensando assim a perca de líquido corporal. A
frequência deve ser ajustada de acordo com a tolerância e o esvaziamento gástrico de
cada indivíduo. Ao executar tarefas pesadas o corpo perde líquidos e se não forem
repostos haverá um desequilíbrio na regulação da temperatura, diminuição do
rendimento e possíveis danos à saúde. Portanto a alternativa correta é a Alternativa A,
que nos fala que o profissional deve dar maior atenção a sua alimentação e cultivar
bons hábitos de higiene para que assim mantenha sua saúde e evite possíveis
acidentes na execução de suas tarefas por estar com uma saúde deficitária.

15. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Nº Questão
22

23

24

25

Parecer
DEFERIDO: Questão nula.
INDEFERIDO: Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, “a
majoração do IPTU poderá ser feita por decreto no caso de ser utilizado para correção
monetária”, ou seja, deste modo pode-se concluir que não pode ser majorado maior
que a correção monetária.
INDEFERIDO: A questão apresenta informações necessárias para que o candidato
responda. Mesmo sendo questão de direito tributário, o candidato deve interpretar a
questão e buscar a resposta mais adequada.
INDEFERIDO: O candidato deve procurar a resposta que se adequa a questão, na
questão a indicação do sujeito passivo é feita como se o transmitente fosse o único
sujeito passivo.

16. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: AGENTE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
Nº Questão
21

Parecer
INDEFERIDO: Black-tie É apropriado para jantares e festas mais formais,
concertos e peças de teatro.
Tradicionalmente usado em cerimônias formais, o smoking, ao contrário do que

24

25

muitos pensam, não é um traje de gala, apenas uma vestimenta de rigor, ou seja,
que impõe certa uniformidade aos convidados. Consta de um terno
preto com gola revestida de seda ou gorgorão preto, em forma de jaquetão cruzado
ou paletó. Habillé − É o feminino do black-tie, usado em jantares, coquetéis,
casamentos após as 18 horas, óperas e grandes comemorações.
Traje de gala Gala ou rigor − É o traje de maior cerimônia, usado em ocasiões
especiais, como, por exemplo, na presença do chefe de Estado, em embaixadas.
Portanto o gabarito permanece a letra “D”
SITE:https://central3.to.gov.br/arquivo/453280/
INDEFERIDO: Mestre de cerimônias (português brasileiro) ou mestre de
cerimónias (português europeu), ou MC (pronuncia-se em'ci), é o anfitrião de um
evento público ou privado. O mestre de cerimónias geralmente apresenta atuações,
como falar com a plateia em geral, fazendo com que o evento mantenha um
movimento.
Portanto o gabarito permanece a letra “A”
Site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_de_cerim%C3%B4nias
INDEFERIDO: Decreto Federal nº 70.274/72
DA PRECEDÊNCIA NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Art . 6º Nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, o Governador
presidirá as solenidades a que comparecer, salvo as dos Poderes Legislativo e
Judiciário e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o
respectivo cerimonial.
Portanto permanece o gabarito com a letra “C”

17. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: AGENTE TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA.
Nº Questão

Parecer

24

DEFERIDO: NULA - questão nula por haver 2 alternativas corretas idênticas.

25

INDEFERIDO: DE ACORDO COM A ANVISA E A FIOCRUZ O JALECO É EPI
FONTE:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533/4992156/Biosseguran%C3%A7a+e+
Gerenciamento+de+residuos.pdf/b8bb3a6c-89ed-4b32-8b8b-235f2b7651bf
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/ctbio/docs/jaleco2.pdfhttp://www.fiocruz.br/bios
seguranca/ctbio/docs/jaleco2.pdf

18. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: MONITOR EDUCACIONAL.
Nº Questão
24

25

Parecer
INDEFERIDO: O Artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente é claro: Do
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na
condição de aprendiz. O gabarito permanece a letra”A”
INDEFERIDO: O que são as relações humanas no trabalho?
As relações humanas no trabalho ocorrem de maneira ininterrupta, a partir da
interação entre duas ou mais pessoas. Essa habilidade é essencial para obter um
clima organizacional produtivo e harmonioso porque gera empatia, colaboração e
o alinhamento de objetivos.

O conteúdo está disponível no site: https://www.xerpa.com.br/blog/relacoeshumanas-no-trabalho/, portanto o gabarito permanece a letra “A”.
19. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL.
Nº Questão

32

Parecer
INDEFERIDO: Metodologias da gestão por resultados
A gestão por resultados é acima de tudo realizadora, pois converte intenções
estratégicas em resultados palpáveis, que são gerenciados, monitorados e avaliados
sistematicamente e em tempo real.
Os resultados das ações devem ser o âmago de todo o processo de gestão.
O trabalho em equipe deve ser valorizado, promovendo a integração e participação
dos diferentes setores da empresa no processo de gestão.
E último a alternativa do terceiro parêntese é Falsa: O sistema de gestão por
resultados requer uma combinação de diversos fatores e qualidades nas
organizações, dentre os quais os mais importantes são: consciência estratégica,
tecnologia de informação e comunicação, recursos financeiros, estrutura
organizacional bem definida e liderança firme e coesa
Portanto o gabarito permane a letra “A”
Site: https://www.venki.com.br/blog/gestao-por-resultados/

20. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE.
Nº Questão

30

Parecer
INDEFERIDO:
A resposta permanece a letra B, pois se trata da alternativa incorreta sobre o SUAS,
uma vez que a base de organização do SUAS é o território e não a participação social
como consta na alternativa, conforme justificativa abaixo:
PNAS 2004, P. 39.
3. Gestão da Política Nacional de Assistência Social na Perspectiva do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS
3.1. Conceito e Base de Organização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na
regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os
serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às
famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização, que
passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que
deles necessitam e pela sua complexidade.

21. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO.
Nº Questão

23

Parecer
INDEFERIDO:
O trecho mencionado pelo candidato no recurso, “A forma – requisito vinculado
para a edição, modificação e desfazimento do ato administrativo – pode ser definida
como o revestimento material exteriorizador do ato”. (Meirelles, 2004), não condiz
com a assertiva “A” da questão 23, uma vez que a “FORMA” do ato

30

administrativo é o modo pelo qual o ato administrativo se apresenta, como o ato
é exteriorizado materialmente. A assertiva “A” afirma: A forma consiste no
conteúdo material do ato administrativo, ou seja, é a alteração que o ato acarreta na
ordem jurídica. Assim, a assertiva “A” está incorreta, uma vez que estaria se
tratando do elemento “OBJETO” do ato administrativo. Conforme segue: “O
objeto é o conteúdo do ato administrativo, por meio do qual a Administração Pública
cria, modifica ou comprova determinadas relações jurídicas que digam respeito a
pessoas, coisas ou atividades sujeitas à tutela do Poder Público” (MEIRELLES,
2004, p. 152)
Diante disso, a única alternativa correta é a alternativa “C”, não sendo
reconhecido o recurso do candidato, mantido o gabarito original.
INDEFERIDO:
A alternativa “A”, apresentada pelo candidato como gabarito, não pode ser
apontada como gabarito da referida questão, uma vez que a modalidade de
licitação concorrência exige requisitos mínimos de qualificação conforme o art.
22, § 1º, da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993:
“Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - leilão.
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.”
A alternativa “C” é o gabarito da questão, uma vez que condiz com os
dispositivos da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, em seu art. 22, § 5º:
“§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda
de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19,
a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.”
Diante disso, a única alternativa correta é a alternativa “C”, não sendo
reconhecido o recurso do candidato, mantido o gabarito original.

22. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: BIÓLOGO.
Nº Questão

23

Parecer
INDEFERIDO: A QUESTÃO PEDE A ALTERNATIVA INCORRETA, B. “Os
mecanismos de controle da homeostase ocorrem normalmente por processos
de feedback negativo”.
SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Homeostase"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/homeostase.htm .
Acesso em 25 de setembro de 2020.

29

DEFERIDO: NULA.

32

DEFERIDA: NULA.

34

DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO PARA ALTERNATIVA A.

37

DEFERIDA: NULA. Possui 2 alternativas corretas.

40

INDEFERIDO: O referido assunto consta junto com o assunto especifico.

23. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: BIOMÉDICO.
Nº Questão

39

Parecer
INDEFERIDO:
A criptosporidiose, assinalada no homem a partir de 1976, e ocorre especialmente em
indivíduos com algum tipo de imunodeficiência. Em indivíduos imunocompetente, a
doença se caracteriza por diarréia aquosa (três a dez evacuações diárias,
representando um a três litros por dia) com duração de um a 30 dias (média de 12 a
14 dias), anorexia, dor abdominal, náusea, flatulência, febre e dor de cabeça. O
quadro clínico é, geralmente, benigno e autolimitante, com duração média de dez
dias.
O diagnóstico da criptosporidiose é feito pela demonstração de oocistos nas fezes, em
material de biópsia intestinal ou em material obtido de raspado de mucosa. O exame
de fezes é feito após utilização de métodos de concentração (flutuação centrífuga em
solução saturada de sacarose ou solução de Sheather ou sedimentação pelo formoléter) ou emprego de métodos especiais de coloração, como, por exemplo, ZiehlNeelsen modificado, Kinyoun.
A giardíase apresenta um espectro clínico diverso, que varia desde indivíduos
assintomáticos até pacientes sintomáticos que podem apresentar um quadro de
diarréia aguda e autolimitante, ou um quadro de diarréia persistente, com evidência de
má-absorção e perda de peso, que muitas vezes não responde ao tratamento
específico, mesmo em indivíduos imunocompetentes. Aparentemente, essa
variabilidade é multifatorial, e tem sido atribuída a fatores associados ao parasito
(cepa, número de cistos ingeridos) e ao hospedeiro (resposta imune, estado
nutricional, pH do suco gástrico, associação com a microbita intestinal). Em alguns
casos há evidências marcantes de que uma determinada cepa de Giardia pode
apresentar maior potencial de causar doença. A maioria das infecções é assintomática
e ocorre tanto em adultos quanto em crianças, que muitas vezes podem eliminar cistos
nas fezes por um período de até seis meses (portadores assintomáticos).
Para confirmar a suspeita clínica, deve-se fazer o exame de fezes nos pacientes para a
identificação de cistos ou trofozoítos nas fezes. Como nas fezes diarréicas
encontram-se trofozoítos, recomenda-se colher o material no laboratório, e examinálo imediatamente, ou diluir as fezes em conservador próprio (MIE SAF, formo1
10%), uma vez que os trofozoítos sobrevivem durante pouco tempo no meio externo
(15-20 minutos). O exame das fezes pode ser feito pelo método direto e, caso seja
necessário, podem ser feitos esfregaços corados pelo método da Hematoxilina
Férrica.
Neves, DP. Parasitologia Humana, 11ª ed, São Paulo, Atheneu, 2005.p134
A coloração ou método de Kinyoun é comumente utilizada no laboratório clínico
para o dignóstico parasitológico da criptosporidiose. O requerente utilizou fonte não
reconhecida pelo Ministério da Educação, que não apresenta qualquer justificava

técnica que ampare o recurso.

24. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL.
Nº Questão

21

Parecer
INDEFERIDO: O gabarito não será alterado, permanecendo a alternativa A. As
alternativas (B, C e D) estão inviabilizadas por possuírem definições incorretas,
restando somente a alternativa A, que possui uma definição correta e não utiliza a
palavra somente nem sinônimos da mesma, não restringindo a definição utilizada.
Referência: NBR 5444.
INDEFERIDO: O gabarito não será alterado, permanecendo a alternativa A. A
questão pede para assinalar a alternativa que condiz com o diagrama unifilar
apresentado na figura, em que podemos observar 3 lâmpadas de 60W, que recebem 3
retornos de um interruptor (interruptor de várias seções) através do eletroduto.
Quando desejamos comandar diversas lâmpadas do mesmo ponto de luz, como no
caso de abajures, ou diversos pontos de luz, usamos interruptores de várias seções.
Referência: Livro: Instalações elétricas /Hélio Creder ; Atualização e revisão Luiz
Sebastião Costa -16º Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

29

32

33

INDEFERIDO: O gabarito não será alterado, permanecendo a alternativa A. A
definição proposta na questão 32 refere-se à ductilidade, que é a capacidade de um
material se deformar sob a ação de cargas. Referência: Livro: ESTRUTURAS
METÁLICAS - Cálculos, Detalhes, Exercícios e Projetos/ Antonio Carlos da Fonseca
Bragança Pinheiro – 2ª Edição revista e ampliada.
INDEFERIDO: O gabarito não será alterado, permanecendo a alternativa A. A
questão solicita que seja marcada a alternativa que define Planta de Situação. A NBR
6492 traz por definição de Planta de situação: Planta que compreende o partido
arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. Pode conter informações
específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a finalidade a
que se destina. Sobre Planta de Situação a NBR 6492 também traz uma nota que diz
que a mesma pode conter informações completas sobre localização do terreno. Sendo
assim, a definição citada pela alternativa A é englobada pela Norma no que se refere a

Planta de Situação. Referência: NBR 6492.

36

38

39

INDEFERIDO: O gabarito não será alterado, permanecendo a alternativa A. Avaliar
a conformidade de um produto significa verificar se ele foi produzido seguindo os
requisitos mínimos necessários para a segurança do consumidor e do meio ambiente.
No Brasil, o órgão responsável pelo estabelecimento de programas de avaliação da
conformidade é o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia). É obrigatório que todos os produtos comercializados no país estejam de
acordo com o regulamento do Instituto e possuam o selo do Inmetro, também
chamado de selo de identificação da conformidade. Segundo o Inmetro: PEI 1Produto recomendado para ambientes residenciais onde se caminha geralmente com
chinelos ou pés descalços. Exemplo: banheiros e dormitórios residenciais sem portas
para o exterior. Confirmando assim a alternativa A como verdadeira. Referência:
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO.
DEFERIDO: Mudança de gabarito, de alternativa B para A. Os valores expostos no
item I, também se encontram dentro do intervalo da Norma, tornando o item
verdadeiro. Referências: NBR 6122 e Livro: A Técnica de Edificar, 10° Edição Revisada e atualizada, do autor Walid Yazigi.
INDEFERIDO. O gabarito não será alterado, permanecendo a alternativa A. O
assunto cobrado na questão 39 está incluso no Edital no item “Canteiros de obras”.

25. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: GEÓLOGO.
Nº Questão
24

25

26

28

Parecer
DEFERIDA: NULA. Possui duas alternativas corretas.
INDEFERIDA:
Com base nesta valiosa contribuição da química, o francês Jean-Baptiste Élie de
Beaumont (1798-1874), professor de Geologia na École des Mines de Paris, cuja obra
teve larga difusão e aceitação entre ingleses e alemães, foi sensível à variação do teor
de sílica nas rochas magmáticas, critério que utilizou na classificação que então
propôs:
“rochas ácidas” com mais de 65% de sílica;
“rochas neutras” ou “intermédias”, com 65 a 52% de sílica; e
“rochas básicas”, com 52 a 49% de sílica.
http://dererummundi.blogspot.com/2014/03/rochas-acidas-neutras-e-basicas-o.html
INDEFERIDA:
A variação de temperatura das rochas, principal fator do intemperismo físico, se deve
ao constante aquecimento pelo sol seguido do brusco resfriamento pelas chuvas. Com
isso, as rochas contraem e dilatam continuamente, o que causa sua fragmentação. Nas
regiões polares ou de grandes altitudes, a água congela nas fissuras das rochas e as
dilata, fragmentando-as em partes menores. As mudanças de temperatura entre dia e
noite e entre as estações do ano também contribuem para o processo de degradação
das rochas.
https://www.infoescola.com/geografia
INDEFERIDA: A QUESTAO FAZ PARTE DO CONTEUDO, GEOLOGIA
ESTRUTURAL, PRESENTE NO EDITAL.

31

33

INDEFERIDA: ALTERNATIVA CORRETA C. A ALTERNATIVA D ESTA
INCORRETA POIS AS ROCHAS METAMORFICAS PODEM ORIGINAR DA
TRANSFORMACOES DE OUTRAS ROCHAS OCORRENDO MUDANÇA DA
ESTRUTURA QUIMICA DAS ROCHAS.
“ Metamórficas. São rochas que são formadas a partir de outras rochas, mas por um
processo diferente. Ocorre quando as rochas ígneas, sedimentares e mesmo
metamórficas são expostas a altos níveis de pressão e temperatura, normalmente no
interior da crosta. Então, acontece uma metamorfose: transformam-se as
características originais e muda-se a estrutura química das rochas, o que gera um
novo tipo rocha. Exemplos desse tipo de rocha são o mármore (originado do calcário)
e o gnaisse (originado do granito).... - Veja mais em:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/rochas-como-elas-se-formam-e-deque-modo-sao-classificadas.htm?cmpid=copiaecola
INDEFERIDA:
“Em investigações de sítios de barragens e mapeamentos de frentes de escavação, os
mapas geológicos em escala de detalhe 1:5.000 a 1:1000.”
http://www.suportesolos.com.br/blog/conceito-de-mapeamento-geologico-emapeamento-geotecnico-quais-informacoes-os-mapeamentos-devem-trazer/172/

26. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA.
Nº Questão

26

28

Parecer
DEFERIDO: NULA
As PSPs aumentam o risco de gravidez ectópica? Não. A taxa de gravidez ectópica
entre mulheres que utilizam PSP é de 48 para cada 10.000 mulheres por ano. A taxa
de gravidez ectópica entre mulheres que não utilizam nenhum método contraceptivo é
de 65 para cada 10.000 mulheres por ano. Nas raras ocasiões em que as PSPs falham e
ocorre gravidez, 10% serão ectópicas. O risco de gestação ectópica é ainda menor com
o uso de PSPs que inibem a ovulação.
Fonte: Febrasgo. Manual de Orientação Anticoncepção. 2010. p. 57.
INDEFERIDO:
A fundamentação da afirmação feita na alternativa “D” está publicada em materiais
disponibilizados pelo Instituto de Ciências Biológicas (ICB), da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), onde consta:
“Fisiologicamente e anatomicamente todas as mulheres estão preparadas para o
parto normal. Neste tipo de parto o feto é expulso através de contrações uterinas.
Dessa forma a cabeça do bebê chega ao canal vaginal e pressiona o períneo. Porém,
quando necessário, o médico faz uma episiotomia (corte na passagem vaginal), para
facilitar a saída do bebê”.
Disponível em: <https://depto.icb.ufmg.br/dmor/Disciplinas/Embriologia/parto.htm>.
Acessado em: 28 set 2020.
Quanto ao artigo citado pela candidata, o mesmo trata principalmente de situações
específicas onde o período ideal para a gravidez ficou para trás e o organismo já
sofreu algum tipo de modificação devido à idade da parturiente, entre outros, podemos
citar um trecho extraído do mesmo, onde consta:
“Portanto, o maior problema da GP é o grande risco vital para o feto, particularmente
no começo do trabalho de parto, no período expulsivo e nos primeiros dias de vida
extrauterina. A causa fundamental desses riscos é a anóxia, que, para a maioria dos
autores, está ligada à senescência placentária, processo fisiológico que se acentua
com o tempo e que, uma vez presente, requer cuidados perinatais especiais”.

32

37

(Vercoustre L, Nizard J. [Perinatal risk at term and post-term revisited]. J Gynecol
Obstet Biol Reprod (Paris). 2007; 36(7): 663-70.)
Portanto, fica mantida a questão e seu gabarito.
DEFERIDO: NULA
O enunciado da questão deveria solicitar que fosse assinalada a alternativa
INCORRETA, somente dessa forma a opção “C” seria a resposta para a mesma.
Dessa forma, mais de uma alternativa poderia ter sido assinalada como resposta para a
mesma.
INDEFERIDO:
O enunciado da questão solicitou que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, a
opção “D”, conforme corroborado pela própria candidata, está INCORRETA, sendo
dessa forma a resposta para a questão.
Portanto, fica mantida a questão e seu gabarito.

27. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: MÉDICO PSF.
Nº Questão
40

Parecer
DEFERIDO: QUESTÃO NULA, A ALTERNATIVA (A) ESTÁ CORRETA.
http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2003_01/a2003_v16_n01_art01.pdf

28. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO.
Nº Questão

Parecer

26

DEFERIDO: NULA. Não foi especificado o tipo de bezerro, se de corte ou leiteiro, o
manejo de cada tipo tem suas peculiaridades, portanto a questão torna-se nula.

40

DEFERIDA: NULA. O ENUNCIADO DEVERIA ESTAR: Qual alternativa abaixo
NÃO constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito,
segundo a Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992?”, PARA QUE A
ALTERNATIVA CORRETA FOSSE A “D”, DESTA FORMA, A QUESTÃO ESTÁ
NULA, JÁ QUE PARA A PERGUNTA FEITA, EXISTEM 3 ALTERNATIVAS
CORRETAS (A, B E C).

29. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: MUSEÓLOGO.
Nº Questão

34

Parecer
INDEFERIDO:
As definições dos itens II e IV foram invertidas, portanto apenas as definições I e III
estão corretas.
Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no
tocante a desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame.
Discute-se a ocorrência de erro material tangível a digitação de algarismos romanos
nas alternativas. Erro material ensejante de anulação de questões deve ser de tal sorte
gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O
erro existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do
candidato, não confundindo objetivamente o sentido da pergunta ou sua resposta.
Portanto, fica mantida a questão e seu gabarito.

30. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: NUTRICIONISTA.
Nº Questão

27

28

31

34

Parecer
DEFERIDO: NULA
O ovo também é uma excelente fonte natural de vitaminas A, D, E, K B2 (riboflavina)
e B12. As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são encontradas na gema. Já as
vitaminas hidrossolúveis do complexo B são encontradas tanto no albúmen quanto na
gema, com notória ausência da vitamina C (USDA, 2012). Ressalta-se que a cocção
do ovo quando feita por mais de cinco minutos, pode causar a perda de vitamina A em
até 30% e vitamina B1 em 50% (SEIBEL, 2005).
Mais de uma alternativa poderia ter sido assinalada como resposta para a questão.
INDEFERIDO:
Potássio Dietético
Evidências epidemiológicas, estudos em animais e estudos clínicos têm sugerido que
o potássio pode ser terapeuticamente útil no tratamento da hipertensão, prevenindo
danos cardiovasculares sobretudo em pacientes em uso de diuréticos.
Embora controversos, os mecanismos por meio dos quais os níveis elevados de
potássio dietético podem alterar a Pressão Arterial estão citados abaixo:
 O potássio pode induzir o relaxamento da musculatura lisa vascular e reduzir a
resistência vascular periférica;
 Uma sobrecarga de potássio eleva a natriurese;
 A ingestão aumentada de potássio pode diminuir (e não AUMENTAR)
diretamente a liberação de renina, reduzindo as concentrações de angiotensina
II.
Fonte: Abordagem nutricional em diabetes mellitus / Coordenação: Anelena Soccal
Seyffarth, Laurenice Pereira Lima, Margarida Cardoso Leite; Brasília: Ministério da
Saúde, 2000. 155 p.
Portanto, fica mantida a questão e seu gabarito.
DEFERIDO: NULA
A argumentação da candidata está correta, odor aliáceo (que pode ser do alho, cebola
e outros membros da subfamília das alióideas) é um sinal de consumo excessivo
(toxidade) de selênio.
Segundo Silva (1993, p. 1993), as intoxicações medicamentosas são raras, estão
citadas em casos de utilização de champôs e loções de disulfureto de selénio sobre
pele inflamada ou escoriada. O primeiro sintoma é um odor aliáceo do hálito e, em
função do grau de intoxicação, atingimento cutâneo ou ocular.
Desta forma, nenhuma alternativa pode ser assinalada como resposta para a questão.
DEFERIDO: NULA
Conforme apresentado pelas candidatas, autores variados apresentam listas diversas
contendo alimentos ricos em Magnésio, como por exemplo:
 Arroz integral, aveia, cereais fortificados, espinafre, almeirão, couve,
brócolis... (VIANA, 2014).
 Cacau, chocolate, espinafres, produtos oleaginosos, soja, legumes secos, pão
integral... (ALVES, 2014).
 Miolo de amêndoa com pele, castanha de caju torrada e salgada, miolo de
amendoim com pele, miolo de avelã, flocos de aveia, flocos de trigo integral,
pão de trigo integral com sementes de sésamo... (TEIXEIRA et al., 2014).
Dessa forma, como não foi citado um autor no enunciado da questão, mais de uma
alternativa poderia ter sido assinalada como resposta para a mesma.

31. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: PSICÓLOGO SOCIAL.
Nº Questão

26

Parecer
INDEFERIDO: De acordo com o referido artigo apontado pela candidata, “O modelo
estrutural de Freud e o cérebro: uma proposta de integração entre a psicanálise e a
neurofisiologia” (LIMA, 2009), Freud formulou inicialmente a primeira tópica,
conhecida como Teoria Topográfica, e posteriormente apresentou a segunda tópica,
conhecida como Teoria Estrutural ou Dinâmica. Na primeira, o aparelho psíquico é
composto por três sistemas (o inconsciente, o pré-consciente e o consciente). A
segunda teoria, de modelo estrutural, consiste em uma divisão da mente em três
instâncias psíquicas: o id, o ego e o superego. A questão 26 questiona o que é correto
afirmar sobre a segunda teoria proposta pro Freud. Dessa forma, a alternativa B está
incorreta, uma vez que seu enunciado se refere à primeira teoria (inconsciente, préconsciente e consciente), e não à segunda teoria (id, ego e superego). Nesse caso, a
única alternativa correta é a de letra D.

32. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: ZOOTECNISTA.
Nº Questão

32

Parecer
INDEFERIDO: CADA TIPO DE PASTO TEM CARACTERÍSTICAS
DIFERENTES. ESTOLONÍFERO E RIZOMATOSO TEM CARACTERÍSTICAS
RASTEIRAS, PORÉM NÃO FOI SOMENTE ESTE A CARACTERÍSTICA
CITADA.
Estolonífero: as espécies de pasto com este hábito de crescimento expandem seus
caules no sentido horizontal, enraizando-se ao solo e suas folhas são emitidas na
vertical. Ao nível do solo existem gemas de renovação protegidas por folhas mortas.
Prostadas: são plantas semelhantes às estoloníferas, diferencia-se por seus caules não
emitirem raízes.
Rizomatoso: plantas com caule e gemas subterrâneas.
Cespitoso: plantas que se desenvolvem em forma de touceira e apresentam pouca
expansão lateral. A maioria dos capins e macegas são aqui representados,
normalmente são plantas de qualidade inferior as demais
Ereto: são plantas que tem seu crescimento perpendicular ao solo, e suas gemas se
encontram acima do nível do solo. Decumbente: plantas com estas características
apresentam, numa fase inicial, crescimento estolonífero e, posteriormente, em
competição com outras plantas, ereto. Trepador ou Escand.

33. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO
CARGO: ENFERMEIRO.
Nº Questão
23

29

Parecer
INDEFERIDO: A história de cirurgia otológica é contraindicação para a remoção do
cerume.
Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad30.pdf
INDEFERIDO: Dores nos ossos e articulações são sintomas clássicos da dengue
(alternativa A) a e Dores abdominais fortes e contínuas são sinais de alerta
(alternativa C).
Fonte: http://www.dengue.pr.gov.br/

30

INDEFERIDO: O CONTEXTO ABORDADO NA QUESTÃO ESTÁ DE
ACORDO COM O EDITAL NOS ASSUNTOS DST E AIDS.
É ATRIBUIÇÃO DO ENFEMEIRO O CONHECIMENTO SOBRE
FARMACOLOGIA.
FONTE:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissi
veis.pdf

31

DEFERIDO: NULA: RAL é um inibidor da integrasse e não integrasse como
descrito na questão errado ortograficamente.

36

DEFERIDO: NULA. A Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 não está entre as
alternativas da questão.

