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Julgamento de Recurso Concurso Público Prefeitura Municipal de Areado/MG – Edital nº 001/2019 
 DOMINGO TARDE – PROVAS APLICADAS NO DIA 27/09/2020  

 
A empresa Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda torna público o julgamento de recursos em 
face ao gabarito divulgado em 28/09/2020. Neste arquivo constam as respostas dos recursos das provas 
aplicadas no dia 27/09/2020, ordenados por cargo. Conforme item 9.6 do Edital, o ponto correspondente à 
questão anulada será atribuído a todos os candidatos, ainda que não tenham recorrido, conforme a seguir: 

ALFABETIZADO: 

14 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

RECORRENTES: 1956107 - Claudinea Goncalves Cesario / 1978577 - Adair Ferreira Da Silva / 1976573 - Crenilda 

De Oliveira Alves / 1961930 - Gilza Aparecida Leite Reis  

QUESTÃO 12:  

De acordo com o texto, toda vez que Paulo mentia sua mãe lhe aplicava algum castigo. Depois de tantas 

ocorrências, ela o levou ao médico. 

DEFERIDO – RETIFICA-SE O GABARITO PARA LETRA B. 

QUESTÃO 16:  

Todas as alternativas estão corretas. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.  

QUESTÃO 21:  

Menor número com 3 algarismos distintos: 1 0 2 

Maior número com 3 algarismos iguais: 9 9 9 

Soma = 102 + 999 = 1101 

 

DEFERIDO – RETIFICA-SE GABARITO PARA LETRA D. 

MÉDIO: 

31 – TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SAÚDE 

RECORRENTES: 1970589 - Angela Maria Ribeiro / 1956440 - Larissa Felix Leite 

QUESTÃO 03:  

Questão com equivoco de digitação.  

DEFERIDA – ANULADA. 

QUESTÃO 22:  

Segundo o recurso, não faz sentido o questionamento do inscrito. Na questão numero 22 pede-se: "São os órgãos 

mais frequentes acometidos pela tuberculose, exceto" Como dito na questão, qual das opções é o órgão, e a 

CORRENTE SANGUÍNEA não é um órgão.  Além disto, a corrente sanguínea é um transportador da tuberculose, e 

não um local onde a doença se desenvolve. 

 “A tuberculose miliar é um tipo de tuberculose com risco potencial à vida que ocorre quando um grande número de 

bactérias se desloca pela corrente sanguínea e se dissemina pelo corpo.”. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 
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SUPERIOR: 

37 – TESOUREIRO 

RECORRENTES: 1979527 Felipe Antonio De Souza / 1982721 Fernando Vieira De Oliveira / 1975370 Pablo 

Rodrigues Ponciano / 1982939 Robson Leandro Da Silva Pereira / 1982842 Thiago Silva Forte  

QUESTÃO 03:  

DEFERIDO – ANULADA. 

QUESTÃO 04:  

Na questão pediu a única opção incorreta.  

Devesse assinalar a letra A, pois no texto se diz (...) “preferem o termo 'Desperdício Zero' em vez de 'Lixo Zero'"(...), 
ou seja ambas não tem o mesmo significado. 
 
INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 05:  

Para a questão de número 5 só existe UMA alternativa correta, que é a Letra D, pois apresenta três palavras 

proparoxítonas. Dessa forma, todas são acentuadas pelo mesmo motivo. Na Letra C, há duas palavras 

proparoxítonas: "pública" e "cômodo". No entanto, a palavra "consequências" é uma paroxítonas terminada em 

ditongo crescente. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA D. 

QUESTÃO 06:  

Questão está correta de acordo com a nova ordem gramatical, na qual diz que  a letra “a” que acompanha 

locuções femininas (adverbiais, prepositivas e conjuntivas) recebe o acento grave, ou  seja o acento da crase. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 30:  

Faltou a palavra EXCETO. 
 
DEFERIDA – ANULADA. 
 
 

33 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE - FARMACÊUTICO 

RECORRENTES: 1981519 - Allen Cristina Ribeiro Da Silva / 1971559 - Caroline De Oliveira Faria / 1975105 - 

Miriam Auxiliadora Rios Vida / 1955884 - Simone Maria Da Silva / 1962490 - Sonia Aparecida Figueiredo  

QUESTÃO 02: 

A expressão entre parênteses não é um termo de natureza nominal, mas de natureza prepositiva. Tanto é assim 

que ocorrem preposições entre os termos: 

“no fígado, pâncreas, no hipotálamo” não adjuntos adverbiais que rementem à noção de lugar (são “lugares” dentro 

do nosso organismo). É claro que “fígado”, “pâncreas” e “hipotálamo” são expressões nominais. Mas essa 

característica se perde com a inclusão da preposição. Conforme argumenta a autora citada pelo autor do recurso, 

“aposto é um termo de natureza nominal”. Se um termo não tem natureza nominal, mas preposicional, ele não pode 

funcionar como aposto. 
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INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 03 

A questão versa sobre a função sintática do pronome relativo “que”. O “que” só é pronome relativo quando inicia 

orações subordinadas adjetivas. No caso da alternativa C), o “que” é uma conjunção subordinativa integrante. Sua 

função é introduzir uma oração subordinada substantiva que, por coincidência, é objetiva direta. O “objeto direto” em 

C) é uma oração. Não é o “que” que funciona como objeto direto, mas toda a informação: “que as células recebam 

açúcar de forma constante”. O objetivo da questão não é reconhecer objetos diretos, mas reconhecer a função 

sintática de objeto direto da partícula “que”. Em “As células intestinais absorvem os nutrientes que ele continha” há 

duas orações: a 1ª) “as células intestinais absorvem os nutrientes” e 2º “o organismo continha nutrientes”. Na 

organização sintática, para evitar a repetição do termo “nutrientes”, foi utilizado o pronome relativo “que”. A pergunta 

que se deve fazer é: “O que o organismo continha?” A resposta será “nutrientes”, complemento do verbo “conter”. 

 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 04: 

Houve um equívoco no quadro da questão. 
DEFERIDA – ANULADA. 
 

QUESTÃO 06: 

A) está correta: A palavra “glucoquinase” possui exatamente 11 fonemas e 12 letras. Portanto, a palavra possui 

mais letras que fonemas, portanto a alternativa correta é A). A alternativa B) está incorreta. A letra “h” não 

representa fonema algum na pronúncia de “hidrolisado”. Logo, não se 2 pode concluir que a pronúncia desconsidera 

o fonema representado por “h”, simplesmente porque “h” não representa fonema algum. A alternativa C) também 

está correta. “Abastecimento” é um substantivo derivado de “abastecer”, uma palavra primitiva. A alternativa D) está 

incorreta, como o próprio candidato constatou.  

DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO. 

QUESTÃO 17 

A soma das raízes da equação proposta pode ser encontrada por S = 
−𝑏

𝑎
 

Logo a soma S é 
−123450

12345
= −10 

Porém a alternativa correta não está listada entre as respostas.  

DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO. 

QUESTÃO 20: 

Conforme já ilustrado no item 1 da explicativa a questão não se refere ao edital. 

DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO. 

 

 

QUESTÃO 27:  
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Numa prova de múltipla escolha não cabe o subjetivismo. Equívocos de português no enunciado deverão ser 
reprovados. Porém, na questão em tela, o verbo “cobrir” que aparece no enunciado tem o significado de cobertura 
das ações do comércio farmacêutico. 
Portanto, o gabarito da questão permanece inalterado. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA D. 

34 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE - FISIOTERAPIA 

RECORRENTES: 1962347 – Juliana Vieira Campos / 1981600 - Leonardo Manoel Reis Pinheiro 

QUESTÃO 01:  

O texto é um legítimo exemplar do gênero “reportagem”. O objetivo principal de qualquer reportagem é informar. 

Note que a alternativa correta, D), se inicia exatamente por esse verbo: informar. É inconsistente pensar que a 

alternativa C) seja correta. Se fosse, seria o mesmo que dizer que reportagens só são lidas por médicos (“discutir 

entre profissionais”). 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA D. 

QUESTÃO 06:  

Alternativa A) está correta: A palavra “glucoquinase” possui exatamente 11 fonemas e 12 letras. Portanto, a palavra possui 

mais letras que fonemas, portanto a alternativa correta é A). A alternativa B) está incorreta. A letra “h” não representa 

fonema algum na pronúncia de “hidrolisado”. Logo, não se pode concluir que a pronúncia desconsidera o fonema 

representado por “h”, simplesmente porque “h” não representa fonema algum. A alternativa C) também está correta. 

“Abastecimento” é um substantivo derivado de “abastecer”, uma palavra primitiva. A alternativa D) está incorreta, como o 

próprio candidato constatou.  

DEFERIDA - ANULADA. 

QUESTÃO 07:  

Apesar da observação do candidato quanto à inadequação da indicação do parágrafo, a questão não depende da 

consulta ao texto para ser respondida. O motivo é simples: É avaliado o conhecimento sobre crase e sobre objeto 

indireto. Essas informações estão no nível da frase que compõe a alternativa. O texto não precisa ser acessado 

para o desenvolvimento do raciocínio solicitado na questão.  

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 12:  

Aplicando o teorema do radical duplo:√
A+C

2
±√

𝐴−𝐶

2
, temos 

√
16+2

2
+√

16−2

2
 = 3 + √7 

Resposta correta letra D. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA D. 

 

QUESTÃO 18:  
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Conforme já ilustrado no item 1 da explicativa a questão não se refere totalmente ao edital no item II do enunciado 

(mediana de Euller). Porém os outros itens (item I e III) referem-se sim ao enunciado em “estudo do triângulo 

retângulo; relações métricas no triângulo retângulo e ângulos”. 

DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO. 

QUESTÃO 27:  

Foi citado a incontinência urinária no geral, não especificando qual tipo de incontinência tendo em vista que o teste 

usado para se referir ao tratamento foi o bidigital que é um teste rápido para avaliar a força muscular pélvica, sendo 

assim,  o aumento da resistência muscular visa à melhora na coordenação muscular e na flexibilidade o que 

garantirá menor risco de lesão (JUNQUEIRA, RIBEIRO & SCIANNI, 2004), após a resistência muscular utilizada 

para o tratamento se origina o ganho de força que ocorre devido à capacidade dos músculos de desenvolverem 

tensão e do sistema nervoso de ativá-los, o que desencadeará um maior recrutamento de unidades motoras 

(MARCHAND, 2004). 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA D. 

35 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE - ENFERMAGEM 

RECORRENTES: 1958055 - Ana Paula Oliveira Ribeiro / 1957788 - Carina Aparecida Carvalho Santos / 1957814 - 

Paula Francini Riboli / 1974951 - Rosiele Aparecida Fernandes / 1969965 - Stephanie Kelly Magalhaes Maia 

QUESTÃO 04 

Houve um equívoco no quadro da questão. 
DEFERIDA – ANULADA. 
 

QUESTÃO 08 

A afirmação questionada pelo candidato não diz respeito ao uso de “essa” ou “esta”. Trata-se de uma afirmativa que 

desencadeia um processo interpretativo para o texto. O consumo elevado de açúcar é uma questão de saúde 

pública no país, porque é a principal causa do diabetes tipo 2, como constata o texto. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA C. 

 

QUESTÃO 17 

A soma das raízes da equação proposta pode ser encontrada por S = 
−𝑏

𝑎
 

Logo a soma S é 
−123450

12345
= −10 

Porém a alternativa correta não está listada entre as respostas.  

DEFERIDO – ANULADA. 

 

QUESTÃO 19 

A resolução da questão propõe que ambos – triângulo equilátero e quadrado estão inscritos dentro de um círculo. 
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Da geometria plana sabe-se que a diagonal do quadrado inscrito num círculo é exatamente o diâmetro da 

circunferência e pode ser calculado em função do lado do mesmo quadrado aplicando o Teorema de Pitágoras. E 

ainda o diâmetro é igual a 2 vezes o raio deste círculo. 

Calculando a diagonal do quadrado: (Dquadrado)² = (Lquadrado)² + (Lquadrado)² 

(Dquadrado )² = 2.(Lquadrado)²  

(Dquadrado ) = √2𝐿2 

Dquadrado = 𝐿√2 

 
Como a diagonal do quadrado é exatamente igual ao diâmetro do círculo e este igual a 2 vezes o raio temos: 

2 R = 𝐿√2 
2𝑟

√2
= 𝐿  𝐿 = 2𝑟.

√2

√2.√2
  𝐿 = 𝑟. √2  (lado do quadrado) 

Para calcular o lado do triângulo inscritos recorremos a geometria plana onde temos: 

Lado do triângulo equilátero inscrito = 𝑟. √3 

Do enunciado temos que a diferença entre os lados do triângulo e do quadrado é 5.( √3 − √2 ) 
Comparando e verificando: 
Lado do triângulo – lado do quadrado 

𝑟. √3  -  𝑟. √2  =  r . ( √3 − √2 ) = 5.( √3 − √2 )  =   r = 5 metros. 
 

Resposta correta letra A. 

INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO LETRA A. 

 

QUESTÃO 20 

Conforme já ilustrado no item 1 da explicativa a questão não se refere ao edital. 

DEFERIDO – ANULADA. 

 

QUESTÃO 23  

A questão em tela versa sobre a anamnese materna externando as condições perinatais associadas à necessidade 

de reanimação neonatal conforme dicciona o Guia do Ministério da Saúde no seguinte endereço eletrônico: 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf . 

Portanto resta provado pelo guia mencionado que a opção D está correta e está em total consonância com a 

literatura do Ministério da Saúde. 

Segue o print abaixo: 
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INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA D. 

QUESTÃO 24: INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA C. 

A questão alvo de recurso é clara e patente ao dizer a fonte oriunda do enunciado da questão:  “Protocolo de 

Atenção Básica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde” estando assim em total consonância com o edital da 

banca avaliadora. Segundo o manual supracitado, a temática da cesárea explicita as indicações reais e as que não 

constituem indicações de cesárea, conforme print abaixo, fica demonstrado que Macrossomia não constitui 

indicação de cesárea. Sendo a opção correta somente a letra C. Segue o print abaixo: 
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36 – TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

RECORRENTES: 1977632 – Diego Tarcisio Nunes Vilela / 1982193 - Sarah Siqueira Salgado Souza 

QUESTÃO 02:  

 

A expressão entre parênteses não é um termo de natureza nominal, mas de natureza prepositiva. Tanto é assim 

que ocorrem preposições entre os termos: “no fígado, pâncreas, no hipotálamo” não adjuntos adverbiais que 

rementem à noção de lugar (são “lugares” dentro do nosso organismo). É claro que “fígado”, “pâncreas” e 

“hipotálamo” são expressões nominais. Mas essa característica se perde com a inclusão da preposição. Conforme 

argumenta a autora citada pelo autor do recurso, “aposto é um termo de natureza nominal”. Se um termo não tem 

natureza nominal, mas preposicional, ele não pode funcionar como aposto. 

 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 03 

A questão versa sobre a função sintática do pronome relativo “que”. O “que” só é pronome relativo quando inicia 

orações subordinadas adjetivas. No caso da alternativa C), o “que” é uma conjunção subordinativa integrante. Sua 

função é introduzir uma oração subordinada substantiva que, por coincidência, é objetiva direta. O “objeto direto” em 

C) é uma oração. Não é o “que” que funciona como objeto direto, mas toda a informação: “que as células recebam 

açúcar de forma constante”. O objetivo da questão não é reconhecer objetos diretos, mas reconhecer a função 

sintática de objeto direto da partícula “que”. Em “As células intestinais absorvem os nutrientes que ele continha” há 

duas orações: a 1ª) “as células intestinais absorvem os nutrientes” e 2º “o organismo continha nutrientes”. Na 

organização sintática, para evitar a repetição do termo “nutrientes”, foi utilizado o pronome relativo “que”. A pergunta 

que se deve fazer é: “O que o organismo continha?” A resposta será “nutrientes”, complemento do verbo “conter”. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 04: 

Houve um equívoco no quadro da questão. 
DEFERIDA – ANULADA. 
 

QUESTÃO 06: 

A questão versa sobre a função sintática do pronome relativo “que”. O “que” só é pronome relativo quando inicia 

orações subordinadas adjetivas. No caso da alternativa C), o “que” é uma conjunção subordinativa integrante. Sua 

função é introduzir uma oração subordinada substantiva que, por coincidência, é objetiva direta. O “objeto direto” em 

C) é uma oração. Não é o “que” que funciona como objeto direto, mas toda a informação: “que as células recebam 

açúcar de forma constante”. O objetivo da questão não é reconhecer objetos diretos, mas reconhecer a função 

sintática de objeto direto da partícula “que”. Em “As células intestinais absorvem os nutrientes que ele continha” há 

duas orações: a 1ª) “as células intestinais absorvem os nutrientes” e 2º “o organismo continha nutrientes”. Na 

organização sintática, para evitar a repetição do termo “nutrientes”, foi utilizado o pronome relativo “que”. A pergunta 

que se deve fazer é: “O que o organismo continha?” A resposta será “nutrientes”, complemento do verbo “conter”.  

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

  QUESTÃO 17:  

A soma das raízes da equação proposta pode ser encontrada por S = 
−𝑏

𝑎
 

Logo a soma S é 
−123450

12345
= −10 

Porém a alternativa correta não está listada entre as respostas.  

DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO. 
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QUESTÃO 25:  

Numa prova de múltipla escolha não cabe o subjetivismo. O valor máximo adotado para a superelevação no projeto 
de curvas horizontais deve ser determinado em função dos seguintes fatores: condições climáticas (chuva, gelo ou 
neve); condições topográficas do local; tipo de área: rural ou urbana; frequência de tráfego lento. Para estradas 
rurais, o valor máximo recomendado é de 12%, enquanto que para vias urbanas, o valor máximo é de 8%. Há a 
recomendação do uso máximo de 10%, quando não se tem informações detalhadas do local onde vai ser 
construída a estrada. Assim, o item IV da questão em tela é claro ao preceituar “levando em consideração os 
valores preestabelecidos. 
 
Portanto, o gabarito da questão permanece inalterado. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA B. 

CARGO 23 – ODONTÓLOGO 

RECORENTES: 

1957005 - Amanda Aparecida De Carvalho 

1956656 - Marcela Trindade Landre Conde 

1981243 - Valeria Cruz Meirelles 

1955861 - Raiane Vilela Muniz 

1979709 - Cesar Leandro Miranda 

1955873 - Fernanda Cristina Alves E Silva 

1975522 - Guilherme Luiz De Souza Reinoso 

1959163 - Roseane Dos Reis De Paula Martins 

1981999 - Ana Eliza Duraes De Faria 

1956595 - Conrado Fernandes De Avila 

1956812 - Kevelyn De Souza Sodre Mendes 

1955974 - Rander Rodrigues Morais 

1974573 - Shirlei Caroline Abreu 

1977178 - Sylvia Maria Barbosa Lopes Pinheiro 

1965188 - Tainah Alves Cruz 

1982032 - Tatiany Gabrielle Freire Araujo 

1974898 - Ygor Henrique Pereira Rodrigues 

 

QUESTÃO 3:  

A questão versa sobre a função sintática do pronome relativo “que”. O “que” só é pronome relativo quando inicia 

orações subordinadas adjetivas. No caso da alternativa C), o “que” é uma conjunção subordinativa integrante. Sua 

função é introduzir uma oração subordinada substantiva que, por coincidência, é objetiva direta. O “objeto direto” em 

C) é uma oração. Não é o “que” que funciona como objeto direto, mas toda a informação: “que as células recebam 

açúcar de forma constante”. O objetivo da questão não é reconhecer objetos diretos, mas reconhecer a função 

sintática de objeto direto da partícula “que”. Em “As células intestinais absorvem os nutrientes que ele continha” há 

duas orações: a 1ª) “as células intestinais absorvem os nutrientes” e 2º “o organismo continha nutrientes”. Na 

organização sintática, para evitar a repetição do termo “nutrientes”, foi utilizado o pronome relativo “que”. A pergunta 

que se deve fazer é: “O que o organismo continha?” A resposta será “nutrientes”, complemento do verbo “conter”. 

 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 4  

Houve um equívoco no quadro da questão. 
DEFERIDA – ANULADA. 
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QUESTÃO 6  

A) está correta: A palavra “glucoquinase” possui exatamente 11 fonemas e 12 letras. Portanto, a palavra possui 

mais letras que fonemas, portanto a alternativa correta é A). A alternativa B) está incorreta. A letra “h” não 

representa fonema algum na pronúncia de “hidrolisado”. Logo, não se 2 pode concluir que a pronúncia desconsidera 

o fonema representado por “h”, simplesmente porque “h” não representa fonema algum. A alternativa C) também 

está correta. “Abastecimento” é um substantivo derivado de “abastecer”, uma palavra primitiva. A alternativa D) está 

incorreta, como o próprio candidato constatou.  

DEFERIDO – ANULADA. 

QUESTÃO 8  

A afirmação questionada pelo candidato não diz respeito ao uso de “essa” ou “esta”. Trata-se de uma afirmativa que 

desencadeia um processo interpretativo para o texto. O consumo elevado de açúcar é uma questão de saúde 

pública no país, porque é a principal causa do diabetes tipo 2, como constata o texto. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA C. 

QUESTÃO 21  

O enunciado da questão foi bem claro ao pedir a classificação de Kennedy que corresponde ao espaço edentado 
anterior, não deixando nenhuma dupla interpretação e também não dando informação a mais para que o candidato 
não se confundisse ou gerasse mais de uma resposta correta. 
 
INDEFERIDO, MANTÉM-SE A ALTERNATIVA D DO GABARITO. 

QUESTÃO 22 – 1955873 / 1959163 

Para a cimentação da coroa metalocerâmica, é indicado usar o cimento de fosfato de zinco e o cimento resinoso, 
desde que seja o cimento resinoso químico ou dual, isso se deve pois nestes Casos não há passagem de luz pela 
estrutura metálica. Nas alternativas da questão não foi especificado qual cimento resinoso seria, dando a entender 
que podia ser qualquer tipo, o que não condiz com a literatura, portanto a alternativa correta para essa questão 
continua sendo a letra A (cimento de fosfato de zinco). 
INDEFERIDO, MANTÉM-SE A ALTERNATIVA A DO GABARITO. 

QUESTÃO 23  

Houve um equivoco durante a digitação da questão.  

DEFERIDO - ANULADA. 

QUESTÃO 28  

A técnica de Clark é um método de localização, uma técnica para a localização de estruturas, mas não para o 
diagnóstico. A técnica permite detectarmos se algo se encontra mais próximo à porção bucal ou lingual/palatino do 
processo alveolar. Por isso é uma técnica que rotulamos como método de localização. 
Nessa técnica  se o observador (fonte de radiação) move-se para direita, o objeto mais distante aparentemente se 
moverá para direita. Similarmente se a fonte de radiação se move para a esquerda, o objeto mais distante 
aparentemente se moverá para esquerda. Como o objeto mais distante parecerá mover-se na direção da fonte,o 
objeto mais próximo parecerá mover-se na direção oposta. Radiografia periapical e Radiografia panorâmica estão 
relacionadas ao diagnóstico. E ainda atualmente com advento da  tomografia esta técnica radiográfica está cada 
vez mais em desuso, visto que no exame tomográfico conseguimos ver, com perfeição, o posicionamento de todas 
as estruturas captadas pelo volume adquirido. 
INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA D. 

Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2020  
Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  


