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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA-PR, SOB REGIME ESTATUTÁRIO, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 01/2018, se da análise do recurso resultar anulação de 
questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito 
oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

 
QUESTÃO 05 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos que esclarecer que a 
questão será ANULADA, tendo em vista que houve erro no enunciado da questão. 
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
 

 
QUESTÃO 03 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos que esclarecer que a 
questão será mantida, pois APÓS A MORTE DE SÓCRATES, indica QUANDO houve a separação e 
é ADJUNTO ADVERBIAL de tempo. Se fosse APOSTO deveria estar explicando a separação, mas 
esse não é o caso.  
 
Referência Bibliográfica: CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática de Língua 
Portuguesa. São Paulo, Editora Saraiva, 2012. 
 
 
QUESTÃO 04 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos que esclarecer que a 
questão será mantida, tendo em vista que na letra “D” todos os Encontros são consonantais, não 
importa se são perfeitos ou imperfeitos ou se estão na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Isso 
não fazia parte da questão. Importa que haja DUAS ou MAIS letras e essas se constituam em 
FONEMAS, isto é, sejam PRONUNCIADAS e, também, QUE NÃO HAJA VOGAL ENTRE AS DUAS 
CONSOANTES.  
 
Referência Bibliográfica: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática de Língua Portuguesa. 37 
edição atualizada pelo novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira, 2009.  
CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática de Língua Portuguesa. São Paulo, Editora 
Saraiva, 2012. 
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QUESTÃO 05 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos que esclarecer que a 
questão será mantida, tendo em vista que temos um verbo e a palavra VELADA é adjetiva, pois 
acrescenta uma característica à palavra CRÍTICA, que é substantivo e é uma palavra feminina, com 
ela concordando. É por isso que VELADA está no feminino. Lembramos que as palavras funcionam 
dentro da oração e não na descrição morfológica das classes. Uma mesma palavra pode mudar de 
classe, de acordo com a posição dentro da oração ou período.   
 
Referência Bibliográfica: CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática de Língua 
Portuguesa. São Paulo, Editora Saraiva, 2012. 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

 
QUESTÃO 06 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ANULADA, tendo em vista que não há alternativa correta.  
Solução: 5:40 horas é o mesmo que 340 minutos. Então pela regra de três temos: 417 km equivale a 
340 minutos e 1251 minutos equivale a X minutos, assim: 417X=340 . 1251 logo 417 X = 425340, 
assim X=425340 / 417 que resulta em X =1020 minutos dividindo este resultado por 60 para 
transformar em horas novamente temos X=17 horas. Como esta alternativa não aparece como opção 
de resposta, a questão é anulada. 
 
Referência Bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: 
Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 3). 
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática uma nova abordagem. São Paulo: 
FTD, 2010 (Ensino Médio - coleção vol 1, 2 e 3).  
GIOVANNI, J; CASTRUCCI, B; Giovanni, Jr. A Conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 2010. 
(coleção do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental).  

PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2010. (Ensino Médio - coleção vol.1, 2 e 3). 

 
 
QUESTÃO 07 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Não há dupla interpretação. Pois indiferente dos dois meses de gestação, a cada seis 
meses ela terá uma gestação. Ou seja, ela entra em gestação duas vezes por ano. Como gera 6 
filhotes a cada gestação durante 8 anos, basta multiplicar 8 por 6 por 2 resultando em 96 filhotes. 
 
Referência Bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: 
Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 3). 
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática uma nova abordagem. São Paulo: 
FTD, 2010 (Ensino Médio - coleção vol 1, 2 e 3). 
GIOVANNI, J; CASTRUCCI, B; Giovanni, Jr. A Conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 2010. 
(coleção do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental).  
PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2010. (Ensino Médio - coleção vol.1, 2 e 3).
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
 

 
QUESTÃO 09 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “C” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ALTERA DA ALTERNATIVA “B” PARA “C”, tendo em vista que como o século tem 100 
anos e começa no ano um e termina no ano cem, fazemos o seguinte cálculo: 100 dividido por 4 pois 
acontece o ano bissexto de 4 em 4 anos, teremos o resultado 25 que é o número de anos bissextos 
em um século. Como o último ano bissexto foi em 2016 contamos quantos anos bissextos já tivemos 
neste século. Que foram 2016, 2012, 2008, 2004, ou seja, já tivemos 4 vezes neste século anos 
bissextos. Logo, pegamos o total 25 e subtraímos os 4 que já tivemos. Resultando que ainda teremos 
21 anos bissextos até o final do século. Sendo o próximo em 2020 e o ultimo deste século 2100. Por 
este motivo, a alternativa correta é a alternativa “C”. 
 
Referência bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: 
Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 3). 
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática uma nova abordagem. São Paulo: 
FTD, 2010 (Ensino Médio - coleção vol 1, 2 e 3).  
GIOVANNI, J; CASTRUCCI, B; Giovanni, Jr. A Conquista da Matemática. São Paulo: FTD, 2010. 
(coleção do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental).  
PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2010. (Ensino Médio - coleção vol.1, 2 e 3). 
 
 

 
ADVOGADO 

 
 
QUESTÃO 18 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “D” PARA “E”, tendo em vista que a alternativa correta é 
a letra E, haja vista que o § 1º, art. 190, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Palotina, determina que o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 
conhecido pela autoridade competente para iniciar o processo administrativo disciplinar. 
 
Referência Bibliográfica: Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palotina. 
 
 
QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa está correta com base no inciso § 2º, do art. 
100 da Constituição Federal. Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho foi incluído como órgão do 
Poder Judiciário pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016. Desta forma, a questão atendeu a todos 
os requisitos, não demandando de qualquer alteração. 
 
Referência Bibliográfica: Constituição Federal. 
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QUESTÃO 25 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a única forma de aquisição de bens públicos trazida na 
questão é acessão natural, resgate na enfiteuse e intervenção do Estado na propriedade, haja vista 
que as demais alternativas são formas de autorização, permissão ou concessão. 
 
Referência Bibliográfica: Curso de Direito Administrativo. 9ª edição revista, atualizada e ampliada. 
Marçal Justen Filho. 
 
 
QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão seguiu os termos constantes do edital, 
referente a matéria de Direito Administrativo, especificamente quanto aos Servidores Públicos. Além 
disso, a Constituição Federal traz em texto uma seção que trata com exclusividade sobre os 
Servidores Públicos, e a alternativa correta teve base no § 3º, do art. 41, da Constituição Federal, não 
fazendo qualquer analise ou fonte do Estatuto dos Servidores Públicos do Paraná, que sequer fazia 
parte do conteúdo programático do concurso. 
 
Referência Bibliográfica: Constituição Federal. 
 
 

 
BIOQUÍMICO 

 
 
QUESTÃO 20 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “A” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “A” PARA “E”, tendo em vista que houve erro no 
gabarito preliminar. 
 
 

ENFERMEIRO PADRÃO 
 

QUESTÃO 20 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a questão traz que a lesão nodular 
apresenta sangramento, esse tipo de lesão com sangramento é característico da donovanose. A sífilis 
pode apresentar úlcera única o qual não apresenta sangramento.  
 
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Sífilis. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. BEZERRA, S. M. F. M. C [et al]. Donovanose. Pernambuco: Anais Brasileiros de 
Dermatologia, 2011. FREITAS, F. [et al]. Rotinas em ginecologia. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
 
QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a questão traz:  
No caso do Sr. José, a enfermeira cometeu negligência, imperícia e imprudência, conforme 
descrições abaixo: 
Negligência: pois a enfermeira colocou a bolsa muito quente e não teve atenção com a queixa do 
paciente. Da mesma forma, esqueceu de voltar ao quarto com antecedência para ver como o 
paciente estava; ou seja, não tomou uma atitude para retirar a bolsa de água quente do paciente.  
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Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a 
situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. 
Imprudência: pois, apesar de ouvir o paciente relatar que a bolsa estava quente, ela optou por 
mantê-la; 
Imperícia: porque ela deveria saber que a bolsa estava aquecida, mas não tão quente a ponto de 
produzir queimadura. Nesse caso a enfermeira apresentou falta de conhecimento que a bolsa quente 
em contato com o paciente causaria uma queimadura, um conhecimento básico da profissão.  
Para que seja configurada a imperícia é necessário constatar a inaptidão, ignorância, falta de 
qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da 
profissão.  
Outra definição que temos: Falta de conhecimento técnico no exercício ou profissão, não tomando o 
agente em consideração o que sabe ou deveria saber.  
 
Referência Bibliográfica: OGUISSO, Taka. Ética e Bioética: desafios para a enfermagem e a saúde. 
Barueri: Editora Manole, 2006. 
 
 
QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a Sífilis primária também chamada de 
cancro duro ou protossifiloma. Surge entre 1 a 3 semanas (podendo chegar a 3 meses) após o 
contágio (geralmente pele lesada ou mucosa). Caracteriza-se pela presença de úlcera única, indolor, 
endurecida, circular, medindo 1 a 2  cm de diâmetro, com fundo liso e limpo, bordas infiltradas e cor 
de carne. Geralmente, é acompanhada de enfartamento ganglionar regional (bubão sifilítico), indolor, 
móvel, sem sinais flogísticos, que aparecem de 1 a 2 semanas após o cancro. Persistem por 6 a 7 
semanas e desaparecem espontaneamente. Após tratamento, cura rapidamente e deixa de ser 
infectante em 24 horas. 
O questionamento do candidato traz: “... É inicialmente uma pápula de cor RÓSEA, que EVOLUI 
para um vermelho mais intenso e exulceração..” a mesma frase mostra que possui a lesão de cor 
carne na sífilis primária.  
 
Referência Bibliográfica: FREITAS, F. [et al]. Rotinas em ginecologia. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 
 
 
QUESTÃO 30 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que a NOTA INFORMATIVA Nº 135-SEI/2017-
CGPNI/DEVIT/SVS/MS traz as mudanças no calendário vacinal para o ano de 2018, dentre essas 
mudanças está a vacina HPV quadrivalente a qual a faixa etária para a população do sexo masculino 
é de 11 a 14 anos de idade. 
 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Ministério da Saúde. NOTA INFORMATIVA Nº 135-SEI/2017-
CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
 
 

 
FARMACÊUTICO 

 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que os agentes hipoglicemiantes orais para diabéticos 
aumentam a secreção de insulina ou aumentam a sensibilidade dos tecidos à insulina endógena. 
Essas drogas podem ser classificadas conforme a atividade, seja de aumento da liberação de 
insulina, aumento de sensibilidade à insulina ou bloqueio da absorção da glicose.  
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A METFORMINA (biguanida) aumenta a sensibilidade dos tecidos a insulina, especialmente o fígado, 
reduz significativamente a gliconeogênese hepática por um mecanismo ainda não bem 
compreendido. Aumentam a captação de glicose e sua utilização na musculatura esquelética 
(reduzindo a resistência a insulina) e diminuem a produção hepática de glicose. Também reduz as 
lipoproteínas de baixa densidade de densidade muito baixa. Em função do risco de acidose 
metabólica é contra-indicado a pacientes com insuficiência renal. Não há efeito de redução da 
hiperinsulinemia. Embora as biguanida não tenham qualquer efeito sobre a função das células beta, 
elas são apenas ativas em pacientes que apresentam alguma secreção endógena de insulina. A 
metiformina apresenta 3 vantagens terapêuticas sobre outros agentes terapêuticos: não causa ganho 
de peso; não produz hipoglicemia; reduz os pontos finais microvasculares (rins, retina, nervos) e 
macrovasculares (morte por infarto do miocárdio). Seu uso combinado com sulfoniluréias produz 
eficácia aditiva. 
 
Referência Bibliográfica: Gilman, AG; Rall, TW; Nies, AS; Taylor, P. Goodman & Gilman As Bases 
Farmacológicas da Terapêutica. 8ª ed. Ed. Guanabara Koogan S.A. 1991. 
Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Moore, PK. Farmacologia. 5ª ed. Ed. Elsevier. 2004. 
Page, C et al. Integrated Pharmacology. 2ª ed. Ed. Manole, 2004. 
Brunton, LL; Chabner, BA; Knollmann, BC. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & 
Gilman. 12ª ed. Ed. Artmed. 2012. 
 
 
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que as plaquetas maduras expressam apenas COX-1. Os 
cariócitos e as plaquetas imaturas liberadas nas condições clínicas evidenciadas por rotatividade 
plaquetária acelerada também expressam COX-2, mas seu papel no desenvolvimento e na função 
das plaquetas ainda não foi elucidado. A questão é sobre a propriedade antitrombótica do ácido 
acetilsalicílico e isto esta cientificamente comprovado. A COX-1 foi a primeira a ser caracterizada e é 
expressa constitutivamente, ou seja, está presente nas células em condições fisiológicas, 
principalmente nos vasos sanguíneos, plaquetas, estômago e rins. A COX-2 pode ser induzida na 
presença de citocinas (interleucina-1, interleucina-2 e do fator de necrose tumoral), ésteres do forbol, 
fatores de crescimento e endotoxinas, sendo expressa caracteristicamente por células envolvidas no 
processo inflamatório, como macrófagos, monócitos e sinoviócitos. O ácido acetilsalicílico promove 
inibição irreversível da atividade da ciclooxigenase pela ligação covalente com uma molécula de 
serina do local ativo. Na estrutura da COX-1, a aspirina acetila a serina na posição 530, prevenindo a 
ligação do ácido araquidônico ao local ativo da enzima.  Na COX-2, o ácido acetilsalicílico acetila uma 
molécula de serina na posição 516. Embora o ácido acetilsalicílico não deva ser recomendada como 
droga de primeira escolha para o tratamento de processos inflamatórios crônicos, como o reumatismo 
e artrite, devido a sua potente ação inibitória sobre a COX-1, constitui importante alternativa para o 
tratamento profilático de doenças de elevado risco tromboembólico, como o infarto do miocárdio, 
beneficiando-se, nestes casos, do mecanismo anti-COX-1 pela prevenção da agregação plaquetária. 
 
Referência Bibliográfica: Gilman, AG; Rall, TW; Nies, AS; Taylor, P. Goodman & Gilman As Bases 
Farmacológicas da Terapêutica. 8ª ed. Ed. Guanabara Koogan S.A. 1991. 
Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Moore, PK. Farmacologia. 5ª ed. Ed. Elsevier. 2004. 
Page, C et al. Integrated Pharmacology. 2ª ed. Ed. Manole, 2004. 
Brunton, LL; Chabner, BA; Knollmann, BC. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & 
Gilman. 12ª ed. Ed. Artmed. 2012. 
Araújo, LF; Soeiro, AM; Fernandes, JL; Serrano-Junior, CV. Eventos Cardiovasculares: um efeito de 
Classe dos Inibidores de COX-2. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, vol. 85, nº 3, setembro de 2005. 
Abizaid, A. Junior, R. C. Manual de Cardiologia Intervencionista do Instituto Dante Pazzanese. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013. 
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INSPETOR DE SANAEMAENTO 
 

 
QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será Mantida, tendo em vista, que o assunto abordado encontra-se no programa de prova, 
conforme destacado abaixo:  
 
Conhecimento Específico: Código de Obras Municipal. Plano Diretor Municipal. Código Tributário 
Municipal. Código de Posturas. Lei Municipal de Uso e Ocupação de Solo. Lei Orgânica do Município 
de Palotina; Lei de Zoneamento do Município de Palotina; Legislação Ambiental; Código de Obras e 
Posturas do Município de Palotina; Cálculo de Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; 
Desenho Técnico; Noções de Segurança do Trabalho; Mecânica dos Solos; Noções básicas de 
Informáca. 
  
Referência Bibliográfica: Bahia, Sergio Rodrigues. Elaboracao e atualizacao do codigo de obras e 
edificacoes / Sergio Rodrigues Bahia, Paula de Azevedo Guedes. 2. ed. rev. e atual. / por Ricardo 
Moraes – Rio de Janeiro: IBAM/DUMA, ELETROBRAS/PROCEL, 2012. 319p., 28cm. Publicado 
anteriormente como: Modelo para elaboracao de codigo de obras e edificacoes.  
ISBN 978-85-7403-037-1 
 
 
QUESTÃO 25 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será Mantida, tendo em vista, que a alternativa D, consta como atribuição do prefeito 
conforme segue: 
 

TÍTULO III 

   Do Poder Executivo 

      Capítulo I 

         Do Prefeito Municipal 

            Seção III 

               Das Atribuições do Prefeito 

                  Art.69.  Compete, privativamente ao Prefeito 

      XII - criar e extinguir os cargos públicos municipais, de acordo com a lei; 
 
Referência Bibliográfica: LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ATUALIZADA COM A EMENDA À LEI 
ORGÂNCIA Nº 10/11. Revisão realizada no biênio 2011/2012. 12ª Legislatura 2009/2012. EDIFÍCIO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALOTINA. Revisão em 05 de outubro de 2011. 3ª impressão em 26 
de março de 2012. 
 
 
 
QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será Mantida, tendo em vista que, a palavra lay-out, separada por hífen como é apresentada 
na opção B, não prejudica o entendimento da questão, que trata da norma que objetiva padronizar as 
dimensões das folhas assim como posição e dimensão da legenda e margens na execução de 
desenhos técnicos. O termo lay-out, pode ser encontrado em diversas referências sobre desenho 
técnico. A alternativa C refere-se a NBR 10582 que normaliza as condições exigíveis para a 
localização e a disposição do espaço para desenho, espaço para texto e espaço para legenda, e 
respectivos conteúdos, nas folhas de desenhos técnico. 
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Referência bibliográfica: Márcio Fontana Catapan. Apostila de Desenho Técnico. Universidade 
Federal do Paraná, 2015. 
 
 
 

MÉDICO – MEDICINA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

 
QUESTÃO 16 - ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ANULADA, tendo em vista que as alternativas poderiam ser duplamente interpretadas. 
 
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: A DPOC está caracteristicamente associada a hipoxemia de intensidade variável e, em 
estados avançados, com hipercapnia, principalmente nos pacientes mais obstruídos e naqueles em 
que predomine o componente bronquítico.  
 
Desta forma, uma PaO2 baixa e uma PaCO2 elevada não caracterizam isoladamente uma 
descompensação aguda, sendo a composição do quadro clínico fundamental para a classificação do 
paciente. Deve-se associar a essas alterações também uma alteração no pH. (Auler, 1995). Avaliação 
da gasometria arterial. 
 
Na descompensação aguda da DPOC, deverá ser sempre colhida gasometria arterial em ar ambiente 
para avaliação das alterações agudas de pH, níveis de CO2 e grau de hipoxemia. (Knobel, 1998) 
• Alteração do pH 
– pH > a 7,35 => indica quadro crônico compensado 
– pH < a 7,35 => indica quadro agudo descompensado 
 
Referência Bibliográfica: Auler 1995 Knobel 1998 http://www.novafisio.com.br/doenca-pulmonar-
obstrutiva-cronica/. 
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