
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO 
ESTADO DO PARANÁ 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 – REGIME EFETIVO 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO - FAU, no uso de 

suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os PARECERES DOS RECURSOS do 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARMELEIRO-PR sob REGIME EFETIVO, interpostos contra as questões da prova 
objetiva e o gabarito preliminar.  
 

Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 05 de 01 de março de 2019, na 
hipótese de alteração ou anulação de questão(ões) do gabarito preliminar por força 
de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo 
com o novo gabarito, no caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a 
pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que 
não tenham interposto recurso. Caso haja procedência de recurso interposto dentro 
das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a nota/classificação obtida 
pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior. 

 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 

 
 
QUESTÃO 02 – MANTÉM GABARITO 

 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que nas palavras barulho e chocada temos 
dois dígrafos. Define-se dígrafo como um grupo de duas letras que se usam para 
representar um fonema (MESQUITA, 1999, p. 60). Os dígrafos podem ser consonantais e 
vocálicos. Já o encontro consonantal é definido como “o grupo formado por mais de uma 
consoante numa mesma palavra, sem a presença de vogal intermediária” (MESQUITA, 
1999, p. 59).  As consoantes podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, mas 
são ambas pronunciadas, Já no dígrafo, as duas letras representam um só som.  
 
Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
 
 
QUESTÃO 08 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que no período composto “Fiquei chocada 
quando a música tocada na igreja estava na zona “inspira cuidados” a oração subordinada 
em destaque classifica-se como uma Oração Subordinada Adverbial Temporal introduzida 
pela conjunção quando (MESQUITA, 1999, p. 458).  



 

Referência Bibliográfica: MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 
 

 
QUESTÃO 03 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão exigia que o candidato 
reconhecesse que na palavra remédio temos um ditongo e na palavra vermelho temos um 
dígrafo. Define-se dígrafo como um grupo de duas letras que se usam para representar um 
fonema (MESQUITA, 1999, p. 60), esse é o caso das letras lh na palavra vermelho.  Já o 
ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba 
(MESQUITA, 1999, p. 54), esse é o caso da palavra remédio, conforme o Minidicionário Luft  
(p. 569). No Michaelis, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, pode-se consultar a 
palavra. Atente-se que na aba “Como consultar” e “Organização do verbete”, há a 
explicação “Logo após a cabeça de verbete, há a indicação de divisão silábica assinalada 
por um ponto, com a separação das vogais dos ditongos (crescentes e decrescentes)”.  
Também no Portal da Língua Portuguesa, podemos consultar a separação silábica da 
palavra remédio, atente-se que a separação silábica é assinalada com um ponto um pouco 
mais destacado do que o ponto que separa a vogal e a semivogal do ditongo.  
 
Referência Bibliográfica:  
 
LUFT, C. P. Minidicionário Luft. São Paulo: Ática, 2004. 
 
MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 
Michaelis – Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa disponível no endereço eletrônico 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/como-consultar/organizacao-do-verbete/ 
Acesso em 19.04.2019. 
 
Portal da Língua Portuguesa disponível em http://www.portaldalinguaportuguesa.org. 
Acesso em 19.04.2019. 

 
 
  

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

 
QUESTÃO 06 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 
 
Resolução: 
 
Soma das horas 6 + 7 + 8 + 7 + 8 = 36 horas; 
Soma dos minutos 25 + 38 + 22 + 34 + 16 = 135 minutos, que equivalem a 2 horas e 15 
minutos; 
Tempo total: 36h + 2h e 15 min = 38h e 15min. 
 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/como-consultar/organizacao-do-verbete/
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/


 

Alternativa correta letra “C”. 
 
 
QUESTÃO 09 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que as alternativas não apresentam a 
resposta correta. 
 
O trigesimo terceiro elemento é o elemento @, pois a sequencia se repete a cada oito 
elementos, e após 4 ciclos retorna a o seu primeiro elemento que é o @. 
 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL MÉDIO 

 
 
QUESTÃO 09 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 
 

A sentença  é: 

 

1) Para x=5 e x=7 nula, pois 0356025355.1252    e 

0358449357.1272   

 
2) Para valores entre 5 e 7 é negativa, como por exemplo para x=6 

1357236356.1262   

 
3) Para valores menores  que 5 e maiores que 7 é positiva, por exemplo para x=-10 segue: 
 

2553512010035)10.(12)10( 2    

 

Para x=10 temos 15351201003510.12102  , sendo a alternativa correta letra “D”. 

 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, 
MÉDICO PEDIÁTRA E ODONTÓLOGO 

 
 

QUESTÃO 09 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 
 
Resolução: 
 
Grupo que faz os dois tratamentos {40} 
Grupo que faz somente tratamento dentário {80 - 40} = {40} 

035122  xx



 

Grupo que faz somente tratamento de hipertensão {120 - 40} = {80} 
 
Como temos o total de 400 pacientes, se retirarmos quem faz tratamento para hipertensão 
e/ou tratamento dentário, 400 - (40 + 40 + 80) = 240 onde estes não precisam dos dois 
tratamentos citados no enunciado da questão. 
 
Alternativa correta letra “D”. 
 
 
QUESTÃO 13 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 

03211833.7)3.(2)ª1 2   e 032/72/132/1.7)2/1.(2 2   (verdadeira) 
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)ª3 O conjunto dos números inteiros é formado por {... -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1; 2 ; 3...} 

  

Como a sentença 0632  xx será sempre positiva para qualquer valor do conjunto dos 

inteiros seja ele positivo, negativo ou zero, a sentença é verdadeira. 
 
 Alternativa correta letra “A”. 
 
 
QUESTÃO 14 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 
 
A operação A-B é representada somente por elementos exclusivos ao conjunto A.  
 
Alternativa correta é letra “B”, onde o conjunto representado é aberto no número 18 (não 
inclui o 18) e fechado no número 20. 
 
 
QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 
 

O custo médio é dado por 
x

x

x
xC médio

51000
)( 

 
simplificando a expressão temos: 

 

5
1000

)( 
x

xC médio . Como o enunciado fala em produzir indefinidamente, o valor de 1000 

dividido pela produção se aproxima de zero e o custo médio de 5.  
 
Alternativa correta letra “B”. 



 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: PROFESSOR, PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA, PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS E PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

QUESTÃO 11 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros e ser parte 
integrante do conteúdo programatico do concurso. 
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Alternativa correta letra “D”. 
 
 
QUESTÃO 15 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que não apresenta erros e é parte integrante do 
conteúdo programático do concurso. 
 
 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros e é parte integrante 
do conteúdo programático do concurso. 
 
 
QUESTÃO 19 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não apresenta erros. 
 
Representando o número de homens por h e o de mulheres por m, temos: 
 
 









92502025

420

MH

MH

  



 

Sendo a solução do sistema 170 homens e 250 mulheres, ou seja, o número de mulheres 
supera o de homens em 80.  
 
Alternativa correta letra “B”. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR 
CARGOS: PROFESSOR, PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA, PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS E PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, como mencionado no recurso, houve 
uma interpretação pessoal errada, sendo que a correta interpretação da questão é parte 
integrante do processo avaliativo da prova aplicada. 
 
Referência Bibliográfica: Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-
presidencia/biografia-do-presidente>  
 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, 
MÉDICO PEDIATRA E ODONTÓLOGO 

 
 

QUESTÃO 17 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que há erro ortográfico na alternativa correta. 
 
Referência Bibliográfica: Disponível em: <http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-
no-vocabulario>  

 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 
QUESTÃO 38 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que apresenta duas alternativas corretas: 
letra “A” e letra “B”. Justifica-se que ambas não correspondem a um comportamento que 
enfatize relações empáticas no ambiente de trabalho. 
 
Referência Bibliográfica: Referência: TEIXEIRA, Maria. Habilidades de relacionamento 
interpessoal. 2 ed. Editora do Autor. 2014. 262 p. 

 
 
 

http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/biografia-do-presidente
http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/biografia-do-presidente
http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario


 

EDUCADOR RESIDENTE 
 

 
QUESTÃO 30 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que há erro no número do artigo citado, bem 
como no enunciado da questão, que seria marcar a resposta CERTA e não a ERRADA, 
como consta. 
 
Referência Bibliográfica: CF/1988. 
 
 

 
ENFERMEIRO 

 
 

QUESTÃO 33 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que não há erro de digitação nos itens da 
respectiva questão. 
 
Seguem:  
 
(I - CORRETO) Estoma é uma palavra de origem grega que significa “abertura”, “boca”, 
“orifício” ou “poro diminuto”. Pode também ser chamado de ostomia ou estomia, 
caracterizando-se como um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão 
oco como, por exemplo, uma região anatômica tudo digestivo, do aparelho respiratório, 
urinário, entre outros, podendo manter a comunicação com o meio externo. 
 
(II - CORRETO) Colostomia é uma exteriorização no abdome de uma parte do intestino 
grosso com a finalidade de construir um novo trajeto para a saída de fezes. 
 
(III - CORRETO) A “bolsa de colostomia” pode ser usada de forma permanente ou 
temporária. Os cuidados incluem: a higienização, a troca adequada da bolsa propriamente 
dita (dispositivos coletores placas e bolsas e adjuvantes); a avaliação criteriosa do estoma e 
da pele periestomal. 
 
(IV - INCORRETO, pois a gastrostomia e a jejunostomia são procedimentos cirúrgicos para 
a fixação de uma sonda alimentar; um orifício criado artificialmente na altura do estômago 
ou na altura do jejuno, objetivando uma comunicação entre a cavidade do estômago e a 
parede do abdome; o tubo de cloreto de polivinila cuja finalidade pode ser drenagem 
gástrica e/ou infusão de /nutrientes é a sonda nasogástrica) A gastrostomia é um tubo de 
cloreto de polivinila cuja finalidade pode ser drenagem gástrica e/ou infusão de /nutrientes. 
 
(V - INCORRETO, pois a ileostomia é uma derivação intestinal, efetuada ao nível do 
intestino delgado, onde se exterioriza o íleo pela parede abdominal, formando um novo 
trajeto e uma abertura para a saída das fezes) A Ileostomia é um procedimento cirúrgico 
para a fixação de uma sonda alimentar; através de um orifício criado artificialmente na altura 
do intestino delgado.  
 
(V - INCORRETO, pois a “bolsinha vazando fezes em sua barriga” pode ser uma Ileostomia 
ou uma colostomia, cólon ascendente, transverso, descendente ou sigmoide; a 



 

traqueostomia é aplicada a pacientes com dificuldades respiratórias, em que a traqueia é 
aberta abaixo do ponto congestionado e um tubo é inserido no local para permitir a entrada 
livre de ar) A “bolsinha vazando fezes em sua barriga” da paciente F.T.W. pode ser uma 
Ileostomia, uma colostomia (em ascendente, transverso, descendente ou sigmoide), ou uma 
traqueostomia.  
 
[...] Alternativa correta letra “B” - Apenas os itens I, II e III estão corretos.   
 
Referência Bibliográfica:  
 
PORTO, C.C. VadeMecum de Clínica Médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 
 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 2004. 
 
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G.. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 2008. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA - SOBEST, 2018. 
 
 
QUESTÃO 46 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão solicita que sejam avaliados os 
itens nos “parênteses” em Verdadeiro ou Falso quando aos cuidados no paciente com uso 
de cateter venoso central (CVC), e uma vez que não se realiza alimentação enteral em CVC 
(sim em Cateter/Sonda Nasogástrico ou Nasoenteral), o item deve ser preenchido como 
“Falso”, o qual em associação aos demais itens, é elencado na alternativa “A”.  
 
Seguem: 
 
(VERDADEIRO) Higienização das mãos respeitando os Cinco Momentos. 
 
(FALSO, pois a conduta correta é a realização de curativo semanal ou diário, se houver 
exsudação purulenta) Curativo semanal ou a cada três dias se houver exsudação purulenta.   
 
(VERDADEIRO) Avaliação sistemática do sítio de punção. 
 
(VERDADEIRO) Realizar prevenção de infecção cruzada relacionada a administração dos 
medicamentos.  
 
(VERDADEIRO) Manter curativos datados, secos e fixos. 
 
(FALSO, pois não se realiza alimentação enteral em cateter venoso central) Lavar a sonda 
entre as alimentações enterais. 
 
(VERDADEIRO) Observar sinais flogísticos de flebite. 
 
(FALSO, pois em cateter venoso central na ocorre troca de selo d’água) Trocar o selo 
d’água diariamente no período da manhã. 
 
(VERDADEIRO) Inutilizar o cateter em sinais de infecção ou obstrução. 
 
[...] Cabe ao candidato a responsabilidade da leitura, interpretação do enunciado e análise 
adequada das questões corretas e/ou incorretas. 
 



 

Referência Bibliográfica:  
 
FERNANDES, A.T. Infecção hospitalar e suas interfaces na área da saúde, 2000. 
 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 2004. 
 
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G.. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 2008. 
 
 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

 
 

QUESTÃO 23 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que é sabido na prática da Engenharia Civil 
que juntas de dilatação são fundamentais para o perfeito assentamento de peças cerâmicas, 
sendo indispensáveis em grandes área de assentamento. A alternativa “D” se refere à 
pressão, sendo lógico considerar que uma pressão insuficiente não contribui para um 
adequado assentamento. 
 
Referência Bibliográfica: CAMPANTE, E. F., BAÍA, L. L. M.; Projeto e execução de 
revestimento cerâmico – São Paulo. 
 
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que como o próprio recurso alega, a 
alternativa “A” está correta. A simetria no carregamento de sapatas associadas e a 
coincidência do posicionamento dos centros de gravidade entre pilares e sapatas é condição 
primordial para a melhor distribuição do carregamento em sapatas e o não surgimentos de 
esforços como flexo-compressão. A alternativa “D” está errada porque a altura H de 80 é 
exagerada em relação às dimensões usualmente calculadas. 
 
Referência Bibliográfica: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
6122: Projeto e execução de fundações: Referências. Rio de Janeiro, p. 91. 2010. 
 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que como o próprio recurso alega, a 
alternativa “A” está correta. Reforçando, como o recurso transcreve: "Provas de carga sobre 
placas, cujos resultados devem ser interpretados levando-se em consideração as relações 
de comportamento entre a placa e a fundação real", diz respeito à interpretação dos 
resultados levando em consideração relações de comportamento já registradas em testes 
anterior, inclusive não significando que serão realizados testes a cada projeto em solo real, 
como o candidato alega. A alternativa “C” está errada porque além de não existir na norma o 
termo métodos analíticos e, sim, teóricos, não existem também "funções hidrostáticas". 
 
Referência Bibliográfica: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
6122: Projeto e execução de fundações: Referências. Rio de Janeiro, p. 91. 2010. 



 

QUESTÃO 31 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que o recurso apresenta um argumento 
consistente no que se refere à heterogeneidade directional, onde a anisotropia pode ser 
confundida com essa característica. 
 
Referência Bibliográfica: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
6502: Rochas e solos: Fundações. Rio de Janeiro, p. 18. 1995. 
 
 
QUESTÃO 34 – 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" é a única que atende ao 
enunciado, como apresentada oportunamente para as outras alternativas. 
 
Referência Bibliográfica: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
13714: Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. Rio de Janeiro, p. 
25. 2000. 
 
 
QUESTÃO 35 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o termo "pega" é extensivamente 
conhecido no meio técnico, sendo inclusive ensinado atualmente nas Escolas de 
Engenharia Civil. É oportuno ainda dizer que os termos presentes nas outras alternativas 
não se referem ao fenômeno de solidificação. 
 
Referência Bibliográfica: NEVILLE, A. M. Propriedades do concreto. 2ª ed. São Paulo: 
PINI, 1997. 
 
 
QUESTÃO 36 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que apesar a maior parte das telhas de fibro-
cimento são mais leves que as telhas cerâmicas, afirmar que "sempre" constituem telhados 
mais leves não é verdade, pois podem existir condições geométricas da cobertura que 
exigiram telhas de fibrocimentos mais espessas, podendo constituir um telhado mais 
pesado. 
 
 
QUESTÃO 37 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que bauxita não é um aglomerante, como 
sugere a alternativa "C". 
 
Referência Bibliográfica: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
11172: Aglomerantes de origem mineral. Rio de Janeiro, p. 5. 1990. 
 
 
 



 

QUESTÃO 41 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o termo "significâncias" não pode ser 
confundido com "amostras". O último é extensivamente conhecido na Teoria Estatística 
como um conjunto de valores possíveis ou presentes para um determinado fenômeno. 
Como o próprio recurso alega, nível de significância não quer dizer "significâncias".  
 
Referência Bibliográfica: CAMARINHA FILHO, J. A. Testes de Hipóteses. Edição 
1.Curitiba: Editora UFPR, 2009. 
 
 
QUESTÃO 46 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que é bem difundido na área de estruturas de 
concreto que a amplitude térmica presente na Construção Civil é mais do que definida como 
pequena variação em relação aquelas que poderiam causar grandes diferenças nos 
coeficientes de dilatação térmica do aço e do concreto. Tal prova para esse fato, é a 
integridade e a confiabilidade dos projetos em estruturas de concreto no país. 
 
Referência Bibliográfica: Botelho. Concreto Armado, Eu Te Amo. 
 
 
QUESTÃO 47 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que o recurso alega corretamente sobre a 
nova versão da Norma. 
 

 

MÉDICO 
 
 

QUESTÃO 25 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que o enunciado não foi informado a 
localização epidemiológica para ser considerada durante a interpretação da questão, sendo 
que no mundo a causa mais comum de hipertirioidismo é deficiência por iodo, e no Brasil e 
na América Latina o mais frequente é Doença de Hashimoto. Sendo assim, a letra B 
considerada correta está incompleta. 
 
Referência Bibliográfica: http://www.scielo.br/pdf/abem/v57n4/pt_03.pdf. 
 
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que foi solicitado o item com maior quadro de 
procura em USF/UBS e em complemento nos atendimentos de urgência em USB/USF em 
média são "As dores originadas na caixa torácica representam aproximadamente um terço 
dos atendimentos (   ) devido   dor torácica em serviços de urgência (considerando o 
acesso avançado em que a população tem ampla facilidade de atendimento em USF USB), 
enquanto as de causa gastrointestinal e psicogênica variam entre 10 e 25 .” o qual o item 

http://www.scielo.br/pdf/abem/v57n4/pt_03.pdf


 

solicitado pela resposta está correto, a maior demanda e músculo-esquelética, e em 
segundo lugar com maior procurar e psicogênica gastrointestinal. desta forma a questão se 
mantém e permanece o gabarito. A frase  Na prática do atendimento   demanda 
espont nea, grande parte das causas de dor torácica é de origem musculoesquelética e 
psicossomática.” Não está em desacordo com a questão, pois ela pede qual e o maior 
causa de atendimento, e na atual realidade encontra-se com as dores músculos 
esqueléticas e predominante em atendimentos. 
 
Referência Bibliográfica:  
 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3905.pdf. 
 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a diretriz Brasileira da Sociedade 
Brasileira de Diabetes 2017-2018, apresenta na página 58-59 “Quadro 2. Critérios da OMS, 
da IDF e do NCEP para diagnóstico de SM em adultos.”, nos apresenta que um dos critérios 
são “RCQ > 0,9 em H e > 0,85 em M e/ ou IMC > 30 kg m2” conforme a OMS, fica mantido o 
gabarito da questão. 
 
Referência Bibliográfica:  
 
https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-
2018.pdf. 
 
 
QUESTÃO 34 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme o texto esclarece a atenção 
primária os exames e retorno para avaliação de paciente em media demora dias, as vezes 
semanas para que o mesmo seja avaliado pelo médico e tenha seus exames verificados, 
sendo que na atenção secundária o mesmo pode ser avaliado em torno de 6 horas de sua 
entrada na unidade, por exemplo UPA, e podendo ser classificado na CURB-65, o que torna 
a questão incorreta não e o termo CRB-65 que pode ser avaliado na atenção secundária, e 
sim que exames laboratoriais não estão disponíveis na atenção secundária, sendo que é 
preconizado em qualquer atendimento de urgência/emergência se tenha laboratórios para 
realizar exames em pouco tempo.  
 
Referência Bibliográfica:  
 
http://jornaldepneumologia.com.br/imagebank/pdf/2018_44_5_16_portugues.pdf. 
 
 
QUESTÃO 38 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que “Conforme a lei 8.080 de 19 de Setembro 
de 1990, no capítulo II referente aos Princípios e Diretrizes; Artigo 7º As ações e serviços 
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes prevista no 
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios:  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3905.pdf
https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf
https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf
http://jornaldepneumologia.com.br/imagebank/pdf/2018_44_5_16_portugues.pdf


 

 I – Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

 II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

 III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; 

 IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

 V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

 VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

 VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática; 

 VIII - participação da comunidade; 

 IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

o a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

o b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

 X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; 

 XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população; 

 XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

 XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 

fins idênticos.” 
 
 
Referência Bibliográfica:  
 
Conforme site e Constituição Federal - http://www.ccs.saude.gov.br/sus/principios.php - 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. 
 
 

http://www.ccs.saude.gov.br/sus/principios.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


 

QUESTÃO 42 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme os protocolos clínicos e diretriz 
terapêuticas – volume 3 do ministério da saúde página 30 está bem claro e na integra o 
texto da afirmativa, não deixando duvidas sobre o fato e questionamentos. Seguimos no 
País as diretrizes do MS.  
 
Referência Bibliográfica:  
 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_v3.pd
f. 
 
 
QUESTÃO 43 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que o enunciado deixa de ter informações 
relevantes para responder adequadamente a questão. 

Referência Bibliográfica:  

http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/conseso_influenza.pdf. 

 

QUESTÃO 44 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULAR, tendo em vista que houve erro na formulação da questão, que 
dificulta a interpretação por parte do candidato. 

Referência Bibliográfica:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_manejo_hiv_adultos.pdf.  

 

QUESTÃO 45 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que, conforme verificado, o item I apresentou 
falha na digitação, comprometendo a correta interpretação da questão. 
 
Referência Bibliográfica: 

https://pebmed.com.br/sincope-nova-diretriz-indica-as-melhores-condutas-para-a-pratica/ 

 

QUESTÃO 46 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que, em decorrência de ambiguidade de 
interpretação do item IV, o qual a palavra todos em substituição da palavra somente, poderia 
interferir na correta interpretação da questão. 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_v3.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_v3.pdf
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/conseso_influenza.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_manejo_hiv_adultos.pdf
https://pebmed.com.br/sincope-nova-diretriz-indica-as-melhores-condutas-para-a-pratica/


 

Referência Bibliográfica:  
 
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Oncologia_-_20942d-
Diretrizes_manejo_inicial_neutropenia_febril_pos_quimio__003_.pdf 
 
 
QUESTÃO 48 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme enunciado, afirma a cobertura 
obrigatória para pacientes com câncer colorretal que preencham um dos Critérios de 
Bethesda, seguindo a bibliografia texto do enunciado e respostas retirado na integra, sendo 
que a alternativa falsa, item A – “Paciente diagnosticado com câncer colorretal com 
instabilidade de microssatélites de alto grau (MSI-H) diagnosticado com menos de 50 anos” 
esta incorreto por causa de “Paciente diagnosticado com câncer colorretal com instabilidade 
de microssatélites de alto grau (MSI-H) diagnosticado com menos de 60 anos”, observado 
na página 127 – 128, sendo preconizado realizar rastreio com colonoscopia em paciente 
sintomáticos ou assintomáticos após os 55 anos. Sendo mantido o gabarito da questão. 
 
Referência Bibliográfica:  
 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/consultas_publicas/cp61/A
nexo_II_DUT_Rol_2018_final_26.06.2017.pdf. 
 
 
QUESTÃO 50 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme item SHUNT 
PORTOSSISTÊMICO EXTRA-HEPÁTICO TRANSJUGULAR (TIPS) está errado, não e por 
causa do tratamento, que sim é usado na SHR, porém o tratamento é SHUNT 
PORTOSSISTÊMICO INTRA-HEPÁTICO TRANSJUGULAR, seguindo a abreviação 
conhecido como TIPS, desta forma se mantém a resposta da questão. 

Referência Bibliográfica: http://sbhepatologia.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Manual-

de-Cuidados-Intensivos-em-Hepatologia-1.pdf. 

 
 

MOTORISTA 
 
 

QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a LEI Nº 13.281, DE 4 DE MAIO DE 
2016. Alterou os limites pré dispostos na Lei 9.503/97, como segue no texto: 
 
Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 
obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 
 
§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 
nas rodovias de pista simples:   
1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;            

http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Oncologia_-_20942d-Diretrizes_manejo_inicial_neutropenia_febril_pos_quimio__003_.pdf
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http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/consultas_publicas/cp61/Anexo_II_DUT_Rol_2018_final_26.06.2017.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/consultas_publicas/cp61/Anexo_II_DUT_Rol_2018_final_26.06.2017.pdf
http://sbhepatologia.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Manual-de-Cuidados-Intensivos-em-Hepatologia-1.pdf
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.281-2016?OpenDocument


 

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos. 
 
Referência Bibliográfica: LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. Alt. LEI Nº 
13.281, DE 4 DE MAIO DE 2016. 

 
 

PROFESSOR 
 

 
QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o gabarito atende a questão 
corretamente. A educação infantil tem a sua oferta gratuita de forma a contemplar creches e 
pré escola, mas o ensino OBRIGATÓRIO definido pela LDB 9.394/96 contempla as crianças 
a partir de 4 anos de idade, o qual o ensino é ofertado em  “pré escola”.  
 
28) A lei 12.796 de 2013 que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais 
da educação e outras providências. Esta lei determina que o ensino básico deve ser 
gratuito, obrigatório e compreender: 
 
I – creches (não é obrigatório) 
II - pré-escola. 
III - ensino fundamental. 
IV - ensino médio. 
V - Ensino superior. 
 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 
1996. 
 
 

 
PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS 

 
 

QUESTÃO 41 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que houve um erro na lei especificada, a Lei 
12.796 é de 2013 e não de 2003. 
 
 
QUESTÃO 48 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternative correta é a letra “D”. O fato 
de haver a assertiva “V” pode ser considerado como um item indicativo   necessidade de 
atenção e leitura do candidato, pois se não tinha assertiva “V”, certamente a alternativa “C” 
estaria descartada, e o que foi solicitado na questão era para que o candidato apontasse o 
que era correto afirmar, ideias postuladas por Piaget e Vygotsky . 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

 
QUESTÃO 28 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista há um equívoco na alternativa “D”, que seria 
a alternativa correta, sendo o correto ser “Enchimento capilar em MAIS de 3 segundos”.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


