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JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carmo da Mata, a 

empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das 

Provas Objetivas, divulgado em 18/10/2019, ordenados por prova e ordem de cargo, conforme a 

seguir: 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Nome Inscrição Cargo 

Fabio Ribeiro Melo Filho 1719065 28-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (COHAB) 

Thaciane Aparecida de Souza 1696845 29-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (JARDINS) 

Alice Nicoly Vaz 1711785 30-;AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (RURAL) 

 

QUESTÃO 01 - RECURSO INDEFERIDO 

Na charge presente nesta questão, a frase: “PENSEI QUE VOCÊ TINHA CONSERTADO.” deixa 

claro que o homem não consertou aquele vazamento por achar que o outro já havia feito, caso  

ele tivesse certeza que o outro não consertou, o mesmo não haveria feito esta afirmação. A 

alternativa “C” generaliza o gênero masculino quando afirma que “os homens não tem iniciativa”, 

além do que, de acordo com a fala do segundo quadrinho, o mesmo não sabia que o buraco não 

havia sido consertado, o que justifica o fato dos demais presentes no barco não terem tomado a 

iniciativa de consertar o buraco, tornando a alternativa inapropriada para representar a moral da 

história. Sendo assim, a alternativa que representa corretamente a moral da história da charge é a 

“D” (Não se dever achar, deve-se ter certeza.) 

“A moral da história possui o objetivo de transmitir valores morais que possam ser aplicados nas 

relações sociais.” 

<http//significados.com.br/moral/> 

QUESTÃO 02 – RECURSO INDEFERIDO 

Na alternativa “A” da presente questão “O pagamento das dívidas foi feito à prazo.”, o emprego da 

crase está incorreto devido a presença da palavra prazo logo após o “a” craseado, pois não se 

admite o emprego da crase antes de vocábulos masculinos. Como prazo é uma palavra do 

gênero masculino a crase não poderia ser empregada em nenhuma hipótese. Sendo assim, 

palavra anterior ao “a” craseado não interfere na incorreção quanto ao emprego da crase, seja ela 

“feito” ou “feio”. 

 
QUESTÃO 05 – RECURSO INDEFERIDO 

Palavras Parônimas: São palavras escritas de forma parecida e pronunciadas de forma parecida, 

mas que apresentam significados diferentes. 

Estória - Narrativa, de cunho popular e tradicional; história. 

História - Narrativa de eventos fictícios ou não, ou de cunho popular e tradicional, estória. 

A alternativa que contém palavras com estas características é a “B”, haja vista que as palavras 

presentes nas outras alternativas possuem escritas diferentes porém a pronuncia é idêntica, 
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podendo ser classificadas como homófonas e não parônimas como é solicitado no enunciado da 

questão. 

QUESTÃO 08 - RECURSO DEFERIDO 

A palavra cabelo não possui derivação sufixal, sendo assim, tanto a primeira quanto à última 

afirmativa são falsas, formando a sequência F – V – F, a qual não está presente em nenhuma das 

alternativas da questão. 

Questão Anulada. 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Nome Inscrição Cargo 

Jaqueline Morais Leite 1696567 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Larisse Gabriela Vaz 1711801 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Vanessa Enes Martins 1703613 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Alex Rodrigues Herlten 1712280 05- ASSISTENTE FARMACÊUTICO 

Anna Victoria Jeunon 1708202 
21- AGENTE DE APOIO ADMINISTRATICO S.M. DE 

SAÚDE E SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Karuline Nair Santos Lopes 1696096 
21- AGENTE DE APOIO ADMINISTRATICO S.M. DE 

SAÚDE E SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Clauton de Resende 1713246 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Cleiton de Resende 1712852 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Emerson Felipe dos Santos 

Rabelo 
1718116 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Lívia de Oliveira Silva 1696433 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Rodrigo Resende Magalhães 1696069 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Iago dos Santos Gonçalves 1698162 
24-ORIENTADOR SOCIAL 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO) 

Iago dos Santos Gonçalves 1698162 
24- ORIENTADOR SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO) 

Adelia Aparecida Rodrigues 1713881 27- VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 
QUESTÃO 04 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equívoco na digitação da questão, portanto, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 08 - RECURSO INDEFERIDO 

4.2. Bastante(s) 
4.2.1. Quando tem a função de adjetivo, a palavra "bastante" deve concordar em gênero e 
número com o substantivo. 

Exemplo: 
 Recebemos bastantes telefonemas. 
4.2.2. Quando tem a função de advérbio, a palavra "bastante" não varia. 

Exemplo: 
 Eles cantam bastante bem. 
https://www.todamateria.com.br/concordancia-nominal/ 

https://www.todamateria.com.br/concordancia-nominal/
https://www.todamateria.com.br/concordancia-nominal/
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Quando a palavra “bastante” tem função de adjetivo, a mesma deve concordar em gênero e 

número com o substantivo, como é o caso da alternativa “B” (Carolina sempre teve bastantes 

amigos legais.). Entretanto, quando a palavra “bastante” tem função de advérbio a mesma não 

varia, sendo assim somente a alternativa “D” está incorreta, haja vista que a forma correta seria: 

“As crianças estavam bastante cansadas.”. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO TÉCNICO COMPLETO 

 

Nome Inscrição Cargo 

Camila Meireles Zani Lucas de Oliveira 1713733 08- TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Ivan Piassi 1716349 09- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Leonardo Rodrigues Piassi 1716291 09- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Sandra Aparecida de Oliveira 1713087 09- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

QUESTÃO 04 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equívoco na digitação da questão, portanto, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 05 – RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa em que o termo em destaque é 

o agente da passiva, o que acontece somente na alternativa “B” (O campo de futebol foi invadido 

por torcedores.). Já na alternativa “D” (A praça foi reformada pelos moradores da cidade) o termo 

em destaque é o verbo na voz passiva e não o agente da passiva. 

 
AGENTE DA PASSIVA 
É o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz 
passiva. Vem regido comumente da preposição "por" e eventualmente da preposição "de". 

 
Por exemplo: 

 
 
 
 

 

 
 

QUESTÃO 06 – RECURSO INDEFERIDO 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint17_2.php 

 

 

Oração subordinada adjetiva é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando 

como adjunto adnominal. 

As orações subordinadas adjetivas classificam-se em: explicativas e restritivas. 

 
Explicativas: acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas da 

oração principal por vírgulas. 

Ex: Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. 

 
Restritivas: restringem o significado do antecedente e não são separadas da oração 

principal por vírgulas. 

Ex: Os artistas que declararam seu voto foram criticados. 

A 
vencedora 

foi 
escolhida 

 pelos jurados. 

Sujeito 
paciente 

Verbo 
voz passiva 

Agente da 
passiva 

 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint17_2.php
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Na frase presente no enunciado da questão “Meu avô cultiva árvores que dão fruto.” , a oração 

em destaque não é separada por vírgula e não possui função explicativa e sim restritiva haja vista 

que a mesma restringe o tipo de árvore plantada pelo avô. 

 

QUESTÃO 07 – RECURSO INDEFERIDO 

De acordo com o tipo de conjunção que as introduz, as orações coordenadas sindéticas podem 
ser: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. 

 
a) Aditivas 
Expressam ideia de adição, acrescentamento. Normalmente indicam fatos, acontecimentos ou 
pensamentos  dispostos  em   sequência.   As   conjunções   coordenativas   aditivas   típicas   
são "e" e "nem" (= e + não). Introduzem as orações coordenadas sindéticas aditivas. 

 
Por Exemplo: 

Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. 
As orações sindéticas aditivas podem também estar ligadas pelas locuções não só... mas 
(também), tanto...como, e semelhantes. Essas estruturas costumam ser usadas quando se 
pretende enfatizar o conteúdo da segunda oração. Veja: 

 
Chico Buarque não só canta, mas também (ou como também) compõe muito bem. 

 
Não só provocaram graves problemas, mas (também) abandonaram os projetos de 
reestruturação social do país. 
Obs.: como a conjunção "nem" tem o valor da expressão "e não", condena-se na língua culta a 
forma "e nem" para introduzir orações aditivas. 

 
Por Exemplo: 

Não discutimos várias propostas, nem (= e não) analisamos quaisquer soluções. 

 
b) Adversativas 
Exprimem fatos ou conceitos que se opõem ao que se declara na oração coordenada anterior, 
estabelecendo contraste ou compensação. "Mas" é a conjunção adversativa típica. Além dela, 
empregam-se: porém, contudo, todavia, entretanto e as locuções no entanto, não obstante, 
nada obstante. Introduzem as orações coordenadas sindéticas adversativas. 

 
Veja os exemplos: 

 
"O   amor   é   difícil, mas pode   luzir   em   qualquer   ponto   da   cidade."    (Ferreira   Gullar)    
O    país    é    extremamente    rico;     o     povo, porém, vive     em     profunda     miséria.     
Tens razão, contudo controle-se. 
Renata gostava de cantar, todavia não agradava. 
O time jogou muito bem, entretanto não conseguiu a vitória. 

 
Conforme referência acima, a única alternativa que contém uma oração coordenada sindética 
adversativa, como solicita o enunciado da questão, é a “B” (A mãe ficou indignada, porém 
manteve a calma), já a alternativa “A” pode ser classificada corretamente como oração 
coordenada sindética aditiva. 
https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint26.php 

 

QUESTÃO 08 – RECURSO INDEFERIDO 

4.2. Bastante(s) 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint26.php
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4.2.1. Quando tem a função de adjetivo, a palavra "bastante" deve concordar em gênero e 
número com o substantivo. 

Exemplo: 
 Recebemos bastantes telefonemas. 
4.2.2. Quando tem a função de advérbio, a palavra "bastante" não varia. 

Exemplo: 
 Eles cantam bastante bem. 
https://www.todamateria.com.br/concordancia-nominal/ 

Conforme referência somente a alternativa “D” (As crianças estavam bastantes cansadas.) está 

incorreta, pois por possuir função de advérbio a palavra “bastante” não deveria sofrer variação 

alguma. 

 
QUESTÃO 10 – RECURSO INDEFERIDO 

 

 
Masculino 

Variáveis  
Feminino 

 
 

 

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf51.php 
 

Pronomes Demonstrativos 

Espaço Tempo Variáveis Invariáveis 

Próximo Presente este(s), esta(s) isto 

Pouco ditante Passado e Futuro próximo esse(s), essa(s) isso 

Distante Passado remoto aquele(s), aquela(s) aquilo 

https://www.todamateria.com.br/pronomes-demonstrativos/ 

Os pronomes presentes na alternativa “D” são demonstrativos e não relativos, sendo assim 

somente a alternativa “A” está correta. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

Nome Inscrição Cargo 

Cintia de Castro Santos 1703071 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Jonathas Eduardo Virgílio Piassi 1711729 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Rodrigo Antônio de Souza 1702984 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Virgínia Paula Frade 1696635 12- FARMACÊUTICA 

Amanda Aparecida Ferreira 1697796 
18- FISIOTERAPIA NASF (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 
 
 

QUESTÃO 2 – RECURSO INDEFERIDO 

Para entender as conjunções, é necessária a interpretação do sentido gerado por estas nas 

frases. 

Quadro dos Pronomes Relativos 
 

Invariáveis 
  

o qual 
cujo 
quanto 

os quais 
cujos 
quantos 

a qual 
cuja 
quanta 

as quais 
cujas 
quantas 

quem 
que 

onde 

 

https://www.todamateria.com.br/concordancia-nominal/
https://www.todamateria.com.br/concordancia-nominal/
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf51.php
https://www.todamateria.com.br/pronomes-demonstrativos/
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Ex.: O dia amanheceu e as janelas da casa continuaram fechadas. 

Nesse caso, a conjunção e, que geralmente é utilizada como aditiva, na frase em questão traz o 

sentido de adversidade. Por isso, é classificada como adversativa e pode ser substituída por 

conjunções adversativas como mas, porém, todavia, entre outras. 

Da mesma forma, na frase referente à questão de número 2, a expressão conjuntiva até que, que 

geralmente é utilizada como temporal, traz o sentido de consequência: a palavra é repetida 

inúmeras vezes, gerando a consequência de esvaimento do significado. 

Devido ao significado gerado na frase, a expressão até que pode ser substituída por conjunções 

consecutivas como de forma que, de sorte que, tanto que, de maneira que, entre outras. 
 

QUESTÃO 3 – RECURSO INDEFERIDO 

A única resposta aceitável para a questão é letra A, pois: 

1. Não se utiliza crase antes de palavra negativa. Por isso, a letra B está incorreta. 

2. A expressão francesa haute couture, que significa alta costura, é feminina, portanto, por uma 

questão de concordância, não pode ser associada a um pronome masculino como no qual ou 

cujo. 

Desta forma, as letras C e D também estão incorretas. 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Nome Inscrição Cargo 

Karuline Nair Santos Lopes 1696096 
21- AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO S.M. DE 

SAÚDE E SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Clauton de Resende 1713246 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Cleiton de Resende 1712852 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Emerson Felipe dos Santos Rabelo 1718116 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Lorena Caroline dos Santos Melo 1696188 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Lívia de Oliveira Silva 1696433 22- DIGITADOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Adelia Aparecida Rodrigues 1713881 27- VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Ana Clara Cruz Morais 1703885 27- VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Alice Gonçalves Pereira 1707975 
28- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF 

(COHAB) 

 
 

QUESTÃO 29 – RECURSO DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “D” 

PARA “B” 

Se um motorista gasta 120 km/h em 3 horas para fazer um percurso, fazendo o mesmo percurso 

em 100km/h ele gastará mais tempo. 

3*120=x*100 

X=360/100 

X=3,6 
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Transformando 3,6 em minutos temos: 0,60*60=36 

Sendo assim, para realizar o percurso o 2° motorista irá gastar 3h e 36 minutos. 

Houve um equívoco na digitação. Retifica-se questão de alternativa “D” para “B”. 

INFORMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Nome Inscrição Cargo 

 
Daniele Pereira de Castro 

 
1711676 

02- AGENTE DE VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA – 

CONTROLE DE FEBRE AMARELA, DENGUE E 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 

 
Fabiana Ferreira Roque 

 
1717960 

02- AGENTE DE VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA – 

CONTROLE DE FEBRE AMARELA, DENGUE E 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 

 
Luiz Henrique Santos 

 
1713574 

02- AGENTE DE VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA – 

CONTROLE DE FEBRE AMARELA, DENGUE E 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Maria Eduarda Alves do 

Nascimento 

 
1707343 

02- AGENTE DE VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA – 

CONTROLE DE FEBRE AMARELA, DENGUE E 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Marco Aurélio de Moura 

Junior 

 
1717967 

02- AGENTE DE VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA – 

CONTROLE DE FEBRE AMARELA, DENGUE E 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 

 
Nilton Silva Gonçalves 

 
1713654 

02- AGENTE DE VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA – 

CONTROLE DE FEBRE AMARELA, DENGUE E 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 

 
Meire Aparecida Adame Piassi 

1714643 29- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (JARDINS) 

Thaciane Aparecida de Souza 1696745 29- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (JARDINS) 

Alice Nicoly Vaz 1711785 30- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (RURAL) 

Aline Oliveira Costa 1710763 31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

Isabella Cristina Jeunon 1696227 31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

Karine Danielle Lopes da 

Silveira 
1696176 31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

Rejane Gaipo 1696283 31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

 

QUESTÃO 12 – RECURSO INDEFERIDO 

1.2 Software 
O termo software indica a parte lógica de um computador, os programas. Podemos dividir os 
Softwares em: 

 
− Básico: Sistema Operacional • Windows, Linux, Unix, etc. 
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− Aplicativos: são os programas instalados no computador, exceto o sistema operacional, e 
possuem função específica. 
• Editores de Texto (Ex.: Word, WordPad, Bloco de Notas, Writer, etc.) 
• Planilhas Eletrônicas ou Planilhas de Cálculo (Ex.: Excel, Calc, Lotus, etc) 
• Editores Gráficos (CorelDraw, Photoshop, etc) 

 
− Utilitários: são programas utilizados para suprir deficiências do sistema operacional. O 
programa utilitário contrasta com o programa de aplicação, pois, ao invés de prover 
funcionalidades para o usuário, ele normalmente Medida Sigla Caracteres Byte B 2 8 8 bits 
Kilobyte KB 2 10 1.024 Megabyte MB 2 20 1.048.576 Gigabyte GB 2 30 1.073.741.824 Terabyte 
TB 2 40 1.099.511.627.776 9 está relacionado ao modo de funcionamento de uma infraestrutura 
computacional. 
• Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (Ex.: Access, MySQL, etc) 
• Antivírus (Ex.: Norton Antivírus, AVG, McAffee, Panda, Avira, etc) 
https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/apostila_infor_basic_16.pdf 
O termo Software indica a parte lógica do computador, os programas, e podemos dividí-lo em: 
Básico, Aplicativos e Utilitários, como está descrito de forma correta nas afirmativas I e II da 
presente questão, entretanto o Sistema Operacional faz parte do grupo Básico e não de Utilitários 
como está descrito na afirmativa III, sendo assim, somente as afirmativasa I e II estão corretas. 

 
QUESTÃO 13 – RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado da presente questão solicitou que fosse assinalada a alternativa que não contém um 
exemplo de Editor de Textos. O Word, o Bloco de notas e o Writer presente nas alternativas A, C 
e D são exemplos de Editores de texto como solicita o enunciado, porém o Excel ou Microsoft 
Excel é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas, ou seja um Editor de planilhas, que 
possui apenas algumas funções presentes no Editor de Texto, mas não é um Editor de textos e 
sim de planilhas. 
https://www.aprenderexcel.com.br/2013/tutoriais/o-que-e-excel 

 

QUESTÃO 14 – RECURSO INDEFERIDO 
 

Editor gráfico, editor de foto ou editor de imagens é um programa de computador que tem como 
objetivo facilitar a alteração e criação de imagens digitais. Permite aplicar efeitos, fazer ajustes e 
correção nas imagens. Existem três tipos de editores para cada necessidade. São eles: 

 Raster — programas que geram pinturas digitais, ilustrações, editam ou retocam 
fotografias. Dentre  os  mais  populares  estão: GIMP, Adobe  Photoshop, Corel 
PhotoPaint, PhotoScape, Pixia, paint.net, ArtRage; 

 Vetoriais — programas que criam ilustrações por meio de cálculos matemáticos (vetores) 
e que podem ser livremente modificados, tendo como base objetos e curvas, a estes 
podem ser aplicadas cores de contorno e preenchimento de acordo com o programa. 
Dentre os mais populares estão: Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Sodipodi, Affinity 
Designer; 









Estes programas também possuem geralmente um vasto leque de filtros para exportação 
de arquivos. Alguns deles são BMP, JPG, GIF, TIFF, TGA, XPM, SVG, PostScript. 

 

PowerPoint é o programa utilizado para edição  e  exibição  de  apresentações  gráficas  da  
suíte Microsoft Office. 

Tridimensionais — programas que manipulam imagens em três dimensões como sólidos 
simples (cubos, esferas, cilindros, prismas, pirâmides, etc) são usados em diversas áreas 
técnicas, bem como na criação de comerciais e efeitos especiais em filmes. Dentre os mais 
populares estão: SketchUp, 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Maya [desambiguação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Softimage
https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/apostila_infor_basic_16.pdf
https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/apostila_infor_basic_16.pdf
https://www.aprenderexcel.com.br/2013/tutoriais/o-que-e-excel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/GIMP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_PhotoPaint
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_PhotoPaint
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_PhotoPaint
https://pt.wikipedia.org/wiki/PhotoScape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paint.net
https://pt.wikipedia.org/wiki/ArtRage
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inkscape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_Draw
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sodipodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/BMP
https://pt.wikipedia.org/wiki/JPG
https://pt.wikipedia.org/wiki/GIF
https://pt.wikipedia.org/wiki/TIFF
https://pt.wikipedia.org/wiki/TGA
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=XPM&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/SVG
https://pt.wikipedia.org/wiki/PostScript
https://pt.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Office
https://pt.wikipedia.org/wiki/SketchUp
https://pt.wikipedia.org/wiki/3ds_Max
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blender
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_4D
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maya
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O PowerPoint é um programa que permite a criação e exibição de apresentações, cujo objetivo é 
informar sobre um determinado tema, podendo usar imagens, sons, textos e vídeos, que podem 
ser animados de diferentes maneiras. 
https://pt.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Office/PowerPoint 

 

Como podemos verificar por meio das referências acima os Editores gráficos pode alterar as 
imagens digitais, já o Microsoft Power Point não é um Editor gráfico, o mesmo é utilizado para 
edição e exibição de apresentações gráficas, ou seja é um programa utilizado para preparar e até 
editar apresentações e não para edição de imagens digitais como Editores citados nas demais 
alternativas. 

 
QUESTÃO 16 – RECURSO DEFERIDO 

Para refazer uma ação desfeita é utilizada a tecla CRTL+Y. Houve um equívoco na digitação. 
Questão anulada. 

 

QUESTÃO 17 – RECURSO INDEFERIDO 

A presente questão se trata de consulta pela internet, conteúdo este, que se encontra previsto no 
Edital. Ressaltamos que este tema, engloba diversos itens, entretanto deve ser de conhecimento 
básico que o Yahoo se trata de um directório web, email, messeger, serviço de mailing list, chat, 
notícias, alojamento de site, entre outros, e que o mesmo não se trata de um tipo de navegador 
como os demais. 

 
QUESTÃO 18 – RECURSO INDEFERIDO 

O Trojan Horse, ou cavalo de Troia em português. Esse tipo de malware leva esse nome pois, 
assim como a história do cavalo de Troia original, está disfarçado como algo bom, dentro de 
programas ou arquivos normalmente espalhados pela internet. 
http://blog.elgscreen.com/virus-mais-conhecidos/ 

 

Outro malware que entra na lista dos vírus mais conhecidos é o Ramnit, que também se espalha 
por dispositivos removíveis. O Ramnit infecta programas executáveis, com extensão *.exe, com o 
objetivo de roubar dados como arquivos do HD e cookies dos navegadores. 
http://blog.elgscreen.com/virus-mais-conhecidos/ 

 

Os chamados coinminers são malwares que utilizam a máquina infectada para minerar 
criptomoedas, como a Bitcoin. Existem diversas variações desses vírus, que infectam por meio de 
páginas hackeadas da internet, extensões de navegadores e através de arquivos baixados. 
Existem programas legítimos que utilizam a CPU e GPU dos computadores para extrair as 
moedas, mas esse não é o caso. Os vírus deixam o computador infectado sobrecarregado, 
diminuindo drasticamente a performance do PC. 
Antivírus como o Windows Defender já removem essas ameaças, mas é bom tomar cuidado, pois 
novas versões estão se espalhando. A principal dica se repete: mantenha seu computador 
atualizado, antivírus funcionando e tome cuidado com páginas e arquivos suspeitos. 
http://blog.elgscreen.com/virus-mais-conhecidos/ 
O Ramnit de fato é um vírus de internet, porém o nome do vírus que vem disfarçado de algo bom 
dentro de programas e arquivos normalmente espalhados pela internet, como afirma a alternativa 
“D”, é Trojan Horse, o que torna a alternativa incorreta. 

 
INFORMÁTICA – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

Nome Inscrição Cargo 

Jaqueline Morais Leite 1696567 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

https://pt.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Office/PowerPoint
http://blog.elgscreen.com/virus-mais-conhecidos/
http://blog.elgscreen.com/hd-com-defeito/
http://blog.elgscreen.com/virus-mais-conhecidos/
http://blog.elgscreen.com/virus-mais-conhecidos/
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Josiane Junia de Oliveira 1706233 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Junia Ribeiro dos Santos 1708899 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Larisse Gabriela Vaz 1711801 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Vanessa Enes Martins 1703613 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Jorge Ananias dos Santos 1696288 
21- AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO S.M. DE 

SAÚDE E SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Karuline Nair Santos Lopes 1696096 
21- AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO S.M. DE 

SAÚDE E SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Clauton de Resende 1713246 22- DIGITADOR (SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Cleiton de Resende 1712852 22- DIGITADOR (SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Adelia Aparecida Rodrigues 1713881 27- VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

QUESTÃO 12 – RECURSO INDEFERIDO 
O termo Software indica a parte lógica do computador, os programas, e podemos dividí-lo em: 
Básico, Aplicativos e Utilitários, como está descrito de forma correta nas afirmativas I e II da 
presente questão, entretanto o Sistema Operacional faz parte do grupo Básico e não de Utilitários 
como está descrito na afirmativa III, sendo assim somente as afirmativasa I e II estão corretas. 

 
1.2 Software 
O termo software indica a parte lógica de um computador, os programas. Podemos dividir os 
Softwares em: 

 
− Básico: Sistema Operacional • Windows, Linux, Unix, etc. 

 

− Aplicativos: são os programas instalados no computador, exceto o sistema operacional, e 
possuem função específica. 
• Editores de Texto (Ex.: Word, WordPad, Bloco de Notas, Writer, etc.) 
• Planilhas Eletrônicas ou Planilhas de Cálculo (Ex.: Excel, Calc, Lotus, etc) 
• Editores Gráficos (CorelDraw, Photoshop, etc) 

 
− Utilitários: são programas utilizados para suprir deficiências do sistema operacional. O 
programa utilitário contrasta com o programa de aplicação, pois, ao invés de prover 
funcionalidades para o usuário, ele normalmente Medida Sigla Caracteres Byte B 2 8 8 bits 
Kilobyte KB 2 10 1.024 Megabyte MB 2 20 1.048.576 Gigabyte GB 2 30 1.073.741.824 Terabyte 
TB 2 40 1.099.511.627.776 9 está relacionado ao modo de funcionamento de uma infraestrutura 
computacional. 
• Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (Ex.: Access, MySQL, etc) 
• Antivírus (Ex.: Norton Antivírus, AVG, McAffee, Panda, Avira, etc) 
https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/apostila_infor_basic_16.pdf 

 

QUESTÃO 13 – RECURSO INDEFERIDO 
O enunciado da presente questão solicitou que fosse assinalada a alternativa que não contém um 
exemplo de Editor de Textos. O Word, o Bloco de notas e o Writer presente nas alternativas A, C 
e D são exemplos de Editores de texto como solicita o enunciado, porém o Excel ou Microsoft 
Excel é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas, ou seja um Editor de planilhas, que 
possui apenas algumas funções presentes no Editor de Texto, mas não é um Editor de textos e 
sim de planilhas. 
https://www.aprenderexcel.com.br/2013/tutoriais/o-que-e-excel 

https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/apostila_infor_basic_16.pdf
https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/apostila_infor_basic_16.pdf
https://www.aprenderexcel.com.br/2013/tutoriais/o-que-e-excel
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QUESTÃO 14 – RECURSO INDEFERIDO 
Editor gráfico, editor de foto ou editor de imagens é um programa de computador que tem como 
objetivo facilitar a alteração e criação de imagens digitais. Permite aplicar efeitos, fazer ajustes e 
correção nas imagens. Existem três tipos de editores para cada necessidade. São eles: 

 Raster — programas que geram pinturas digitais, ilustrações, editam ou retocam 
fotografias. Dentre  os  mais  populares  estão: GIMP, Adobe  Photoshop, Corel 
PhotoPaint, PhotoScape, Pixia, paint.net, ArtRage; 

 Vetoriais — programas que criam ilustrações por meio de cálculos matemáticos (vetores) 
e que podem ser livremente modificados, tendo como base objetos e curvas, a estes 
podem ser aplicadas cores de contorno e preenchimento de acordo com o programa. 
Dentre os mais populares estão: Inkscape, Corel Draw, Adobe Illustrator, Sodipodi, Affinity 
Designer; 

 Tridimensionais — programas que manipulam imagens em três dimensões como sólidos 
simples (cubos, esferas, cilindros, prismas, pirâmides, etc) são usados em diversas áreas 
técnicas, bem como na criação de comerciais e efeitos especiais em filmes. Dentre os mais 
populares    estão: SketchUp, 3ds     Max, Blender, Cinema     4D, Maya [desambiguação 

necessária], Autodesk Softimage. 
Estes programas também possuem geralmente um vasto leque de filtros para exportação 
de arquivos. Alguns deles são BMP, JPG, GIF, TIFF, TGA, XPM, SVG, PostScript. 

 

PowerPoint é o programa utilizado para edição  e  exibição  de  apresentações  gráficas  da  
suíte Microsoft Office. 
O PowerPoint é um programa que permite a criação e exibição de apresentações, cujo objetivo é 
informar sobre um determinado tema, podendo usar imagens, sons, textos e vídeos, que podem 
ser animados de diferentes maneiras. 
https://pt.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Office/PowerPoint 

 

Como podemos verificar por meio das referências acima os Editores gráficos pode alterar as 
imagens digitais, já o Microsoft Power Point não é um Editor gráfico, o mesmo é utilizado para 
edição e exibição de apresentações gráficas, ou seja é um programa utilizado para preparar e até 
editar apresentações e não para edição de imagens digitais como Editores citados nas demais 
alternativas. 

 
QUESTÃO 16 – RECURSO DEFERIDO 

Para refazer uma ação desfeita é utilizada a tecla CRTL+Y. Houve um equívoco na digitação. 
Questão anulada. 

 
QUESTÃO 17 – RECURSOS INDEFERIDO 
O Yahoo! anunciou a entrada na guerra dos browsers e lançou o navegador Axis, que chega com 
versão para desktop e dispositivos iOS, e oferece busca mais visual e integrada. 

 
No iPhone e no iPad, o Axis é um navegador separado, enquanto as versões de desktops 
funcionam como extensão para Chrome, Firefox, IE e Safari. Ao instalar o plugin, uma barra de 
busca surge na parte inferior da tela, e é lá que a navegação do Axis acontece. 
https://olhardigital.com.br/noticia/conheca-o-axis,-o-navegador-do-yahoo/26399 

 

O nome do navegador lançado pela Yahoo é Axis, apesar de ser um navegador lançado pela 
Yahoo, o nome do mesmo não é Yahoo como está disposto na alternativa “C”. Sendo assim, o 
Yahoo não é um navegador e sim “um directório web, email, messeger, serviço de mailing list, 
chat, notícias, alojamento de site, entre outros, e que o mesmo não se trata de um tipo de 
navegador como os demais.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/GIMP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_PhotoPaint
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_PhotoPaint
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_PhotoPaint
https://pt.wikipedia.org/wiki/PhotoScape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paint.net
https://pt.wikipedia.org/wiki/ArtRage
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inkscape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_Draw
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sodipodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/SketchUp
https://pt.wikipedia.org/wiki/3ds_Max
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blender
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_4D
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maya
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Softimage
https://pt.wikipedia.org/wiki/BMP
https://pt.wikipedia.org/wiki/JPG
https://pt.wikipedia.org/wiki/GIF
https://pt.wikipedia.org/wiki/TIFF
https://pt.wikipedia.org/wiki/TGA
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=XPM&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/SVG
https://pt.wikipedia.org/wiki/PostScript
https://pt.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Office
https://pt.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Office/PowerPoint
http://axis.yahoo.com/
https://olhardigital.com.br/noticia/conheca-o-axis%2C-o-navegador-do-yahoo/26399


12  

12 

CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO TÉCNICO 
 

Nome Inscrição Cargo 

Leonardo Rodrigues Piassi 1716291 09- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

QUESTÃO 11 – RECURSO INDEFERIDO 

Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 356) conceitua atos administrativos em 

sentido amplo da seguinte forma: 

[...] declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um 
concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante 
providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle 
de legitimidade por órgão jurisdicional. 

Esta definição engloba, além dos atos administrativos em sentido estrito, os atos normativos 

da Administração Pública, que são gerais e abstratos (como regulamentos, instruções e 

resoluções), além dos atos convencionais (os contratos administrativos). 

https://jus.com.br/artigos/60926/ato-administrativo-origem-conceito-requisitos-vinculacao- 

discricionariedade-e-merito 

Materiais: também chamados fatos administrativos, são meras ações de implementação da 

função administrativa, como manter a cidade limpa ou corta uma árvore. Não pretende produzir 

afeitos jurídicos, ainda que isso posso ocorrer, como o dever de indenizar, em casos de prejuízo 

causado ao particular. Então, enquanto o ato produz efeitos jurídicos, o fato não tem essa 

finalidade. É apenas a atividade material, a execução concreta das funções da Administração 

Pública. A construção de uma lombada (fato) pode-se originar do deferimento de um pedido do 

particular (ato) ou em face do cumprimento de uma ordem de serviço da Administração (ato).   

Aos fatos administrativos, por óbvio, não se aplica a teoria geral dos atos administrativos aqui 

estudada, como elementos, atributos etc. 

https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/136543799/atos-administrativos 

Como podemos verificar por meio das referências acima,a afirmativa II está incorreta pois os atos 

adiministrativos não comportam sentido informal ou intangível como afirma a afirmativa. Já a 

afirmativa IV está correta, pois os fatos administrativos materiaissão aqueles representados pelo 

exercício da função administrativa do Estado. 

QUESTÃO 12 – RECURSO INDEFERIDO 

3.1 Competência 

A competência seria, por assim dizer, o requisito primordial do ato administrativo, já que para a 

sua prática deverá esta o agente investido em poder legal específico para o regular desempenho 

de suas funções. 

 
3.2 Conteúdo 

Este requisito do ato administrativo é representado pelo próprio objeto do ato, que para ser válido, 

deverá ser possível, lícito, idôneo, e ajustado plenamente às determinações constantes no 

ordenamento jurídico. 

O ato administrativo representa o exercício de uma atribuição pela Administração competente, o 

qual somente poderá ser expedido quando seu conteúdo estiver tipificado pela norma legal 

aplicada em cada caso específico. 

 
3.4 Motivo 

Representa a situação de direito ou de fato que enseja a produção do ato administrativo. 

https://jus.com.br/artigos/60926/ato-administrativo-origem-conceito-requisitos-vinculacao-discricionariedade-e-merito
https://jus.com.br/artigos/60926/ato-administrativo-origem-conceito-requisitos-vinculacao-discricionariedade-e-merito
https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/136543799/atos-administrativos
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MOTTA, Carlos Pinto Coelho. 2ª Edição – 2004 – Del Rey 
 

Conforme referência acima podemos verificar que somente a alternativa “A” se encontra correta 

em relação ao requisito do ato administrativo Competência como solicita o enunciado da questão. 

 
QUESTÃO 13 – RECURSO INDEFERIDO 

São atributos dos atos administrativos: 
 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem 
verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Milita em  favor  deles  uma 
presunção juris tantum de legitimidade. 

 

IMPERATIVIDADE - é a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a terceiros, 
independemente de sua concordância - decorre do "poder extroverso" que permite ao Poder 
Público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, ou seja, que 
interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as unilateralmente em obrigações. 

 

EXIGIBILIDADE - é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da função 
administrativa, pode exigir de terceiros o cumprimento, a observância, das obrigações que impôs. 
Não se confunde com a simples imperatividade, pois, através dela, apenas se constitui uma dada 
situação, se impõe uma obrigação. 

 

EXECUTORIEDADE - é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir materialmente o 
administrado, sem precisão de buscar previamente as vias judiciais, ao cumprimento da 
obrigação que impôs e exigiu. 
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. 2ª Edição – 2004 – Del Rey 

 

QUESTÃO 16 – RECURSO INDEFERIDO 
 

http://www.carmodamata.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_1_2001?cdLocal=5&arquivo={ADB11B 

E4-EE8A-D74E-DA2B-BADC4E25370B}.pdf 

QUESTÃO 17 – RECURSO INDEFERIDO 

Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, 
de forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasileira, em razão 
das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. 

 
A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, 
dividindo-se em três momentos: 

 Governo Provisório -1930-1934 
 Governo Constitucional – 1934-1937 
 Estado Novo – 1937-1945 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/ 

http://www.carmodamata.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_1_2001?cdLocal=5&amp;arquivo=%7bADB11BE4-EE8A-D74E-DA2B-BADC4E25370B%7d.pdf
http://www.carmodamata.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_1_2001?cdLocal=5&amp;arquivo=%7bADB11BE4-EE8A-D74E-DA2B-BADC4E25370B%7d.pdf
https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/
https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/
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QUESTÃO 18 – RECURSO INDEFERIDO 

O segundo cenário da Revolução Pernambucana de 1817 — ocorrida cinco anos antes da 
Independência do Brasil — foi lembrado hoje em sessão especial no Plenário do Senado. A 
revolução lutou pela independência e pela República, durante o período colonial. 

Fonte: Agência Senado 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2017/05/senado-celebra-os-200-anos-da-revolucao- 

pernambucana 

QUESTÃO 19 – RECURSO INDEFERIDO 

A Justiça Federal condenou à empreiteira Mendes Júnior Trading e Engenharia e dois executivos 

ligados à companhia ao pagamento de indenização de R$ 382 milhões. A decisão, da 3.ª Vara 

Federal de Curitiba, foi tomada no âmbito de ação de improbidade proposta pela força-tarefa Lava 

Jato no Ministério Público Federal no Paraná. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/10/11/lava-jato-condena-mendes- 

junior-a-ressarcimento-de-r-382-milhoes.htm 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO SUPERIOR 
 

Nome Inscrição Cargo 

Maria Luiza Correa Lobato Bicauno 1696931 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Renata Aparecida Moraes 1715074 11- ENFERMEIRO 

Vanessa Rodrigues Teodoro 1716607 
16- ASSISTENTE SOCIAL NASF 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 
QUESTÃO 12 – INDEFERIDO 

3.1 Competência 

A competência seria, por assim dizer, o requisito primordial do ato administrativo, já que para a 

sua prática deverá esta o agente investido em poder legal específico para o regular desempenho 

de suas funções. 

 
3.2 Conteúdo 

Este requisito do ato administrativo é representado pelo próprio objeto do ato, que para ser válido, 

deverá ser possível, lícito, idôneo, e ajustado plenamente às determinações constantes no 

ordenamento jurídico. 

O ato administrativo representa o exercício de uma atribuição pela Administração competente, o 

qual somente poderá ser expedido quando seu conteúdo estiver tipificado pela norma legal 

aplicada em cada caso específico. 

 
3.4 Motivo 

Representa a situação de direito ou de fato que enseja a produção do ato administrativo. 

MOTTA, Carlos Pinto Coelho. 2ª Edição – 2004 – Del Rey 

 
Conforme referência acima podemos verificar que somente a alternativa “A” se encontra correta 

em relação ao requisito do ato administrativo Competência como solicita o enunciado da questão. 

 
QUESTÃO 16 – RECURSO INDEFERIDO 

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2017/05/senado-celebra-os-200-anos-da-revolucao-pernambucana
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2017/05/senado-celebra-os-200-anos-da-revolucao-pernambucana
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/10/11/lava-jato-condena-mendes-junior-a-ressarcimento-de-r-382-milhoes.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/10/11/lava-jato-condena-mendes-junior-a-ressarcimento-de-r-382-milhoes.htm
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O autor solicita que seja assinalada a questão correta e logo em seguida utiliza a palavra exceto, 

porém fica claro que na presente questão que se deve marcar corretamente aquela que não faz 

parte do exercício direto do poder pelo povo, por isso também foi utilizada a palavra exceto. 

QUESTÃO 17 – RECURSO INDEFERIDO 

Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, 

de forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasileira, em razão 

das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/ 

A alternativa “A” afirma que Era Vargas é o nome do período em que Getúlio Vargas governou o 

Brasil, como de fato o é, pois Getúlio Vargas governou o Brasil neste período, porém a alternativa 

não afirma que Era Vargas é o nome que se dá em todos os períodos, ou, durante todo governo 

de Getúlio Vargas o que não torna a alternativa incorreta e passível de anulação. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Nome Inscrição Cargo 

Ana Letícia Ramos Duarte 1717607 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Daniele Pereira de Castro 1711676 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Fabiana Ferreira Roque 1717960 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Jozelito Gabriel de Oliveira 1716556 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Luiz Henrique Santos 1713574 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Maria Eduarda Alves do 

Nascimento 
1707343 

02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Marco Aurélio de Moura 

Junior 
1717967 

02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Nilton Silva Gonçalves 1713654 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Rithyel Rodrigues Ribeiro 1714545 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Robson Justino Barbosa 1696950 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

Vanina Luiza Roque 1717273 
02- AGENTE DE VIIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CONTROLE 

DE FEBRE AMARELA, DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA 

 
QUESTÃO 22 – DEFERIDO - GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “D” 

Houve um equívoco na digitação, gabarito alterado de alternativa “B” para “D”. 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/
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Os mosquitos se desenvolvem através de metamorfose completa, e o ciclo de vida do Aedes 
aegypti compreende quatro fases: ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa e adulto. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/man_dengue.pdf 

 
 

Meire Aparecida Adame Piassi 1714643 29- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (JARDINS) 

Patrícia Francisca Vieira 

Machado 
1698125 29- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (JARDINS) 

Paula Stefani Ferreira 1696740 29- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (JARDINS) 

Alice Nicoly Vaz 1711785 30- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (RURAL) 

Aline Oliveira Costa 1710763 31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

Rejane Gaipo 1696283 31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

Sirlene Aparecida Serafim 1696270 31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

 

QUESTÃO 22 – RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado da questão se refere ao Programa de Saneamento Básico e a orientação de seu 

funcionamento o que está disposto na cartilha do Programa de Saneamento Básico do Ministério 

da Saúde conforme link abaixo da imagem. O disposto na Lei 11.445/2007 estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e 

em seu segunda parágrafo regulamenta os serviços públicos de saneamento básico e seus 

princípios fundamentais, porém não se refere aos princípios do Programa de Saneamento Básico 

e sim aos princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básico. 

 

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

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/man_dengue.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saneamento.pdf
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QUESTÃO 24 – RECURSO INDEFERIDO 

 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/vacine-se 
 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2019/marco/22/Calendario-de-Vacinacao-2019- 

Atualizado-Site-22-03-19.jpg 

A vacina contra a Hepatite A, de acordo com o calendário atualizado em 2019 pelo Programa 

Nacional de Imunização (PNI) disponibilizado pelo Ministério da Saúde, como solicita o enunciado 

da questão, deve ser administrada em uma dose aos 4 anos. 

QUESTÃO 30 – RECURSO INDEFERIDO 

A alternativa “D” afirma que realizar visitas e atendimetno domiciliar a pessoas infectadas para 

realizar os primeiros socorros, e prestar assistência médica, quando necessário, são atribuições 

comuns a todos os profissionais das equipes de saúde da família, porém faz parte das atribuições 

do agente comunitário de saúde realizar assistência médica em visitas domiciliares, haja vista que 

a assistência deve ser prestada por um médico, e esta atribução não está correta de acordo com 

a legislação. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Nome Inscrição Cargo 

Jaqueline Morais Leite 1696567 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Josiane Junia de Oliveira 1706233 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Júnia Ribeiro dos Santos 1708899 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Larisse Gabriela Vaz 1711801 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Vanessa Enes Martins 1703613 04- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
QUESTÃO 21 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “A” 

Houve um equívoco na digitação gabarito alterado de alternativa “B” para “A”. 

 
o Incisivos: dentes frontais afiados em forma de cinzel (quatro superiores, quatro inferiores) 

para cortar os alimentos. 
o Caninos: dentes com pontas agudas (cúspides) que rasgam os alimentos. 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/vacine-se
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2019/marco/22/Calendario-de-Vacinacao-2019-Atualizado-Site-22-03-19.jpg
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2019/marco/22/Calendario-de-Vacinacao-2019-Atualizado-Site-22-03-19.jpg
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
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o Pré-molares: com duas pontas (cúspides) na superfície para esmagar e moer os alimentos. 
o Molares: Para triturar os alimentos, estes dentes possuem várias cúspides na superfície de 

mordida. 
 

https://www.colgateprofissional.com.br/education/patient-education/topics/boa-higiene-oral/a- 

anatomia-dos-dentes 
 

QUESTÃO 23 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “A” 

Esmalte— a camada mais externa da superfície do dente. É o tecido mais duro e mineralizado de 

todo o corpo humano, mas pode ser danificado se os dentes não forem higienizados 

adequadamente. 

https://www.colgate.com.br/oral-health/basics/mouth-and-teeth-anatomy/tooth-anatomy 

QUESTÃO 24 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “D” PARA “A” 

A Saúde Pública toma como objeto de trabalho os problemas de saúde, definidos em termos de 

mortes, doenças, agravos e riscos em suas ocorrências no nível da coletividade. Nesse sentido, o 

conceito de saúde que lhe é próprio é o da ausência de doenças. A Saúde Coletiva, por sua vez, 

toma como objeto as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas não apenas 

para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida e, no 

limite, permitir o exercício da liberdade humana na busca da felicidade. 

https://www.ufg.br/n/82100-saiba-a-diferenca-entre-saude-coletiva-e-saude-publica 

QUESTÃO 26 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “A” 

Apesar de toda a evolução na odontologia, ainda temos uma grande prevalência de cáries e 

doenças periodontais como a gengivite e periodontite. Estas condições podem acarretar até 

mesmo a perda dos dentes. 

Uma das maiores vilãs da saúde bucal é a placa bacteriana, também chamada pelos profissionais 

de biofilme. Ela é composta de células em descamação, bactérias, células de defesa e restos de 

alimentos. 

http://clinicaderezende.com.br/noticia/os-males-da-placa-bacteriana/ 
 

QUESTÃO 27 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “C” PARA “D” 

A saúde, como produção social de determinação múltipla e complexa, exige a participação ativa 

de todos os sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos sociais, trabalhadores 

da saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores –, na análise e na formulação de ações 

que visem à melhoria da qualidade de vida. O paradigma promocional vem colocar a necessidade 

de que o processo de produção do conhecimento e das práticas no campo da saúde e, mais 9 

ainda, no campo das políticas públicas faça-se por meio da construção e da gestão 

compartilhadas. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/portaria687_2006_anexo1.pdf 

 
Ibrahim dos Reis Santos 1697151 07- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
QUESTÃO 26 – INDEFERIDO 

A frase que contém o erro, de fato é a alternativa incorreta, e ainda que a palavra “não”, fosse 

substituída por “dão” ou “são” a mesma permaneceria incorreta. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO TÉCNICO 
 

Nome Inscrição Cargo 

https://www.colgateprofissional.com.br/education/patient-education/topics/boa-higiene-oral/a-anatomia-dos-dentes
https://www.colgateprofissional.com.br/education/patient-education/topics/boa-higiene-oral/a-anatomia-dos-dentes
https://www.colgate.com.br/oral-health/basics/mouth-and-teeth-anatomy/tooth-anatomy
https://www.ufg.br/n/82100-saiba-a-diferenca-entre-saude-coletiva-e-saude-publica
http://clinicaderezende.com.br/noticia/os-males-da-placa-bacteriana/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/portaria687_2006_anexo1.pdf
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A sucção do leite e a deglutição fortalecem os músculos faciais e direcionam a formação dos 

ossos do rosto. Amamentar ajuda no fortalecimento e tonificação da língua, bochechas e lábios. 
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Leonardo Rodrigues Piassi 1716291 09- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Sandra Aparecida de Oliveira 1713087 09- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

QUESTÃO 21 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “A” PARA “C” 

5.1 Atividades do Auxiliar em Saúde Bucal CNPCO 

Art. 20. Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do 

técnico em saúde bucal: 

a)organizar e executar atividades de higiene bucal; 

b)processar filme radiográfico; 

c)preparar o paciente para o atendimento; 

d)auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 

hospitalares; 

e)manipular materiais de uso odontológico; 

f)selecionar moldeiras; 

g)preparar modelos em gesso; 

h)registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo 

em saúde bucal; 

i) executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho; 

j)realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

k)aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte 

de produtos e resíduos odontológicos; 

l)desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 

m)realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e, 

n)adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 

http://www.cropr.org.br/uploads/arquivo/0f778f33261c82c546f70563eceee3f0.pdf 
 

QUESTÃO 23 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “D” 

Mel e açúcar mascavo também provocam cáries. É importante adotar uma dieta variada e 

nutritiva e oferecer alimentos consistentes para estimular o desenvolvimento ósseo dos arcos e a 

salivação, que é uma defesa natural da boca. 

 

Houve um equívoco na digitação da questão, muda-se de alternativa B para D. 

QUESTÃO 24 – DEFERIDO - GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “A” PARA “D” 

A oclusão dentária é a forma como os seus dentes se relacionam entre si. Para se obter uma 

oclusão ideal é necessário que se estabeleça uma correta relação entre os maxilares, e um 

posicionamento dentário que permita a manutenção de todas as funções orais - mastigação, 

fonação, deglutição e estética. 

 
Houve um equívoco na digitação da questão, muda-se de alternativa “A” para “D”. 

QUESTÃO 25 – DEFERIDO - GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “D” 

Esmalte: a camada mais externa da superfície do dente. É o tecido mais duro e mineralizado de 

todo o corpo humano, mas pode ser danificado se os dentes não forem higienizados 

adequadamente. 

http://www.cropr.org.br/uploads/arquivo/0f778f33261c82c546f70563eceee3f0.pdf


20  

20 

Houve um equívoco na digitação da questão, muda-se a questão da letra “B” para a letra “D”. 

QUESTÃO 27 – DEFERIDO - GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “C” PARA “D” 

A saúde, como produção social de determinação múltipla e complexa, exige a participação ativa 

de todos os sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos sociais, trabalhadores 

da saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores –, na análise e na formulação de ações 

que visem à melhoria da qualidade de vida. 

Houve um equívoco na digitação da questão, muda-se a questão da letra “C” para a letra “D”. 

QUESTÃO 30 – DEFERIDO- GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “A” PARA “C” 

Poucos materiais restauradores tradicionais usados em odontologia possuem adesão à estrutura 

dental. Desta maneira, existirá sempre um espaço microscópio entre a restauração e as paredes 

da cavidade a ser restaurada. Assim, os fluidos e detritos podem penetrar livremente na interface 

dente/restauração. Este fenômeno é conhecido como micro infiltração. 

. 

Houve um equívoco na digitação da questão, muda-se a questão da letra “A” para a letra “C”. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO SUPERIOR 
 

Nome Inscrição Cargo 

Aluísio Vasconcelos Leite Junnior 1717475 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Cintia de Castro Santos 1703071 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Jéssica Lara Pereira 1697081 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Jonathas Eduardo Virgílio Piassi 1711729 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

Nayara Santos Soares 1716911 10- ODONTÓLOGO DE PSF 

 
QUESTÃO 21 – INDEFERIDO 

Outra técnica que requer atenção especial é a possibilidade de realizar o resselamento das 

restaurações de resina compostas com selantes de superfície . Esses materiais têm como função 

penetrar por ação capilar nos microdefeitos gerados no corpo e margens das restaurações e, 

após a sua fotopolimerização, criar uma barreira mecânica capaz de diminuir a microinfiltração e o 

desgaste das restaurações e promover maior lisura superficial. 

http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/Influ%C3%AAncia-do-uso-do-selante-de- 

superf%C3%ADcie-na-microinfiltra%C3%A7%C3%A3o-e-no-manchamento-de- 

restaura%C3%A7%C3%B5es-de-resina-composta.pdf 

Conforme referencia o sleante também é indicado no processo das restaurações, tendo como um 

de suas funções criar uma barreira mecânica capaz de diminuir a microinfiltração e o desgaste 

das restarações, ou seja, controlar a adoença da cárie. 

 
QUESTÃO 24 – INDEFERIDO 

Pacientes de alto risco 
A AHA recomenda profilaxia antimicrobiana para pacientes de alto risco de eventos adversos na 
endocardite infecciosa (ver AHA Guidelines). Estes pacientes incluem aqueles com 

 valvas cardíacas protéticas, incluindo próteses implantadas por meio de cateterismo 

 Material protético utilizado no reparo de valva cardíaca (p. ex., anéis de anuloplastia, 
cordas) 

 Endocardite infecciosa prévia 

http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/Influ%C3%AAncia-do-uso-do-selante-de-superf%C3%ADcie-na-microinfiltra%C3%A7%C3%A3o-e-no-manchamento-de-restaura%C3%A7%C3%B5es-de-resina-composta.pdf
http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/Influ%C3%AAncia-do-uso-do-selante-de-superf%C3%ADcie-na-microinfiltra%C3%A7%C3%A3o-e-no-manchamento-de-restaura%C3%A7%C3%B5es-de-resina-composta.pdf
http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/Influ%C3%AAncia-do-uso-do-selante-de-superf%C3%ADcie-na-microinfiltra%C3%A7%C3%A3o-e-no-manchamento-de-restaura%C3%A7%C3%B5es-de-resina-composta.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/132/15/1435
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 Algumas cardiopatias congênitas: cardiopatia congênita cianótica não corrigida (incluindo 
shunts paliativos e condutos), cardiopatia congênita completamente reparada  nos  
primeiros 6 meses após a cirurgia, caso tenha sido usado material protético ou dispositivo, 
cardiopatia congênita corrigida com defeito residual no local do reparo ou adjacente a ele 

 Pacientes com coração transplantado com valvopatia 

1. Cahill TJ, Baddour LM, Habib G, et al: Challenges in infective endocarditis. J Am 

Coll Cardiol 69(3):325–344, 2017. 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/doen%C3%A7as- 

cardiovasculares/endocardite/endocardite-infecciosa#v35612914_pt 
 

De acordo com a referência atualizada do Manual MSD – Versão para profissionais de saúde, 

somente algumas cardiopatias congênitas são condições médicas de alto risco. 

 
QUESTÃO 25 – INDEFERIDO 

 
Capeamento pulpar direto 

A indicação do capeamento pulpar direto em dentes cariados é quando há uma exposição pulpar 

durante o procedimento operatório Este procedimento tem mais sucesso se a polpa for 

assintomática. O objetivo é manter a vitalidade, de forma que não haja sinais e sintomas como 

sensibilidade, dor ou algum tipo de inchaço após o tratamento. 

Para o capeamento pulpar direto pode ser utilizado alguns medicamentos como óxido de zinco e 

eugenol, formocresol, hidróxido de cálcio, cimento de policarboxilato e o MTA (mineral trioxide 

agregad ou agregado trióxido mineral). 

https://apcdaracatuba.com.br/revista/2017/12/TRABALHO8.pdf 

O procedimento clínico consiste primeiramente em um excelente isolamento absoluto; toda a  

cárie de junção dentina esmalte deve ser removida, retirando a dentina amolecida, podendo ser 

utilizados escavadores manual ou baixa rotação com brocas esféricas com cuidado para não 

ocorrer exposição pulpar. 

A alternativa “C” afirma que o agente capeador de escolha pode ser hidróxido de cálcio ou o oxido 

de zinco e eugenol, porém não trata da eficácia dos tipo de agente. Já a alternativa “D” afirma que 

o capeamento direto não exige o uso de dique de borracha e isolamento absoluto, e esta 

afirmação se encontra incorreta, haja vista que é necessário o isolamento absoluto para realizar o 

procedimento. 

https://apcdaracatuba.com.br/revista/2017/12/TRABALHO8.pdf 

QUESTÃO 26 – INDEFERIDO 

As especificidades do trauma oclusal não permitem que possa ser comparado ao traumatismo 

dentário e, muito menos ainda, ao movimento dentário induzido para finalidades ortodônticas. O 

trauma oclusal, o traumatismo dentário e o movimento ortodôntico são situações clínicas distintas, 

assim como as alterações teciduais induzidas. Alguns especialistas de outras áreas chegam a 

comparar, equivocadamente, a movimentação dentária induzida com algo semelhante ao 

traumatismo dentário e ao trauma oclusal. Provavelmente, isso decorre de desconhecimento 

sobre a biopatologia da movimentação ortodôntica, do trauma oclusal e do traumatismo dentário 

e, talvez, porque são três situações que têm em comum o fato de serem promovidas por agentes 

físicos, daí a confusão conceitual se estabelece. 

 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-54192008000600003 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28104075
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/doen%C3%A7as-cardiovasculares/endocardite/endocardite-infecciosa#v35612914_pt
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/doen%C3%A7as-cardiovasculares/endocardite/endocardite-infecciosa#v35612914_pt
https://apcdaracatuba.com.br/revista/2017/12/TRABALHO8.pdf
https://apcdaracatuba.com.br/revista/2017/12/TRABALHO8.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1415-54192008000600003
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Joana D’ark Candida da Silva 1710261 11- ENFERMEIRO 

Renata Aparecida Moraes 1715074 11- ENFERMEIRO 

Vanete Aparecida de Souza Vieira 1708324 11- ENFERMEIRO 

 

QUESTÃO 21 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “A” PARA “D” 

CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES 

 
Art. 63 Colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a 

legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de Enfermagem. 

 
Art. 64 Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência 

contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão. 

 
Art. 65 Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou 

demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação 

do exercício profissional; bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, 

utilizando-se de concorrência desleal. 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html 
 

QUESTÃO 23 – INDEFERIDO 

9.4.2.6 Reações de hipersensibilidade Raramente ocorrem reações de hipersensibilidade com a 

vacina tríplice. São reações menores e geralmente consistem em urticária no local da aplicação, 

podendo, menos freqüentemente, apresentar-se em outras áreas do corpo. Ocorre, geralmente, 

nas primeiras 24 a 48 horas após aplicação da vacina. As reações de hipersensibilidade estão 

associadas à gelatina utilizada como estabilizante em algumas apresentações e aos antibióticos. 

A alergia à neomicina ou outros antibióticos existente em traços na vacina é geralmente de 

contato, acarretando apenas pápula pruriginosa no local da aplicação. A maioria das crianças  

com história de reação anafilática a ovos não tem reações adversas à vacina. As reações 

anafiláticas são extremamente raras e caracterizam-se por uma ou mais das seguintes 

manifestações: urticárias, sibilos, laringoespasmo, edema de lá- Manual de vigilância 

epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação 88 Secretaria de Vigilância em Saúde • MS 

bios, hipotensão e choque. A anafilaxia é imediata, ocorrendo nas primeiras duas horas, sendo 

mais freqüente nos primeiros 30 minutos após a aplicação da vacina 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pos-vacinacao.pdf 
 

QUESTÃO 25 – DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/salavac_treinando_textos11_20.pdf 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pos-vacinacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pos-vacinacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/salavac_treinando_textos11_20.pdf
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Dany dos Santos Piassi 1702096 
13- NUTRICIONISTA (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 
QUESTÃO 23 - INDEFERIDO 

O enunciado da questão não se referiu a celulose na digestão, porém mesmo que tivesse se 

tratado da digestão, a alternativa “sempre insolúvel” estaria incorreta, pois ainda que a celulose 

seja uma substância complexa para ser digerida devido a sua insolubilidade em água a mesma 

consegue ser degrada por enzimas muito específicas. Sendo assim nem sempre esta enzima 

seria insolúvel. 

 

Vanessa Rodrigues Teodoro 1716607 
16- ASSISTENTE SOCIAL NASF 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 
QUESTÃO 28 - INDEFERIDO 

5 - Lei 8662/93, "Art.5º. Constituem atribuições privativas do Assistente Social" 

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos na área de Serviço Social; 

II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; 

III - assessoria e consultoria a órgãos d administração pública direta e indireta, empresas privadas 

e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

IV realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social. In: CRESS 7ª Região -RJ. Assistente Social: ética e direitos. Coletânea de Leis e 

Resoluções. Rio de Janeiro, Ed. Lidador, maio de 2000, p.33. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-completo.pdf 
 
 

Amanda Aparecida Ferreira 1697796 
18- FISIOTERAPEUTA NASF (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Ana Carolina Cruz Pedrozo 1718283 
18- FISIOTERAPEUTA NASF (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Deborah Franciscani Rodrigues 1710334 
18- FISIOTERAPEUTA NASF (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Samara Lima de Souza 1716191 
18- FISIOTERAPEUTA NASF (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 

 

QUESTÃO 21 

Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 22 - INDEFERIDO 

A lesão cervical é alta, e não baixa como diz na questão; 

Lesão acima de T7 que é considerada paraplegia; 

Transecção completa de T2 e S1: Disfunção sexual, vesical e intestinal; 

Choque medular: paralisia medular inicialmente é flácida e depois espástica. 

 
Por isso, questão correta letra C. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-completo.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-completo.pdf
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QUESTÃO 24 - INDEFERIDO. 

Muitos doentes com evidências radiológicas de artrose não apresentam sintomas, que 

geralmente instalam-se de maneira lenta e insidiosa. 

Na questão está afirmando que apresenta sintomas. 

 
Link da bibliografia: https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/especialidades/nucleo- 

avancado-dor-disturbios-movimentos/Paginas/osteoartrite-osteoartrose.aspx 
 

QUESTÃO 25 - INDEFERIDO 

A Miopatia é uma doença do músculo, que afeta a sua fibra, fazendo com que seus portadores 

apresentem fraqueza progressiva dos músculos afetados e dificuldade progressiva de locomoção, 

tais como subir ou descer escadas, se levantar de uma cadeira e ao fazer outras tarefas do dia a 

dia. Considerada uma doença silenciosa, na fase inicial, geralmente as pessoas não sabem que a 

possui. O principal sintoma, a fraqueza muscular, está presente em quase todos os tipos de 

miopatias. Dores e atrofia muscular também fazem parte do quadro. Devido a estas 

características, é comum que seus portadores tenham intolerância ao exercício físico. Podendo 

ser hereditárias ou não, existem quatro principais tipos de miopatias que são: 

 
- Distrofias Musculares; 

- Miopatias Congênitas; 

- Distrofia miotônica (Doença de Steinert); 

- Miopatias inflamatórias. 

Sendo assim, a letra D não condiz com uma Miopatia, sendo a questão correta a ser marcada. 

 
QUESTÃO 26 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 27 - DEFERIDO 

Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 28 - DEFERIDO 

Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/especialidades/nucleo-avancado-dor-disturbios-movimentos/Paginas/osteoartrite-osteoartrose.aspx
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/especialidades/nucleo-avancado-dor-disturbios-movimentos/Paginas/osteoartrite-osteoartrose.aspx

