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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE CORRENTE 

 
PI  

1) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO 

 
PARA OS CARGOS: Agente Comunitário de Agropecuária, Agente de Vigilância Sanitária, 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Secretaria, Operador de Sistema de Informática, Técnico 
de Enfermagem, Técnico de Higiene Bucal.  

Nº Questão Recurso Parecer 

03 Modificação de gabarito. 
INDEFERIDO: Questão correta letra 
B .  

 

2) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

 

PARA OS CARGOS: Arquiteto, Assistente Jurídico, Auditor de Tributos, Biólogo, 
Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário e 
Zootecnista, Biomédico, Bioquímico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico 
Zona Rural, Médico Zona Urbana, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo SENSAS, Assistente 
Social, Psicólogo SENTAC, Psicólogo SEMMEC;  

Nº Questão Recurso Parecer 

05 Solicito anulação da questão. DEFERIDO: NULO. 

08 
Modificação de gabarito de letra 
B para A .  

DEFERIDO: O gabarito deve ser 
alterado, uma vez que a frase do item II, 
da referida questão, encontra-se sem o 
ponto final, recurso indispensável em se 
tratando de regras gramaticais corretas. 
Sendo assim, recurso deferido e gabarito 
alterado para A. 

10 
Solicito anulação da questão ou 
modificação do gabarito para letra 
A . 

INDEFERIDO: O gabarito não deve ser 
alterado, uma vez que a frase da 
alternativa C possui linguagem 
conotativa de acordo com o enunciado da 
questão. A conotação tem como finalidade 
provocar sentimentos no receptor da 
mensagem através da expressividade e 
afetividade que transmite. É utilizada 
principalmente numa linguagem poética, 
literária e publicitária. A figura de 
pensamento paradoxo é um recurso 
bastante frequente na conotação.  
As demais alternativas a, b e d são casos 
de regência verbal:  
Fontes de embasamento:

 

Dupla Textual, Interpretação de textos e 
redação oficial 

 

autor: Estevam de 
Freitas; 
Gramática para concursos 

 

autor: 
Marcelo Rosenthal; 
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Gramática Reflexiva 

 
autores: William 

Roberto Cereja e Thereza Coachar 
Magalhães. 

 
3) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DO SUS -  
PARA OS CARGOS: Biomédico, Bioquímico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Médico Zona Rural, Médico Zona Urbana, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo SENSAS;  

Nº Questão

 

Recurso

 

Parecer

 

14 
Modificação de gabarito de letra 
D para B . 

INDEFERIDO. De acordo com a Lei 
8.080/90 o segundo item da questão não 
está descrito na referida Lei. Portanto, a 
formulação de políticas de saúde 
destinadas a promover, nos campos 
econômico e social a observância do 
dever Governamental, continua sendo 
item falso. 

20 
Candidato pede anulação da 
questão  

DEFERIDO: NULO. 

 

4) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DO SUAS  - 
PARA OS CARGOS: Assistente Social, Psicólogo SENTAC, Psicólogo SEMMEC;  

Nº Questão Recurso Parecer 

17 Revisão ou anulação da questão. 

INDEFERIDO: A referida questão 
possui como alternativa correta apenas 
aletra A, tendo em vista que, de acordo 
com a Lei Orgânica da Assistência 
Social- LOAS a instância coordenadora 
da Política Nacional de Assistência 
Social é o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome- MDS e não o CNAS como 
questiona o candidato. Portanto a questão 
possui apenas uma alternativa correta, 
permanecendo assim a letra A.  

20 Revisão ou anulação da questão. 

INDEFERIDO: De acordo com a 
PNAS- 2004 e NOB- SUAS P. 147 o 
Piso de Transição de Média 
Complexidade destina-se para ações de 
socialização e convivência, e dos 
serviços voltados ao combate do abuso e 
da exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Dessa forma a alternativa 
correta permanece a alternativa A .  
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5) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS - PARA O 
CARGO DE: Psicólogo SEMSAS.  

Nº Questão Recurso Parecer 

11 Revisão ou anulação da questão. 
INDEFERIDO: Questão em 
conformidade com edital. 

14 Revisão ou anulação da questão. 
INDEFERIDO: Questão em 
conformidade com edital. 

17 Revisão ou anulação da questão. DEFERIDO: NULA 

18 Revisão ou anulação da questão. DEFERIDO: NULA 

19 Revisão ou anulação da questão. DEFERIDO: NULA 

20 Revisão ou anulação da questão. DEFERIDO: NULA 

 

6) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS PARA O CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais;  

Nº Questão Recurso Parecer 

21 
Questão possui duas alternativas 
corretas. 

INDEFERIDO: a questão possui 
somente uma opção a ser marcada. 

38 Pedido de anulação da questão. DEFERIDO: NULA 

 

7) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Auxiliar de Secretaria.  

Nº Questão Recurso Parecer 

35 Todas as alternativas estão corretas

 

DEFERIDO: NULA 

39 Anulação da questão. 
INDEFERIDO: somente um item esta 
incorreto. 

 

8) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Auxiliar Administrativo  

Nº Questão Recurso Parecer 

26 Anulação da questão. 
INDEFERIDO: a alternativa esta 
correta. 
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9) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Operador de Sistema de Informática.  

Nº Questão Recurso Parecer 

25 
Modificação do gabarito de A

 
para B

 
DEFERIDO: Alteração do gabarito para 
alternativa B. 

34 
Modificação do gabarito de A para 
B 

DEFERIDO: NULA 

36 Anulação da questão. 

INDEFERIDO: A questão deve ser 
mantida. O erro de digitação na 
alternativa D, marcada como a correta no 
gabarito, no qual indica Diferente que 
e que o candidato alega a forma correta 
ser Diferente de , não afeta o 
entendimento da resposta e a questão 
deve ser mantida. 

 

10) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Técnico em Enfermagem.  

Nº Questão Recurso Parecer 

28 
Candidato afirma ter duas 
alternativas corretas. 

INDEFERIDO: De acordo com o 
Calendário de Vacinação da Criança 
disponibilizado pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), ao nascer deve ser 
administrada a 1ª dose da vacina Hepatite 
B. A BCG é de dose única. Disponível 
em: http://www.sbim.org.br/vacinacao/ 

30 
Candidato afirmar existirem duas 
alternativas incorretas. 

DEFERIDO: NULA. 

 

11) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Técnico de Higiene Bucal.  

Nº Questão Recurso Parecer 

21 
Anulação da questão por não ter 
alternativa correta. 

INDEFERIDO: Dentistica: Uma 
abordagem multidisciplinar, Por José 
Carlos Pereira,Camillo A. Netto,Silvia 
Alencar Gonçalves, pag 82 

 

12) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Assistente Jurídico.  

Nº Questão Recurso Parecer 

21 
Modificação para alternativa C ou 
anulação da questão. 

DEFERIDO: Modificação para letra C . 
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23 Modificação de Gabarito 

INDEFERIDO: o Art. 103, § 1º diz que 
ao professor poderá ser concedido o 
regime de 40 horas, e não que o mesmo 
será efetivado em 40 horas como diz o 
enunciado da questão. 

25 
O candidato alega que existem duas 
alternativas corretas.  

INDEFERIDO: Os itens I, II e IV estão 
corretos, ou seja somente 1 (um) item esta 
errado. 
Ministério Público não pode decretar 
prisão, cabendo desta forma Habeas 
Corpus. 
Cabe Habeas Corpus nos casos de prisão 
ilegal. 
Não cabe Habeas Corpus em relação as 
punições militares. 
Não cabe Habeas Corpus quando já 
extinta pena privativa de liberdade Súmula 
695 STF. 

26 Pedido de revisão das questões DEFERIDO: NULO. 

28 
Alternativa indicada pela banca esta 
incorreta, modificar para alternativa 
A . 

DEFERIDO: Gabarito modificado para 
alternativa A . 

 

13) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Assistente Social.  

Nº Questão

 

Recurso

 

Parecer

 

33 Modificação do gabarito. 
DEFERIDO: Gabarito modificado para 
alternativa B

 

37 Anulação da questão. 

INDEFERIDO: A palavra atribuir não 
compromete o entendimento correto da 
questão, visto que nenhuma das 
demaisalternativas se refere ao Artigo 13 
da Lei de Regulamentação da Profissão de 
Assistente Social. Assim a alternativa 
correta permanece a letra C.  

 

14) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Auditor de Tributos;  

Nº Questão Recurso Parecer 

33 
Anulação da questão tendo 
em vista duas alternativas 
corretas 

DEFERIDO: NULA. 
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15) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Biólogo.  

Nº Questão Recurso Parecer 

22 Anulação da questão. 

INDEFERIDO: Na questão, a alternativa D 
é questionada, a mesma se refere ao cerrado. 
O Cerrado é o segundo maior bioma da 
América do Sul, ocupando uma área de 
2.036.448 km2, cerca de 22% do território 
nacional. A sua área contínua incide sobre os 
estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, 
Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São 
Paulo e Distrito Federal, além dos encraves 
no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste 
espaço territorial encontram-se as nascentes 
das três maiores bacias hidrográficas da 
América do Sul (Amazônica/Tocantins, São 
Francisco e Prata), o que resulta em um 
elevado potencial aquífero e favorece a sua 
biodiversidade.

 

(http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado) 
Uma das plantas citadas e questionada é o 
Araça. 
Sua ocorrência: É encontrada na Mata 
Atlântica, em especial na floresta ombrófila 
densa e de restinga (como, por exemplo, no 
município de Ilha Comprida, no litoral 
de São Paulo), mas também pode ocorrer em 
cerrados, matas de tabuleiro litorâneos e 
no Planalto Meridional. 
Ocorre desde o Piauí até o Rio Grande do 
Sul.

  

Instituto de Botânica de São Paulo  Lorenzi, 
Harri: Árvores brasileiras: manual de 
identificação e cultivo de plantas arbóreas 
do Brasil, vol. 1. Instituto Plantarum, Nova 
Odessa, SP, 2002, 4a. edição.ISBN 85-
86174-16-X. Conclui-se, que o araçá faz 
parte do ecossistema cerrado, pois o mesmo 
se encontra nessa região. 
Alternativa correta B 

26 
Modificação do gabarito 
alternativa (C) por (B) 

INDEFERIDO: Gabarito mantido. 

27 
Solicito anulação da questão ou 
troca de gabarito 

DEFERIDO: alteração de gabarito 
alternativa correta A

 

O material de medição e de maior precisão é 
a pipeta volumétrica. Pipeta é um 
instrumento de medição e transferência 
rigorosa de volumes líquidos. Há dois tipos 
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clássicos de pipetas: A pipeta graduada é um 
instrumento em vidro que permite a medição 
e transferência de (alíquotas) volumes 
variáveis de líquidos. É um tubo longo e 
estreito, aberto nas duas extremidades, 
marcado com linhas horizontais que 
constituem uma escala graduada. A pipeta 
volumétrica é um instrumento em vidro que 
permite a medição e transferência rigorosa 
de volumes de líquidos. É um tubo longo e 
estreito, com uma zona central mais larga, 
aberto nas duas extremidades, marcado com 
uma linha horizontal que indica o volume 
exato de líquido que pode transferir. 
Também há pipetas volumétricas com um 
segundo traço próximo da ponta inferior e 
com um bolbo de segurança. 
O balão volumétrico (também designado por 
balão graduado, de acordo com a norma 
portuguesa NP-183:1959 em vigor) é um 
recipiente de vidro, em forma de pera, com 
rolha, com base plana e colo alto e estreito, 
marcado com uma linha horizontal que 
indica o seu volume exacto. Os balões 
volumétricos são calibrados a 20 ºC e 
destinam-se a ser usados na preparação de 
soluções de concentração rigorosamente 
conhecida. 

32 
Modificação do gabarito 
alternativa (C) para a letra (B) 

INDEFERIDO: Gabarito mantido. 

34 
Modificação do gabarito 
alternativa (A) para a letra (C) 

DEFERIDO: NULA 

35 Anulação da questão. DEFERIDO: NULA 

 

16) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Enfermeiro.  

Nº Questão Recurso Parecer 

25 Solicito anulação da questão DEFERIDO: NULA. 

26 
Modificação de gabarito para 
alternativa A . 

DEFERIDO: NULA. 

31 
Requer anulação da questão por 
ausência de alternativa correta. 

INDEFERIDO: De acordo com Almeida 
JRC, Cruciol JM. Farmacologia e 
terapêutica clínica para a equipe de 
enfermagem. 1ª ed. São Paulo. Atheneu, 
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2014. Pág. 358 

 
363. São antiagregantes 

plaquetários: Aspirina, triflusal, 
dipiridamol, ticlopidina, clopidogrel, 
prasugrel, tirofiban e eptifibatide. E 
anticoagulantes: Heparina, Heparina não 
fracionada (HNF) e Heparina de baixo peso 
molecular (HBPM).  

32 Anulação da questão. 

INDEFERIDO: De acordo com Almeida 
JRC, Cruciol JM. Farmacologia e 
terapêutica clínica para a equipe de 
enfermagem. 1ª ed. São Paulo. Atheneu, 
2014. Pág. 380 

 

381. Em interações 
medicamentosas do albendazol os 
Antimaláricos podem diminuir as 
concentrações séricas dos anti-helminticos, 
inclusive do albendazol. 

40 Anulação da questão. 

INDEFERIDO: De acordo com Silva 
MDAA, Rodrigues AL, Cesaretti IUR. 
Enfermagem na unidade de centro 
cirúrgico. São Paulo: EPU; 1997. Pág. 79. 
Nas cirurgias com sufixo rafia, o termo 
Colporrafia é a sutura da parede vaginal. 
Como descrito na resposta correta para a 
questão. Perineorrafia é a sutura do períneo. 

  

17) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Engenheiro Florestal.  

Nº Questão Recurso Parecer 

22 
Possui mais de uma alternativa 
correta. 

DEFERIDO: ALTERADO de D para 
B . 

27 Requer a modificação do gabarito. 

INDEFERIDO: O Gabarito Preliminar 
apresentou a alternativa D como resposta 
para a questão e não a alternativa A como 
foi afirmado pela mesma.  
Realmente a alternativa A está falando que 
o potássio é um micronutriente, isso a torna a 
alternativa errada justamente por essa 
afirmação. 

 

18) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Fisioterapeuta.  

Nº Questão Recurso Parecer 

22 RECURSO 

INDEFERIDO: A candidata não apresentou 
nenhuma referência bibliográfica para 
comprovar sua argumentação. Fica mantida 
a resposta apresentada no Gabarito 
Preliminar. 

http://www.consep-pi.com.br


CONSEP -   Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.   

 

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte 

 

Salas 309 e 310 

 

CEP 64000-290 
Centro Teresina 

 

PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 
www.consep-pi.com.br 

 
24 Modificação do gabarito. INDEFERIDO: Gabarito mantido 

25 Modificação do gabarito. 
DEFERIDO: ALTERADO de C para 
D . 

26 Modificação do gabarito. 
DEFERIDO: ALTERADO de C para 
B . 

34 Modificação do gabarito. 
DEFERIDO: ALTERADO de D para 
C . 

 

19) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Fonoaudiólogo.  

Nº Questão Recurso Parecer 

21 Revisão ou anulação da questão. 

INDEFERIDO: Parte posterior da cabeça 
achatada (braquicefalia) na maioria das 
crianças dando aparência de arredondada 
(TRISTÃO; FEITOSA, 2002); ANDRADE 
P. 81, 82 (2006) E PUESCHEL P. 79, 80, 
81,82 (2005). Portanto, uma alteração física 
que não interfere na terapia fonoaudiológica. 

 

Bissoto (2005) lembra que a SD 
freqüentemente acarreta complicações 
clínicas que acabam por interferir no 
desenvolvimento global da criança 
portadora, sendo comumente mais 
encontradas as alterações cardíacas, 
gastrintestinais, respiratórias, hipotonia, 
desvios no desenvolvimento motor e 
alterações sensoriais, principalmente 
relacionadas à visão e à audição. Dentre 
essas alterações as que mais interferem no 
trabalho fonoaudiológico são as do aparelho 
cardiovascular, as do aparelho respiratório e 
as do gastrintestinal. De modo geral, as 
crianças se cansam facilmente ao serem 
manipuladas, diminuindo sua atenção aos 
estímulos ambientais.  

25 Revisão ou anulação da questão. 
INDEFERIDO: A produção de leite, bem 
como seu aspecto nutricional, são maiores no 
período noturno 

30 Revisão ou anulação da questão. 

INDEFERIDO: Segundo Busch et al 
(2013), p 606, A prática de atendimento 
fonoaudiológico na presença de tubo 
endotraqueal é proibida em função do risco 
de lesionar a laringe e porque, na maioria das 
vezes, a intubação está associada à sedação e 
manutenção do paciente em uma escala de 
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Glasgow menor que 8. Além disso, a 
presença do tubo altera a mecânica da 
deglutição. Muitos pacientes submetidos à 
intubação podem apresentar disfagia, sendo 
preconizado o atendimento fonoaudiológico 
após 48h da extubação quando o uso do tubo 
foi prolongado, já que esse fato pode 
ocasionar lesões granulomatosas 

31 Revisão ou anulação da questão. 

INDEFERIDO: Segundo Busch et al 
(2013), p 610, na valiação da disfagia 
inicialmente é ofertado alimentos pastosos, 
pois acredita-se que eles são mais seguros e, 
se o paciente apresentar dificuldade com 
essa consistência, dificilmente será possível 
prosseguir com o exame ou sugerir a 
liberação de via oral. Para a oferta do 
pastoso, é utilizado um creme de frutas 
industrializados homogêneo em volumes 
controlados 5 e 10 ml ofertados na colher. 

37 Revisão ou anulação da questão. 

INDEFERIDO: É papel do fonoaudiólogo, 
especialmente que atua nos serviços de 
saúde da família: PSF e NASF´S, ofertar 
atendimento domiciliar, particularmente nos 
pacientes sem condições físicas e cognitivas 
para se direcionar ao serviço de saúde. 

 

20) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Odontologo.  

Nº Questão Recurso Parecer 

27 
Modificação de gabarito ou anulação 
da questão. 

INDEFERIDO: Resposta correta letra B 

29 
Modificação de gabarito ou anulação 
da questão 

DEFERIDO: Alternativa correta letra B 

40 
Modificação de gabarito para letra 
A . 

INDEFERIDO: A questão possui somente a 
alternativa indicada como correta. 

 

21) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Médico.  

Nº Questão Recurso Parecer 

37 
Modificação de gabarito para letra 
C . 

DEFERIDO: Gabarito modificado para 
alternativa C . 

38 Modificação de gabarito para letra A

 

DEFERIDO: Gabarito modificado para 
alternativa A . 
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22) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Biomédico.  

Nº Questão Recurso Parecer 

24 
Pede a modificação do gabarito, ou 
anulação da questão. 

INDEFERIDO: A amostra ideal é a 
primeira urina da manhã ou aquela emitida 
no mínimo 2 horas da última micção. 

27 
Pede a modificação do gabarito, ou 
anulação da questão. 

INDEFERIDO: Ausencia de 
fundamentação que sustifique a modificação 
do gabarito. 

30 
Pede a modificação do gabarito, ou 
anulação da questão. 

INDEFERIDO: Ausencia de 
fundamentação que sustifique a modificação 
do gabarito. 

32 
Pede a modificação do gabarito, ou 
anulação da questão. 

INDEFERIDO: o gabarito indicado esta 
correto. 

35 
A alternativa indicada como correta 
esta errada. 

INDEFERIDO: o gabarito indicado esta 
correto. 

40 Anulação da questão. DEFERIDO: NULO 

 

23) RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA O CARGO: Bioquímico.  

Nº Questão Recurso Parecer 

25 
Anulação da questão ou modificação 
do gabarito. 

INDEFERIDO: O gabarito está correto, a 
etapa de calibração de aparelhos se enquadra 
dento da etapa analítica e a avaliação 
nutricional do paciente é indispensável na 
etapa pré-analítica e não há erros nessa 
questão.  
O controle de qualidade na fase analítica 

garante que os resultados produzidos pelos 
laboratórios atendam a um nível de 
qualidade desejado, ou seja, procede-se a 
análise dos controles para avaliar a precisão 
dos ensaios. Essa atividade tem também a 
finalidade de garantir a exatidão dos 
resultados, verificar a calibração dos 
equipamentos e indicar o momento de se 
promover ações corretivas quando surgir 
uma não conformidade. Texto retirado do 
livro -Gestão da Fase Analítica do 
Laboratório", de Maria Elizabete Mendes e 
Paschoalina Romano. E pesquisado em 
http://digimagem.com/pagina/481/primeira-
analise---qualidade-laboratorial-na-fase-
analitica.aspx 
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26 

Anulação da questão ou modificação 
do gabarito. 

INDEFERIDO: O gabarito está correto. O 
prognostico de uma patologia é feito 
principalmente por exames laboratoriais e a 
supervisão do paciente no momento da 
coleta é papel do laboratório clinico e pode 
ser feito por exames laboratoriais. E o 
planejamento físico é indispensável em todos 
os laboratórios, independente do tamanho e 
complexidade.  

27 
Anulação da questão ou modificação 
do gabarito. 

INDEFERIDO: O gabarito está correto, já 
que a postura no dia anterior não influencia a 
coleta de analitos e sim ou a postura e 
exercícios anteriores a coleta ou no momento 
a ser coletado.  
A postura do paciente pode influenciar 

diretamente os resultados,pois um paciente 
na posição ereta durante determinado 
período  possui um menor volume 
intravascular em relação ao paciente  
deitado. Assim, os elementos não filtráveis e 
de maior peso molecular  tendem a aumentar 
sua concentração. O equilíbrio dos líquidos 
corporais após um período prolongado em 
determinada posição pode levar de 10 a 30 
minutos. Hermes pardini 2013/2014 

35 
Anulação da questão ou modificação 
do gabarito. 

INDEFERIDO: O gabarito correto é letra 
D, já que o processo de amplificação de um 
pequeno fragmento de DNA é feito por 
Reação em cadeia polimerase (PCR). 
Ocorrendo a fragmentação das moléculas 

de DNA, com o uso das enzimas de 
restrição, e o seu reconhecimento pela 
técnica de eletroforese em gel, o próximo 
passo é multiplicar (clonar) o fragmento 
obtido e submetê-los à tecnologia do DNA 
recombinante. A técnica de multiplicação da 
fita de DNA é chamada de PCR (reação em 
cadeia da polimerase). Fonte: 
www.sobiologia.com.br
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